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ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

1998 წ. – საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: “ქუთაისის მოსახლეობის

ფომირების თავისებურებანი: კვლევის სოციალურ-გეოგრაფიული ასპექტები“
შიფრი 11.00. 02. (ეკონომიკური და სოციალური გეოგრაფია), გეოგრაფიულ
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, დოქტორთან გათანაბრებული წოდება;
1987-1991წ. – თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური
გეოგრაფიის მიმართულებით;
1987 წ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი
ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი) გეოგრაფიისა და
ბიოლოგიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება

2011 წლიდან დღემდე ---- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი;
2008წ. – დღემდე – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის
მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
2006წ. - დღემდე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
2006-2008 -- აწსუ სამედიცინო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათაA
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ფაკულტეტის ECTS (ტრანსფერისა და დაგროვების
ევროპული კრედიტების სისტემის) კოორდინატორი;
1999წ. – 2006წ-მდე - ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის
გეოგრაფიის დეპარტამენტის დოცენტი;
09/1997-09/1999 – ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის
კათედრის მასწავლებელი, გეოგრაფიულ მეცნიერებათა
კანდიდატი;
09/1987-09/1997 – ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის
გეოგრაფიის კათედრის ლაბორანტი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

გერმანული

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. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 15 შრომა.
1. Iashvili, I., Von Reichert Ch., and Gvenetadze, T. (2016). „For the Sake of the
Family”: Contemporary Georgian Migration in the USA. International Journal
of Arts and Sciences. 09(02):623-638.
http://www.universitypublications.net/ijas/0902/pdf/V6Z340.pdf
2. Rossen Kostadinov Koroutchev, Ia Iashvili. (2015). Skilled Migration in Georgia
and Its Contribution to the Country’s Development. Researches Review of the
Department of Geography, Tourism and Hotel Management. vol. 44-2, 128-145.
http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue44-2.php;
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3. Iashvili, I., Gvenetadze, T., et,at. (2014). Split Families and Family Members
Left Behind. Humanities and Social Sciences Review. 3 (2): 345-356
http://universitypublications.net/hssr/0302/pdf/SPQ350.pdf
4. იაშვილი ი., დოღონაძე თ., გორგილაძე ნ. (2013). Проблемы рационального
природопользования природно- территориальных систем Национального Парка
Колхети. საერთაშორისო კონფერენციის “კოლხეთის დაბლობის წყლის

სისტემები - დაცვა და ეფექტური გამოყენება” შრომათა კრებული.
თბილისი-ფოთი, გვ.126-131;

5. Mikautadze, D., Davituliani, Ts., Iashvili, I., Kvabziridze, M. (2013). Discovering
the Consequences of Global Climate Change in Georgia’s regions, results and adaptive
measures. Academic Journal of Science. vol.02, no.01. pp. 249-254
http://universitypublications.net/ajs/0201/pdf/SPQ522.pdf

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. 2016 - „ოჯახისათვის: ქალთა შრომითი მიგრაცია
საქართველოდან აშშ–ში“. მეცნიერებისა და ხელოვნების
საერთაშორისო კონფერენცია. ვენეცია, იტალია. ივნისი –1ივლისი;
2. 2015 – “ემიგრაცია საქართველოდან, როგორც ახალი
სოციალურ-ეკონომიკური ფენომენი”. მოხსენება სამეცნიერო
სემინარისათვის: “გენდერი და ტრანსფორმაცია ევროპაში”.
ევროპისა და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის შემსწავლელ
მეცნიერებათა ცენტრი. ნიუ იორკის უნივერსიტეტი,
ნიუ-ორკი (აშშ). 6 მარტი;
3. 2015 – “ქართული არარეგულირებადი შრომითი მიგრაციის
სივრცითი ტრანსფორმაციის თავისებურებები”. მეცნიერებისა
და ხელოვნების საერთაშორისო კონფერენცია. ჰარვარდის
უნივერსიტეტი, ბოსტონი (აშშ). 26-29 მაისი;
4. 2014 – “ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები
და პრობლემები საქართველოში”. ტურიზმის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი სემინარი. სანტიაგო დე კომპოსტელას
უნივერსიტეტი, ესპანეთი. 25 სექტემბერი;
5. 2012 -- “გაყოფილი ოჯახები: შრომითი მიგრაცია
sაქართველოდან”. მეცნიერებისა და ხელოვნების
sაერთაშორისო კონფერენცია. რომი, იტალია.
29 ოქტომბერი-3 ნოემბერი.

