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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა
 27.09.12წ. 2018წ.27.09, სრული პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/
ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
 2015 წლიდან დღემდე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ფილოსოფიის სასწავლოსამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. პოლიტიკური ფილოსოფიის კათედრის ხელმძღვანელი
 30.10.2009წ.-31.10. 2012-27.09 წლამდე, ასოცირებული პროფესორი, თსუ. ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი
 2007წ. 06.08-დან დღემდე, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, უფროსი სპეციალისტი,
კოორდინატორი
 2006წ. 01.05-დან 2007 06.08-მდე,ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო და სასწავლო
პროცესე-ბის მართვის კონსულტანტი, ბაკალავრიატის მიმართულებით
 01.10.2006-დან 2009წ. 1.VIII, თსუ. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, მოწვეული პროფესორი
 2000-2006წწ.თსუ. ფილოსოფიის ფაკულტეტი, დოცენტის თანამდებობა, II კატეგორია

01.05.2001-დან 2006 01.12-მდე,
თსუ თანამედროვე ფილოსოფიის კვლევის ცენტრის
ხელმძღვანელი
 1988წ. 14.02-დან 01.05.2001, თსუ თანამედროვე ფილოსოფიის კვლევის ცენტრის უფროს
მეცნიერ-მუშაკი
 1993წ. 22.06-დან 1994 14.04-მდე, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, კათედრის გამგე,
დოცენტი,
 1980წ. 01.04-დან 1993 22.06-მდე,
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი,
ფილოსოფიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი ლაბორანტი, მეცნიერ-მუშაკი.
შეთავსებითი მუშაობა
 1999წ. 06.11-დან 2007წ. 30.10-მდე. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე,
განყოფილების გამგე.
 1997წ.1.05-დან 2006წ. 1.03-მდე, საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და
მართვის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი, ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე
 2003 წ. რეგისტრაციის N5/9-766 14 ივნისი,მუნიციპალური განვითარების ცენტრი,
პრეზიდენტი
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები
ფილოსოფიის დოქტორი. პროფესორი
იხილეთ დანართი 1
განათლება/ტრენინგი
 2003წ. ნოემბერი, ,,SALA-IDA” ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი
 2002წ.,,TACIS” ადგილობრივი თვითმმა-რთველობის ექსპერტი
 2001-2003წწ.,,International Alert “ (FDHR)F BHB,რეგიონალური პოლიტიკის ექსპერტი
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 2003წ. მაისი, ,,SALA-IDA”, ადგილობრივი თვითმმართველობის ექსპერტი
 2003წ. 1-2 აპრილი. ,,ადგილობრივი პოლიტიკოსების როლი და უფლებამოსილებანი". ,,SALAIDA"-ს შვედეთის ადგილობრივი მმართველობის ასოციაციის, შვედეთის საგრაფოების საბჭოსა და
საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და მართვის სასწავლო კვლევითი
ცენტრის

ერთობლივი

პროექტის

ტრენინგ-სემინარის

ხელმძღვანელი

(ადგილობრივი

თვითმმართველობის მოხელეებისათვის).
 2003წ. 3-4 აპრილი. ,,ადგილობრივი პოლიტიკოსების როლი და უფლებამოსილებანი". ,,SALAIDA"-ს შვედეთის ადგილობრივი მმართველობის ასოციაციის, შვედეთის საგრაფოების საბჭოსა და
საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და მართვის სასწავლო კვლევითი
ცენტრის

ერთობლივი

პროექტის

ტრენინგ-სემინარის

ხელმძღვანელი

(ადგილობრივი

თვითმმართველობის მოხელეებისათვის).


2003წ. 27-28 მაისი.

,,ადგილობრივი თვითმმართვლობის როლი, პასუხისმგებლობა,

ფინანსები და მენეჯმენტი". ,,SALA-IDA"-ს შვედეთის ადგილობრივი მმართველობის ასოციაციის,
შვედეთის საგრაფოების საბჭოსა და საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და
მართვის

