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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

1. 2010 წლიდან ქალაქ ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ისტორიის აკადემიური დოქტორი;
2. 2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს ენის
სასწავლებელი;
3. 2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს მაძიებელი;
4. 1998–2003 ქალაქ ქუთაისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის
სამართალმცოდნეობის სპეციალობა;
5. 1997–2002 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის
ფაკულტეტი, სპეციალობით აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია;


სამუშაო გამოცდილება

2015 წ/ იმერეთის მხარეში ვიცე-გუბერნატორი

2010 წლიდან ქალაქ ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ისტორიის აკადემიური დოქტორი;
2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს ენის
სასწავლებელი;
2002–2003 წლებში თურქეთის “ანკარა უნივერსიტეტი”–ს მაძიებელი;
1998–2003 ქალაქ ქუთაისის დამოუკიდებელი
უნივერსიტეტის
სამართალმცოდნეობის სპეციალობა;
1997–2002 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის
ფაკულტეტი, სპეციალობით აღმოსავლეთის ქვეყნების ისტორია;
2003–2004 წლებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო
სავალდებულო სამსახური, მე–11 მოტომსროლერი ბრიგადა.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

X

რუსული

X

თურქული

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. საოფისე
მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. გიორგი ჭიღვარია
ქურთული ეთნოსის
პრობლემა ახლო აღმოსავლეთში, ქართველური
მემკვიდრეობა, XVI, ქუთაისი 2012წ;
2. გიორგი
ჭიღვარია
რუსეთ-თურქეთის
ინტერესების
მორიგი
შეჯახება
ახლო
აღმოსავლეთში, ჟურნალი განთიადი, ქუთ. 2013;
3. გიორგი ჭიღვარია – სირიის პრობლემა, შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბილისი
2012წ;
4. Struggle of Bulgarian People against the Ottoman
Empire, ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
სოციალურ
მეცნიერებათა
დეპარტამენტი, ბათუმი 2012;
5. ჟურნალი

განთიადი,

ბედისწერა–კარლ

ჰაუს
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ხოფერი. 2015 წელი.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი,
ამერიკის
მცოდნეობის
XI
ყოველწლიური
საერთაშორისო კონფერენცია
,,ერაყის ომი და
პრობლემები თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობებში";
2. აღმოსავლეთმცოდნეთა
მეხუთე
საერთაშორისო
კონფერენცია - ქურთულ-თურქული მოლაპარაკებები
და ახლო აღმოსავლეთი. აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, VI საერთაშორისო კონფერენცია
ამერიკის მცოდნეობაში, ამერიკის როლი თურქულ–
სომხური ურთიერთობების დარეგულირებაში;
3. VII საერთაშორისი კომფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში
– ,,ალფრედ ტეიერ მეჰენი და მისი გეოპოლიტიკური
შეხედულებები“. ქუთაისი 2014;
4. მე–15
საერთაშორისო
კომფერენცია
ამერიკისმცოდნეობაში– სერ ჯელფორდ მაკინგერი 2015,
ქუთაისი
5. ბათუმის
შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო
კომფერენცია
,,ჰუმანიტარული
მეცნიერებები
იმფორმაციულ
საზოგადოებაში-II“ კახაბერ სურგულაძე, გიორგი
ჭიღვარია - 1941 წლის გერმანია თურქეთის
ხელშეკრულება“.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
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მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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