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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი, ასისტენტ-პროფესორი (2016 წ. შემოდგომიდან 

დღემდე) 

ევროპული სკოლა, American High School-ის დეპარტამენტი,  მასწავლებელი, კურსები – AP European 

History, AP World History და AP Comparative Government and Politics  (2013 წ. სექტემბერი - დღემდე) 

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (2017 წ. შემოდგომიდან - დღემდე) 

საქართველოს უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი (2016 წ. გაზაფხულიდან - დღემდე) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, მოწვეული ლექტორი (2012 წ) 

კერძო მრავალპროფილიანი სკოლა „ქორალი“, ისტორიის მასწავლებელი, ისტორიისა და საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა კათედრის გამგე, (სექტემბერი 2010 - ივნისი, 2014); 

გ. ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში, ისტორიის მასწავლებელი (ნოემბერი 

-დეკემბერი 2009წ.) 

 

 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

ისტორიის დოქტორი 

რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირებული ზოგიერთი პრაქტიკის შესახებ სამეგრელოში („ხვამა“: 

„ოხვამერი“ და „დუნაპირი“). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2017.  XII.  

თბილისი. გამომცემლობა „მერიდიანი“.  

არგონავტები და მედეა შუა საუკუნეებისა და რენესანსის ეპოქის ინგლისურენოვან ლიტერატურაში 

(ჯეფრი ჩოსერი, ჯონ ლიდგეიტი). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
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2 ნათია ფიფია, CV 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის 

შრომები. 2016.  X.  თბილისი. გამომცემლობა „მერიდიანი“. გვ. 225-239.  

ქართული ნუმიზმატიკის  კატალოგი. ნაწილი IV. თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2016.  

არგონავტები და ძველი კოლხეთი გვიანანტიკური ხანის თხზულებაში „De Excidio Trojae Historia“. ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2015.  IX.  თბილისი. გამომცემლობა 

„მერიდიანი“. გვ. 32-42 

ქართული ნუმიზმატიკის  კატალოგი. ნაწილი II. თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2014. 

მონობა ძველ რომში // ისტორიანი, 2015, მარტი. 

საქართველოს ანტიკური ქალაქები – დიოსკურია/სებასტოპოლისი // ისტორიანი, 2015, თებერვალი 

საქართველოს ანტიკური ქალაქები – ფაზისი // ისტორიანი, 2015, იანვარი 

ელინური ექსპერიმენტი დასავლეთ საქართველოში – ბერძნული ახალშენები (გენეზისი, ისტორია). 

თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2014.  

ქართული ნუმიზმატიკის  კატალოგი. ნაწილი I. თბილისი: გამომცემლობა „მერიდიანი“. 2013. 

მილეტელები შავიზღვისპირეთში (არისტოტელეს ერთი ცნობის ინტერპრეტაციის საკითხისათვის). // 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2013.  VIII.  თბილისი. გამომცემლობა 

„მერიდიანი“.  გვ. 47-51 

ფიჭვნარი – გენეზისი, ისტორია (ძვ. წ. – VI-II სს.). // ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის შრომები. 2013.  VII.  თბილისი.  გამომცემლობა „მერიდიანი“. გვ. 9-39 

მალარია თუ A ჰეპატიტი – კოლხების შესახებ ჰიპოკრატეს ცნობის ინტერპრეტირებისთვის. // ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2012.  VI.  თბილისი. გამომცემლობა 

„მერიდიანი“. გვ. 63-69 

უზუფრუქტის წესით გადაცემული მონის მიერ დადებული სტიპულაციის კანონიერების და მონის 

სამართლებრივი სტატუსის საკითხისათვის ძველ რომში // ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები. 2012. I. 

თბილისი. გამომცემლობა „მერიდიანი“. გვ. 26-33 

ბიბლიური ანტიგმირები. // ისტორიანი, #6 (18). 2012. 

სედოხეზების ტომის ლოკალიზაციის საკითხისათვის, // ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის  
ინსტიტუტის შრომები. 2011.  III.  თბილისი. გამომცემლობა „მერიდიანი“. გვ. 37-41 

მთიელთა მიგრაციის დასაწყისი დასავლეთ საქართველოში წელთაღრიცხვების მიჯნაზე. // ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“. 2011 წ.  ხელმისაწვდომია: 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/3/24/  

იპოლიტე რომაელისა და ევსევი კესარიელის ცნობები საქართველოს შესახებ. // ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2011. I. თბილისი. გამომცემლობა „მერიდიანი“. გვ. 55-60  

აფსილ-აბაზგთა ეთნიკური კუთვნილების საკითხისათვის, // დიდაჭარობა, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები. ხულო-დიდაჭარა.  2010. გამომცემლობა: შპს „სეზანი“. გვ. 360-361 

საქართველო და გარე სამყარო  -  ევროპის “შექმნა” და ევროპის ინტეგრაციის ისტორიული ფორმები, 

საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელო, I, თბილისი. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2009 (თედო 

დუნდუასთან თანაავტორობით); 

ციკლური დიალექტიკა. არქიტექტურის განვითარების ძირითადი ეტაპები და ქალაქის დაგეგმარების 

პრინციპები. მასალები სალექციო კურსისთვის, IX, თბილისი. გამომცემლობა „უნივერსალი“.  2009 (თედო 

დუნდუასთან თანაავტორობით); 

ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხისათვის, მასალები სალექციო კურსისთვის, VIII,  თბილისი. 