სასწავლო

კვლევითი

ცენტრის

ერთობლივი

პროექტის

ტრენინგ-სემინარის

ხელმძღვანელი (ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისათვის).
 2003წ. 29-30 მაისი. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი, პასუხისმგებლობა,
ფინანსები და მენეჯმენტი". ,,SALA-IDA"-ს შვედეთის ადგილობრივი მმართველობის ასოციაციის,
შვედეთის საგრაფოების საბჭოსა და საქართველოს პრეზიდენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და
მართვის სასწავლო კვლევითი ცენტრის ერთობლივი პროექტის ტრენინგ-სემინარის
ხელმძღვანელი (ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეებისათვის).
 2003,2004, 2005 წ.წ ,,ღრმა აზროვნების" შემსწავლელი სემინარის ხელმძღვანელი. თბილისის
სასულიერო აკადემია და სემინარია. #992
 1999წ. 10.V-23.V, 28.V-6.VI, ადგილობრივი თვითთმართველობის მოხელეთა ტრეინინგსემინარის ხელმძღვანელი. თბილისის მენეჯერთა სკოლა. #058
 1998წ. 23.II-21.III, 6.IV-2.V, 1.VI-27.VI, ადგილობრივი თვითთმართველობის მოხელეთა
ტრეინინგ-სემინარის ხელმძღვანელი. თბილისის მენეჯერთა სკოლა. #058
 1997წ. 3.XI-29.XIადგილობრივი

თვითთმართველობის მოხელეთა ტრეინინგ-სემინარის

ხელმძღვანელი. თბილისის მენეჯერთა სკოლა. #058
მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში
იხილეთ დანართი 2

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
 2016 1აპრილი -31დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტზე მიზნობრივი
სამეცნიერო-კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის
2016 წლის გრანტი
ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, ,,კრეაციონიზმის და ევოლუციონიზმის
კონცეპტები’’ ძირითადი შემსრულებელი.
 07.06.2016-08. 06.2016 საკონფერენციო გრანტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი ,,ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა: ტექსტები და კონტექსტები’’,
ძირითადი შემსრულებელი.
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 2014-მაისი 2016 მაისი,
ფუნდამენტური
კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო
გრანტების 2013 პროექტი (FR/454/2-170/13) ,,ანთიმოზ ივერიელი, ქარულ-ევროპული დიალოგი”,
ძირითადი შემსრულებელი.
 2015 1 მაისი -31 დეკემბერი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტზე მიზნობრივი
სამეც-ნიერო-კვლევითი პროგრამების განხორციელების ხელშეწყობის
2015 წლის გრანტი,
ფილოსოფიის სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტი, ,,თავისუფლება და დისკურსი’’, ძირითადი
შემსრულებელი.
 2007, 2011, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მოსწავლისა და
მასწავლებლის სახელმძღვანელო წიგნი ,,სახელმწიფო XI-XII კლასებისათვის, ქართულ, რუსულ,
სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე, თანაავტორი.

2005.1.06-1.01.2006 წ.საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
,,სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ხელშემწყობი პროგრამა, პროექტი-102’’ "ადამიანის არსება
ცვალებად გარემოში", პროექტის დირექტორი.
 15.01.2001-31.12.2001, ,,ღია საზოგადოება – საქართველო’’
ჟურნ. ,,ადგილობრივი
თვითმმართვე-ლობა’’, კოდი PA/10/00. პროექტის დირექტორი.
 10.05.-2000წ, ,,ღია საზოგადოება – საქართველო’’, ადგილობრივი თვითმმართველობა,
,,კანონთა კრებული’’ PA/14/01. პროექტის დირექტორი.
 2003 წ. ,,SIDA‘‘- შვედეთის განვითარების სააგენტო ,,SALA-IDA‘‘ (შვედეთის ადგილობრივი
მმართველობის
ასოციაცია
და
შვედეთის
საგრაფოების
საბჭო)
,,ადგილობრივი
თვითმმართველობა’’ პროექტში მონაწილე
 2002 წ ,,SIDA” - შვედეთის განვითარების სააგენტო ,,SALA-IDA” (შვედეთის ადგილობრივი
მმართველობის
ასოციაცია
და
შვედეთის
საგრაფოების
საბჭო),
,,ადგილობრივი
თვითმმართველობა’’ პროექტში მონაწილე.
 2002 წ. ,,`TACIS’’, ,,ადგილობრივი და რეგიონული მმართველობის განვითარება
საქართველოში’’, პროექტში მონაწილე.

