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სასწავლო კურსები 
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 პოსტნაციონალიზმი 

ანთროპოლოგიის პოზიციიდან  

საქართველოს უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი პოლიტიკის სოციოლოგია 

საქართველოს საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

ბაკალავრიატი სოციოლოგიის შესავალი 
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ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით,  

ნაშრომის სათაური 
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ენ

ო
ბ
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1 Teona Mataradze 

Is the state social or the 

computer inhuman? 

Claims for state support 

and citizenship in post-

socialist Georgia 

Citizenship Studies, 

Volume 15, Issue 3-

4, Pages 471-484 

 

2011  0.621 6 

 

სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები  

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით;  

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები 

(Proceedings)  და 

სხვა) 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი
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წე

ლ
ი

 

ც
ი
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ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1 
შორენა თურქიაშვილი, 

თეონა მატარაძე 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალი 

”ინტელექტუალი”  

არის თუ არა ქართული 

საზოგადოება 

“რისკების 

საზოგადოება” ოჯახის 

გავრცელებული 

მოდელების 

მიხედვით? 2
0

1
7
 

0
 

2 
მარინა ბურძენიძე, 

თეონა მატარაძე 

სამეცნიერო 

სტატიათა კრებული 

„სივრცე, 

საზოგადოება,პოლი

ტიკა 2“ 

დანაშაულის, 

პატიმრებისა და მათი 

სოციალური სტატუსის 

აღქმა თბილისის 

მაცხოვრებლების მიერ 2
0

1
5
 

0
 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2011.564823
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2011.564823
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2011.564823
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2011.564823
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13621025.2011.564823
http://www.tandfonline.com/toc/ccst20/current
http://www.tandfonline.com/toc/ccst20/15/3-4
http://www.tandfonline.com/toc/ccst20/15/3-4
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3 თეონა მატარაძე 

სამეცნიერო 

სტატიათა კრებული 

„სივრცე, 

საზოგადოება,პოლი

ტიკა 1“ 

მოქალაქეთა 

პოლიტიკური 

უფლებების 

რეალიზაცია 

ადგილობრივი 

თვითმართველობის 

არჩევნებისას: 

ტყიბულის 

მუნიციპალიტეტის 

მაგალითი 

2
0

1
3
 

0
 

4 

Iago Kachkachishvili, 

Teona Mataradze, 

George Nizharadze,Georg

e Shubitidze 

Monography Inteleqti 

Publishing 

Labor Culture and 

Religious Discourse in 

Different Communities of 

Georgia 

2
0

1
3
 

0
 

5 

იაგო კაჭკაჭიშვილი, 

ნინო კორინთელი, 

თეონა მატარაძე, 

მამუკა ნადარეიშვილი 

კვლევის ანგარიში, 

გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

ქვემო ქართლის 

მოსახლეობის 

სოციალურ-

ეკონომიკური 

მდგომარეობა და 

განწყობების შესწავლა 

2
0
1
2
 

0
 

6 Teona Mataradze 

Article in Scientific 

Journal „Caucasus 

Journal of Social 

Sciences‟   

Practicing Citizenship: 

Georgian migrants in 

Russia 

2
0
1
0
 

0
 

7 

Lale Yalçin-Heckmann, 

Nino Aivazishvili, Milena 

Baghdasaryan, Teona 

Mataradze, Florian 

Mühlfried, Neşe Özgen 

Scientific Report /Max 

Planck Institute for 

Social Anthropology 

Caucasian Boundaries and 

Citizenship from Below 2
0
1
0
 

0
 

8 
Florian Mühlfried, Teona 

Mataradze 

Article in Scientific 

Journal Caucasus 

Analytical Digest 

http://www.res.ethz.ch

/analysis/cad/ 

Leaving and Being Left 

Behind: Labor Migration 

in Georgia,‟ 

2
0

0
9
 

2
 

 

 

3.1 ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები (მიუთითეთ ინფორმაციის შესაბამისი წყარო) 

ციტირების ინდექსი h-ინდექსი g-ინდექსი 

9 2 0 

 

 

http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:921845
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:921845
http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/
http://www.res.ethz.ch/analysis/cad/


6 
 

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში     

1 

თარიღი 14.11.2017–18.11.2017 

მოხსენების 

სათაური 

“axali da Zveli ganaSenianebis msgavsebebi da gansxvavebebi 
TbilisSi (saqarTvelo)” 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

xelovnebisa da mecnierebis saerTaSoriso Jurnalis (IJAS) mier 
organizebuli saerTaSoriso konferencia 