გამომცემლობა „უნივერსალი“.  2009 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

პრიმიტიული კომუნიზმი, პროტოფეოდალიზმი და ფეოდალიზმი, მასალები სალექციო კურსისთვის, 

VII, თბილისი. გამომცემლობა „უნივერსალი“.  2009 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

http://www.spekali.tsu.ge/index.php/en/article/viewArticle/3/24/


 

 

3 ნათია ფიფია, CV 

ანტიკური საზოგადოების დაჩიხვა, მასალები სალექციო კურსისთვის, VI, თბილისი. გამომცემლობა 

„უნივერსალი“.  2009 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

მთიელთა receptio დასავლეთ საქართველოში (ინგლისურ ენაზე)// საისტორიო ძიებანი, X-XI, თბილისი. 

2008. გვ. 40-47; 

I ციკლის კაპიტალიზმი, მასალები სალექციო კურსისთვის, V, თბილისი. გამომცემლობა „უნივერსალი“.   

2008 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

I ციკლის კაპიტალიზმი (მასალები სალექციო კურსისთვის), IV, თბილისი. გამომცემლობა 

„უნივერსალი“.   2008 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

ციკლური დიალექტიკა (მასალები სალექციო კურსისთვის), III, თბილისი. გამომცემლობა 

„უნივერსალი“.   2008 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

დასავლეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში მოსახლე ტომთა (ჰენიოხები, სანიგები) ეთნიკური 

კუთვნილების საკითხისათვის. // საქართველოს ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო 
კონფერენციის მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“.  2008. გვ. 39-44; 

მაქს ვებერი და ანტიკური კაპიტალიზმის თეორია. // ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის 
ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის 1-ლი ყოველწლიური კონფერენციის 
მასალები, თბილისი, 2008 წ. 

მთიელთა receptio დასავლეთ საქართველოში. // კრ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 
თბილისი, 2007; 

ისტორიოსოფიული შტუდიები (მასალები სალექციო კურსისთვის), II, თბილისი. გამომცემლობა 

„საიმედო“.   2007 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი (მასალები სალექციო კურსისთვის), I. თბილისი. გამომცემლობა 

„საიმედო“.   2006 (თედო დუნდუასთან თანაავტორობით); 
Feudal Georgia Revisited, selected epitomae by Tedo Dundua and Natia Phiphia. Tbilisi. Publishing House 

‘Universali”. 2006. 

 
 
 

განათლება/ტრენინგი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, პროგრამა – საქართველოს ისტორია, დოქტორანტურა (2008-2013 წწ.). ისტორიის დოქტორის 

აკადემიური ხარისხი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტი, მაგისტრატურა (სპეციალობა – საქართველოს ისტორია) (2004-2006 წწ.). მაგისტრის დიპლომი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი, 

ბაკალავრიატი (2000-2004 წწ.). ბაკალავრის დიპლომი 

 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს მარიამ ლორქიფანიძის დაბადებიდან 95 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი XI  საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 13-14 ივნისი, 2017 // „ხვამა“: „ოხვამერი“ და 

„დუნაპირი“ სამეგრელოში. თანამომხსენებელი: ქეთევან ციმინტია 

საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 

(მაისი, 2016) // ძველი კოლხეთის ბერძნული ქალაქები – პოლისი თუ ემპორია? 
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  – ჯიქთა (ზიხების) ეთნიკური კუთვნილების პრობლემა და 

ჯიქეთი საქართველოს ისტორიაში (11-13 დეკემბერი, 2015, თბილისი) // ჯიქების განსახლების 

საკითხისათვის წელთაღრიცხვების მიჯნაზე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის 

ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია (12-13 ნოემბერი, 2015 თბილისი) // მედეა შუა 

საუკუნეების ინგლისურენოვან ლიტერატურში  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია (19-20 ივნისი, 2013) // 

დიოსკურია – გენეზისი, ისტორია (ძვ. წ. VI-I სს.). 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია (14 დეკემბერი, 2012) // დიდი პიტიუნტი – ბერძნული კოლონია? 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის მე-5 ყოველწლიური კონფერენცია (თბილისი, დეკემბერი, 2012). // ჟურნალ „ნიანგში“ 

გამოქვეყნებული კარიკატურები, როგორც საისტორიო წყარო საბჭოთა კავშირ-გერმანიის ურთიერთობების 

შესწავლისათვის (1939-1941 წწ.). 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის ყოველწლიური კონფერენცია (ივნისი, 2012 წ) // მალარია თუ A ჰეპატიტი: 

კოლხების შესახებ ჰიპოკრატეს ცნობის ინტერპრეტირებისთვის.  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის მე-4 ყოველწლიური კონფერენცია (თბილისი, 29 დეკემბერი, 2011). // ანტიკური 

საზოგადოების ეკონომიკური მახასიათებლების საკითხი პოსტსაბჭოთა რუსულ ისტორიოგრაფიაში.  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს  ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური კონფერენცია 

(თბილისი, 1-2 დეკემბერი, 2011). // ეპიგრაფიკა, როგორც საისტორიო წყარო ბერძნულ-კოლხური 

ურთიერთობებისთვის.  