სამეცნიერო

საზოგადოების,

აკადემიების,

სამეცნიერო

საბჭოების,

სარედაქციო

კოლეგიების და ა.შ. წევრობა
ინსტიტუტის ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო საბჭოების, კომისიების წევრობა
ფილოსოფიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 2014-17წ.წ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მდივანი 2015- 2017
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო წევრი 2009-2017
ფილოსოფიის, პედაგოგიკის ხარისხის მიმნიჭებელი საბჭოს წევრი-2009- 2017 წ.წ
ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 2016 წლის სამეცნიერო ფორუმისათვის
ნაშრომების შერჩევის კომისიის წევრი. 2016-01-14 ბრძანება №:03/01-01
ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური სამეცნიერო ფორუმის კომისიის
თავმჯდომარის მოადგილე. რექტორის 2013 წლის N 150 ბრძანება
თსუ ივანე ჯავახიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ 2015 წლის სამეცნიერო ფორუმისათვის
კომისიის წევრი. ბრძანება N: 10/01-01 2015-01-21
,,თსუ, ისტორიისა და ფილოსოფიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების სრულყოფა,
დასავლური სტანდარტების შესაბამისად”, ,,ჰესპი” წევრი 2010,2011.
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროექტი, ,,კვალიფიკაციათა შესახებ ”
ჩარჩოს მომზადების კომისიის წევრი, 2011წ
ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები კომისიის წევრი 2009-2017წ.წ.
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ფილოსოფიის საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე, წევრი, 2006-2017წ.წ
ფილოსოფიის სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე, წევრი. 2006-2017წ.წ
განათლების მიმართულების სამაგისტრო ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე.2009,
2011წ.წ
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური მიერ ორგანიზებული სამუშაო ჯგუფების წევრი.
სარედაქციო კოლეგიების წევრობა
 საერთაშორისო ჟურნალი ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი” N1 2011, N3 2013, N6
2016 წ. რედაქტორი.
 Culture & Philosophy, A Journal for Phenomenological Inquiry-სარედაქციო საბჭოს წევრი, 20122017.
 საერთაშორისო ჟურნალი ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი”-სარედაქციო საბჭოს
წევრი 2011-2017
 ჟურნალი ,,რელიგია” 2008-2017 წ.წ რედკოლეგიის წევრი.
 გაზეთ ,,დედასოფელი’’ რედკოლეგიის წევრი 2010-2017
 ჟურნ. ,,ადგილობრივი თვითმართველობა’’, გამომცემლობა "ლეგა". თბ., 2001-2002წ.წ.
რედაქტორი.

დამატებითი ინფორმაცია
 წმ. ილია მართლის (ჭავჭავაძე) მედალი. 2015 წლის 8 ნოემბერი, საქართველოს საპატრიარქო.
 საქართველოს რესპუბლიკის კონგრესის წევრი 1990-1995 წ.წ.
წიგნის რედაქტორობა
 ი. ბრაჭული, ა. ზაქარიაძე, ვ. რამიშვილი, ანალიტიკური აზროვნების შესავალი თბ. 2014.
რედაქტორი
 ირაკლი ბრაჭული, ანთროპოლოგიური დილემა: აზროვნება და რელიგიური გამოცდილება, თბ.
გამომც. ლეგა 2012. რედაქტორი.
 ალექსანდრე კუკანია, ფილოსოფია რედ. 2008წ.
 ალექსანდრე კუკანია, მეცნიერების ფილოსოფიის პრობლემები,რედაქტორი.2008წ
 შალვა ნუცუბიძე, ფილოსოფიის შესავალი რედ. 2008წ. ჟურ. სვანეთი III 2008წ. რეცენზენტი
 ალექსანდრე კუკანია, ფილოსოფიის შესავალი თბ.2008წ. რეცენზენტი.
 საქართველო და ევროპული სამყარო, ფილოსოფიურ-კულტურულ დიალოგი რედაქ. 2008წ.
 ვასო კუკანია, ალექსანდრე კუკანია, მეცნიერული ცოდნის განვითარების ბუნებისათვის 2007წ.
რეც.
 ნარკვევები დიალექტის თეორიაში წიგნი II, გამომც., თბ, 2007წ. რედაქტორი.
 ნარკვევები დიალექტიკის თეორიაში წიგნი I. გამომც., თბ., 2006წ. რედაქტორი.
 ადამიანის არსება ცვალებად გარემოში. გამომცემლობა "ლეგა". თბ., 2005წ. რედაქტორი.