ტრენინგები / სემინარები

1. 2012 27/02– 03/02 ––– ტრენინგი GOVAC-ის პროექტის
ფარგლებში, მიგრაციის პოლიტიკის საერთაშორისო ცენტრის
(ICMPD) მიერ, საქართველოს უნივერსიტეტბში მიგრაციის
სწავლებისათვის, ჰააგა, ჰოლანდია;
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2. 2012 /3–5 დეკემბერი ––– ტრენერების ტრენინგი GOVAC-ის
პროექტის ფარგლებში ICMPD მიერ, საქართველოს
უნივერსიტეტებში მიგრაციის სწავლებისათვის, საქართველო;
3. 2008-2009 _ ტრენინგი - ტოლერანტობის მშენებლობა
საქართველოში ისტორიული განათლების გზით (ორგანიზაცია
Euroclio); თბილისი;
4. 16/072007 -08/08/2007 – ზაფხულის სკოლა. სტამბული,
თურქეთი (ღია საზოგადოების ინსტიტუტი). Kკვალიფიკაცია
შემდეგ დისციპლინებში: სოციალური მოძრაობა და
სამოქალაქო საზოგადოება; აკადემიური წერა;
5. 26-29/10/2007 – ტრენინგი ტურიზმის მარკეტინგში.
ეროვნულ უმცირესობათა ადმინისტრაციული სკოლა, ქუთაისი
(ევრაზიის ფონდი).

პროექტები / გრანტები

1. 1 მარტი– 1 დეკემბერი, 2016 წ. –– ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ
და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გრანტი კვლევითი
პროექტისათვის:
„ქალთა შრომითი მიგრაცია: სოციალურ–ეკონომიკური გავლენა

მიგრანტთა ოჯახებზე საქართველოში“;

2. 2011 წლიდან – დღემდე, (ივლისის თვე) ––– საზაფხულო
სკოლა ამერიკისმცოდნეობაში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში. აშშ საელჩოს მხარდაჭერითა და
აწსუ დაფინანსებით. პროექტის დირექტორი;
3. 2015წ. 1 თებერვალი– 2017წ. 1 სექტემბერი––– ევროკავშირის
საერთაშორისო ორგანიზაციის ICMPD პროექტი „მიგრაციის
მართვის გაძლიერება საქართველოში“ . მიგრაციის
სახელმძღვანელოს შექმნა საქართველოს უნივერსიტეტების
სტუდენტებისათვის.

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

საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი 1995
წლიდან.

1. 2016 – 06.06 – 01.07 ––– ევროკავშირის პროგრამის
Erasmus Mundus-ის საერთაშორისო სტიპენდია ELECTRA,
კვლევითი პროექტისათვის: ტურიზმის განვითარება
გარდამავალ პერიოდში პოლონეთში. იაგიელონიის
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უნივერსიტეტი კრაკოვში, პოლონეთი;

2. 2015– 10/02 – 04/09 ფულბრაიტის საერთაშორისო
სტიპენდია კვლევითი პროექტისათვის „ქართული
იმიგრაცია აშშ–ში“; რატგერსის უნივერსიტეტი, (ნიუ
ჯერსი, აშშ).

3. 2014– 01/09-01/10

ევროკავშირის პროგრამის Erasmus
Mundus-ის საერთაშორისო სტიპენდია ALRAKIS 2
კვლევითი პროექტისათვის კულტურული
მემკვიდრეობის ტურიზმის განვითარება ესპანეთში.
სალექციო კურსის წაკითხვა ტურიზმში. სანტიაგო დე
კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი;
––––

4. 2008–2010წ. ––– განათლების საერთაშორისო ცენტრისა
და ღია საზოგადოების ინსტიტუტის სტიპენდია
“ლექტორთა სტაჟირება აშშ-ს უნივერსიტეტებში”.
მონტანას უნივერსიტეტი, აშშ. გეოგრაფიის
დეპარტამენტი; ამერიკისმცოდნეობის პროგრამა, 2008,
2009 და 2010 წლის გაზაფხულის სემესტრები);

5. 2004წ. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სტიპენდია
“ლექტორთა განვითარების პროგრამა”. მონტანას
უნივერსიტეტი, (აშშ). საზოგადოებრივ-გეოგრაფიული
და სოციალური მეცნიერების მიმართულებით.
შემოდგომის სემესტრი;

დამატებითი ინფორმაცია
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