ჩატარების 

ადგილი  

italiis respublikis dedaqalaqi romi 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

https://rome2017.sched.com/  

2 

თარიღი 22.06.2017–24.06.2017 

მოხსენების 

სათაური 

„საერთაშორისო მიგრაციის ტენდენციები და მიგრაციის გავლენა ოჯახების 

სოციალურ–ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოში“  

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

„სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების რეგიონული 

ასპექტები"  

 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, საქართველო 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge/ge/  

3 

თარიღი 24.11.2016-26.11.2016 

მოხსენების 

სათაური 

T‟q‟ibuli City as the space for nostalgia and social demands 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

Redefining cities in post-Soviet space 

ჩატარების 

ადგილი  

Leibniz-Institut für Länderkunde/Leibniz Institute for Regional Geography 

Schongauerstr. 9, 04328 Leipzig 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

https://www.ifl-

leipzig.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Textdokumente/redefining_cities_

conference_programme.pdf  

4 

თარიღი 23.06.2016 – 25.06. 2016 

მოხსენების 

სათაური 

“Gender Inequality and Human Resources in Georgian Context” 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

The 4th International Scientific Conference  “Space, Society, Politics - Georgia and 

the South Caucasus vis a vis Global Challenges" 

https://rome2017.sched.com/
http://ssp.tsu.ge/ge/
https://www.ifl-leipzig.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Textdokumente/redefining_cities_conference_programme.pdf
https://www.ifl-leipzig.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Textdokumente/redefining_cities_conference_programme.pdf
https://www.ifl-leipzig.de/fileadmin/user_upload/Veranstaltungen/Textdokumente/redefining_cities_conference_programme.pdf
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ჩატარების 

ადგილი  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Social and Political Sciences, 

Tbilisi, Georgia 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge/data//file_db/Program/programa,%20english.pdf  

5 

თარიღი 23.06.2016 – 25.06. 2016 

მოხსენების 

სათაური 

თანამედროვე 

ქართული ოჯახის შესაბამისობა დასავლურ პოსტმოდერნულ 

ტენდენციებთან 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “სივრცე, საზოგადოება, 

პოლიტიკა _ საქართველო და 

სამხრეთ კავკასია გლობალური 

გამოწვევების პირისპირ” 

ჩატარების 

ადგილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge//data/image_db_innova/programa,%20%202016.pdf  

6 

თარიღი 15.05.2015 – 16.05. 2015 

მოხსენების 

სათაური 

'Friendship of People" During Political Crises 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

Identities on the move: the Caucasus between the local, the regional and the global 

ჩატარების 

ადგილი  

Qafqaz university, Baku, Azerbaijan 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://calenda.org/328170  

7 

თარიღი 25.06.2015 – 27.06. 2015 

მოხსენების 

სათაური 

“What Happens when One Migrates? Social Effects of Migration in Rural Georgia” 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

The 3rd International Scientific Conference “Space, Society, PoliticsThe Social and 

Spatial Mobility “ 

ჩატარების 

ადგილი  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Faculty of Social and Political Sciences, 

Georgia, Tbilisi 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge//data/file_db/registration/english%20dasadebi.pdf  

http://ssp.tsu.ge/data/file_db/Program/programa,%20english.pdf
http://ssp.tsu.ge/data/image_db_innova/programa,%20%202016.pdf
http://calenda.org/328170
http://calenda.org/328170
http://ssp.tsu.ge/data/file_db/registration/english%20dasadebi.pdf
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8 

თარიღი 25.06.2014 – 27.06. 2014 

მოხსენების 

სათაური 

“დანაშაულის, პატიმრებისა და მათი სოციალური 

სტატუსის აღქმა თბილისის მოსახლეობის მიერ” 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა-ზღვა ინტერდისციპლინურ 

კონტექსტში" 

ჩატარების 

ადგილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge///data/file_db/Program/programa%202015%20(2).pdf 

 

 

9 

თარიღი 03.06.2013 – 05.06. 2013 

მოხსენების 

სათაური 

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაცია ადგილობრივი 

თვითმართველობის არჩევნებისას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

მაგალითი 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა" 

ჩატარების 

ადგილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge//data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200

.pdf 

 

1

0 

თარიღი 03.06.2013 – 05.06. 2013 

მოხსენების 

სათაური 

მოქალაქეთა პოლიტიკური უფლებების რეალიზაცია ადგილობრივი 

თვითმართველობის არჩევნებისას: ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 

მაგალითი 

კონფერენც

იის 

დასახელებ

ა 

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა" 