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა
 2016 წლის 18-19 ნოემბერი

იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენცია, ფილოსოფიურპოლიტიკური დისკურსი, კახა კაციტაძის გახსენება ორგანიზატორი
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 2016 წლის 22-23 ნოემბერი

იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სტუდენტთა
სამეცნიერო კონფერენცია,
ფილოსოფიურ-პოლიტიკური დისკურსი, კახა კაციტაძის გახსენება ორგანიზატორი
 2015 წლის 19-20 ნოემბერი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენცია-მერაბ მამარდაშვილი 85,
ორგანიზატორი
 2015 წლის 22-23 ნოემბერი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, კონფერენციამერაბ მამარდაშვილი 85, ორგანიზატორი
 2015 წ. 23 აპრილი, რეგიონალური კონფერენცია, მიძღვნილი თამაზ ბუაჩიძის 85
წლისთავისადმი, ორგანიზატორი
 2015 წ. 7 ნოემბერი, წმ. ილია მართალი და სარწმუნოება ორგანიზატორი
 2014 წლის ნოემბერი იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი
მიძღვნილი რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი
 2014 წლის ნოემბერი იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი
მიძღვნილი რეგიონალური
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი
 აკადემიკოსის შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წელისთავისადმი მიძღვნილი” ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
საერთაშორისო
კონფერენციის
საორგანიზაციო ჯგუფის
თავმჯდომარის მოადგილე; 2013 წლის 12-13
დეკემბერი.
 2013 წლის 20-21 ნოემბერი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენცია-სერგი დანელია 125,
ორგანიზატორი
 2013 წლის 23-24 ნოემბერი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის მსოფლიო
დღისადმი მიძღვნილი რეგიონალური
სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია კონფერენციასერგი დანელია 125 ორგანიზატორი
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სამე-ცნიერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და დღევანდელობა”. თბ. 17 ნოემბერი,2012, ორგანიზატორი იხ.
www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სამე-ცნიერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და დღევანდელობა”. თბ. 17 ნოემბერი,2011, ორგანიზატორი იხ.
www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სტუ-დენტთა
სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და რელიგია”. თბ. 22-23 ნოემბერი, 2011, ორგანიზატორი
იხ. www.tsu@ge
 სტუდენტთა VIII კონფერენცია 2011 28-29 მაისი ბათუმი, საორგანიზაციო კომ. წევრი.
 გამოჩენილი ფილოსოფოსის მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 23 დეკემბერი 2010 ორგანიზატორი იხ. www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და რელიგია”. თბ. 22 ნოემბერი, 2010 ორგანიზატორიხ. www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოს
ოფიის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და დღევანდელობა”. თბ. 20 ნოემბერი, 2010 ორგანიზატორი. იხ.
www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოს
ოფიის დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა
სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ფილოსოფია თანამედროვე სამყაროში თბ. 24-25 ნოემბერი, 2009
ორგანიზატორი. იხ. www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნი-ერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია თანამედროვე სამყაროში თბ. 20 ნოემბერი, 2009 ორგანიზატორი. იხ.
www.tsu@ge
 სამეცნიერო კონფერენცია, იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში, ფილოსოფიის
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მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი, ,,ახალი პროექტები” და გლობალიზაციის თავისებურებანი, 20
ნოემბერი.2008წ. ორგანიზატორი. იხ. www.tsu@ge
 საერთაშორისო კონფერენცია: პასუხისმგებლობა,
ტრადიციული ღირებულები, მდგრადი
განვითარება. 13 ივნისი, 2008 წ. საორგანიზაციო კომ. წევრი.იხ. www.tsu@ge
 თსუ.საუნივერსიტეტო კონფერენცია,მიძღვნილი შალვა ნუცუბიძის 120 წლისთავისადმი 16
დეკემბერი, 2008წ. საორგანიზაციო კომ. წევრი.იხ. www.tsu@ge
 საერთაშორისო კონფერენცია –საქართველო და ევროპული სამყარო-ფილოსოფიურკულტურული დიალოგი, მიძღვნილი ანთიმოზ ივერიელის ხსოვნისადმი, 5 მაისი 2008წ.
თბილისი.
საორგანიზაციო კომ. წევრი.იხ. www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კონფერენცია: ,,ფილოსოფია და დღევანდელობა”. თბ. 20 ნოემბერი, 2008 ორგანიზატორი.იხ.
www.tsu@ge
 იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა სამეცნიერო
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