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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

1. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
მსოფლიო ისტორია: ისტორიის მეცნიერებათა
კანდიდატი, 1998.
2. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტი
მსოფლიო ისტორია დოქტორანტი. 1989-1992
3. ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტი ქართული ენა, ლიტერატურა და ისტორია.
ქართული
ენა, ლიტერატურა და ისტორიის მასწავლებელი. 1984-1989

1.ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი. ცენტრის ხელმძღვანელი, ცენტრის მკვლევარი
(მიმართულების კოორდინატორი).
2006-2016
2.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ
მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, 2011-2016.
3. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მსოფლიო
ისტორიის დეპარტამენტი ასოცირებული პროფესორი. 2006-2011.
4. ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დეკანის მოადგილე. 20052006
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5. ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საერთაშორისო
ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის
დიპლომატიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის გამგე, 2005
6. ქუთაისის აკაკიწერეთლის სახელმწიფოუნივერსიტეტი
საერთაშორისო ურთიერთობების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი, უფროსი. მეცნიერ-მუშაკი, 1996-2003.
7. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო
ისტორიის დეპარტამენტი , ლექტორი. 1992-2006

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

X

რუსული

X

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
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სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. ვასილ ფერაძე; ინგლის-გერმანიის ურთიერთობები
მიუნჰენის

კონფერენციის

წინ.

პერიოდული

სამეცნიერო ჟურნალი ,,გონი”, #1, 2014 გვ. 92-99. ISSN
1512-066X
2. ვასილ ფერაძე; კონფლიქტების როლი თანამედროვე
საერთაშორისო

ურთიერთობებში.

სამეცნიერო

ჟურნალი ,,გონი”, #2, 2014 გვ. 129-133. ISSN 1512-066X
3. ვასილ

ფერაძე;

თანამედროვე

პოლიტიკური
საერთაშორისო

რეალიზმი

და

ურთიერთობები,

ჟურნალი ,,გონი”, #4, 2016 გვ. 143-149. ISSN 1512-066X
4. ვასილ

ფერაძე;

არაბეთ-ისრაელის

კონფლიქტის

ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები; პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ,,ნოვაცია“, #11, ქუთაისი, 2013,
გვ. 20205-212.ISSN 1512-3715
5. ვასილ ფერაძე; ე. ვალერსტაინის მსოფლიო სისტემა
და ნეომარქსიზმი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა
და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის
იუბილესადმი

მიძღვნილი

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების
კრებული, ნაწილი II; ქუთაისი 2013; გვ.356-359. ISBN
978-448-39-3
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. Faculty of Education and Humanities International Black
Sea University. 6th Annual International Research
Conference on American Studies: “American Neorealism
and its Versions” Tbilisi, 2013
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80
წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი
პრაქტიკული

საერთაშორისო
კონფერენცია:

ე.

სამეცნიეროვალერსტაინის

მსოფლიო სისტემა და ნეომარქსიზმი, ქუთაისი, 2013
3. აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

აღმოსავლეთმცოდნეთა

V

უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო
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კონფერენცია,

,,საქართველო

აღმოსავლეთი:

გერმანიის ახლო

და

ახლო

აღმოსავლური

პოლიტიკა XIX საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის
დასაწყისში. ქუთაისი, 2013.
4. VI

საერთაშორისო

ამერიკისმცოდნეობაში,

კონფერენცია
ბილ

კლინტონის

ადმინისტრაციის პოლიტიკა ჩინეთის მიმართ. 2012.
5. საქართველოს ისტორიის პრობლემური საკითხები,
II რესპუბლიკური კონფერენცია: ,,პოლიტიკური
რეალიზმი: ძალის პრიმატის, ეთიკისა და მორალის
საკითხების

შესახებ

საერთაშორისო

ურთიერთობებში", ქუთ. 2009

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. კორუფციისა და ტრანსნაციონალური
დანაშაულის თეორია და პრაქტიკა. ქუთაისი.
ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური
და კორუფციის
კვლევის ცენტრის საქართველოს ოფისი. 2004.
2 GEO დემოკრატიული კავშირის ლიდერობის
ტრეინინგი.
წყალტუბო. ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაცია.
2002.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
:ტერორიზმი და საერთაშორისო ურთიერთობები.
თანამონაწილე. 2009-2010
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: თეოდორ
რუზველეტი და ,,ლიბერალური იდეალიზმი"
თანამონაწილე. 2008-2009

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

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

დამატებითი ინფორმაცია
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