ჩატარების 

ადგილი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, თბილისი, საქართველო 

ელექტრონ

ული 

მისამართი 

http://ssp.tsu.ge//data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200

.pdf 

 

http://ssp.tsu.ge/data/file_db/Program/programa%202015%20(2).pdf
http://ssp.tsu.ge/data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200.pdf
http://ssp.tsu.ge/data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200.pdf
http://ssp.tsu.ge/data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200.pdf
http://ssp.tsu.ge/data/image_db_innova/tezisebi,%20gachechiladze.%20tiraji%20200.pdf
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საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის განმავლობაში 

№ განხორციელები

ს წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულები

ს № 

პროექტის 

დასახელება 
როლი პროექტში 

1 2017– დღემდე IBF International Consulting,  

N’2014/351224 

საქართველოში 

მიმდინარე 

გადამზადების და 

დასაქმების 

პროგრამების 

რეფორმის კვლევა, 

დამოუკიდებელი 

ექსპერტი 

დამოუკიდებელ

ი ექსპერტი 

2 2017 ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

„ახალი და ძველი 

ტიპის განაშენიანების 

მობინადრეთა 

ტერიტორიული 

იდენტობა (თბილისის 

მაგალითზე)“ 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

3 2017 მერსი ქორი, თბილისის 

ეკონომიკისა და 

სტატისტიკის ინსტიტუტი 

ალიანსის 

პროგრამების 

გავლენების შესწავლა 

აჭარის 

შინამეორნეობების 

ეკონომიკურ 

მდგომარეობაზე, 

ინტერდისციპლინურ

ი გამოყენებითი 

სოციალური 

კვლევები 

ექსპერტ-

ანალიტიკოსი 

4  

2016 

მერსი ქორი, თბილისის 

ეკონომიკისა და 

სტატისტიკის ინსტიტუტი 

ალიანსის 

პროგრამების 

გავლენების შესწავლა 

ქვემო ქართლსა და 

სამცხე ჯავახეთის 

ფერმერულ 

მეურნეობებზე, 

ინტერდისციპლინურ

ი გამოყენებითი 

სოციალური 

კვლევები 

ექსპერტ-

ანალიტიკოსი 

5 2016 

 

თბილისის თავისუფალი 

უნივერსიტეტის  

სამართლის სკოლა 

(ხელშეკრულება #01/08-01- 

1) 

პირის დაკავების 

სტანდარტებისა და 

პრაქტიკის 

კვლევა საქართველოს 

სისხლის სამართლის 

პროცესის მიხედვით 

სოციოლოგი 
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6 2013-2015 მერსი ქორი, თბილისის 

ეკონომიკისა და 

სტატისტიკის ინსტიტუტი 

ალიანსის 

პროგრამების 

ინტერვენციების 

გავლენის კვლევა 

ფერმერთა 

შინამეურნეობის 

დონეზე 

ექსპერტ-

ანალიტიკოსი 

7 2013 კონფლიქტების და 

მოლაპარაკებების 

საერთაშორისო კვლევითი 

ცენტრი, თბილისის 

ეკონომიკისა და 

სტატისტიკის ინსტიტუტი 

ქვემო ქართლის 

რეგიონის 

მეცხოველეობაში 

ჩართული ქალების 

მდგომერაობის 

კვლევა (დროის 

მენეჯმენტი, 

შემოსავლებისა და 

დანახარჯების 

კონტროლი და 

გადაწყვეტილების 

მიღებაში 

ჩართულობა) 

ექსპერტ-

ანალიტიკოსი 

8 2012-2013 სტუდენტური კლუბი 

სოციალური 

კეთილდღეობისათვის 

დისკრიმინაციული 

გარემოს კვლევა 

საქართველოს 

უმაღლეს 

სასწავლებლებში 

სოციოლოგი 

9 2011-2013 შვეიცარიის კავკასიური 

აკადემიური ქსელი 

 

შრომის კულტურა და 

რელიგიური 

დისკურსი 

საქართველოს 

სხვადასხვა 

ერთობებში 

უმცროსი 

მკვლევარი 

 

 

 თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან  
 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 
Workshop Leibniz-Institut für Länderkunde/Leibniz 

Institute for Regional Geography 
26.11.2016-

08.11.2016 
Visiting Lecturer University of Helsinki, Finland 

  
08.11.2015-

14.11.2016 

Visiting Researcher Visiting Researchers from Georgia and 

Armenia, Academic Scientific Caucasus 

Network 

01.10.2014-

22.12.2014 

 

 

https://www.helsinki.fi/en
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