ხობის საერთაშორისო ფესტივალი „სიმღერა სამეგრელოზე“, II სამეცნიერო კონფერენცია, 

სექტემბერი, 2011 // აფხაზთა მიგრაციის დასაწყისი დასავლეთ საქართველოში; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის მე-3 ყოველწლიური კონფერენცია (თბილისი, 29 დეკემბერი, 2010). // მაქს ვებერის 

„მეცნიერება, როგორც მოწოდება და ხელობა“ და მისი მნიშვნელობა თანამედროვე მეცნიერებისთვის.  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის ყოველწლიური სამეცნიერო 

კონფერენცია (28-29 ოქტომბერი, 2010, თბილისი) // იპოლიტე რომაელისა და ევსევი კესარიელის ცნობები 

საქართველოს შესახებ; 

მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „შავიზღვისპირეთი, ყირიმი, რუსეთი - ისტორია და 

კულტურა“ (სუდაკი, უკრაინა, 23-24 სექტემბერი, 2010 წ.) // მთიელთა receptio დასავლეთ საქართველოში; 

RAI – 56-ე საერთაშორისო კონგრესი ასირიოლოგიასა და ახლო აღმოსავლეთის არქეოლოგიაში 

(ბარსელონა, 26-30 ივლისი, 2010), // ისტორიული მეხსიერება დასავლეთ საქართველოში ქაშქების 

მიგრაციის შესახებ;  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა კონფერენცია, (თბილისი, 2 ივნისი, 2010) //  ფეოდალიზმის 

გენეზისი დასავლეთ საქართველოში; 

ASCN-ის უორკშოპი, ისტორიის კვლევა საქართველოში - რა არის საჭირო? 26 აპრილი, თბილისი, 

2010; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 
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დეპარტამენტის მე-2 ყოველწლიური კონფერენცია (თბილისი, 2009 წ.  29 დეკემბერი). // მაქს ვებერი 

მონათა მდგომარეობის შესახებ ძველ რომში; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე-3 სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი გრიგოლ კიკნაძის 110 

წლისთავისადმი (თბილისი, 2009 წ. 15-18 ივნისი). // ვეტერანთათვის გადაცემული მიწის დაგეგმარების 

პრინციპი ძველ რომში; 

საქართველოს ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი ვერა 

ბარდაველიძის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი (თბილისი, 2009 წ. ივნისი). // დასავლეთ საქართველოს 

ტერიტორიაზე  წელთაღრიცხვების მიჯნაზე მოსახლე ზოგიერთი ტომის ეთნიკური კუთვნილების 

საკითხისათვის; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის 1-ლი ყოველწლიური კონფერენცია (თბილისი, 2008 წ. 30 დეკემბერი). // მაქს ვებერი და 

ანტიკური კაპიტალიზმის თეორია; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

მიძღვნილი აკად. გიორგი მელიქიშვილის 90 წლის იუბილესადმი (თბილისი, 2008წ. 24 დეკემბერი). // მაქს 

ვებერის „ძველი მსოფლიოს აგრარული ისტორია“ და ანტიკური კაპიტალიზმის თეორია; 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. სერგი ჯიქიას 110 წლის 

იუბილესადმი (თბილისი, 2008 წ. 18 დეკემბერი). // მ. კრეჩმარი რომაული საზოგადოების შესახებ ნაშრომში 

„ძველი მსოფლიოს აგრარული ისტორია“;  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 1-ლი სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. აკ. შანიძის დაბადებიდან 

120 წლისთავისადმი (თბილისი, 2007 წ. 25-27 ივნისი). // მთიელთა receptio დასავლეთ საქართველოში; 

საქართველოს ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი 

გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი  (თბილისი, 2007 წ. 30 აპრილი - 4 მაისი). // დასავლეთ და 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მოსახლე ზოგიერთ ტომთა (ჰენიოხები, სანიგები) 

ეთნიკური კუთვნილების საკითხისათვის. 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი გამოყენებითი კვლევებისთვის  – „საქართველოს ბერძნული წარწერების 

ინგლისურ-ქართული ონლაინ კორპუსი“ (2015-2017) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი 

პოსტდოქტორანტებისთვის - „მედეას მეტამორფოზა შუა საუკუნეებსა და აღორძინების ხანაში“ (2015-2017) 

სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი გამოყენებითი კვლევებისთვის – „ქართული ნუმიზმატიკის ინგლისურ-

ქართული ონლაინ-კატალოგი“, 2013-2015 წწ. 

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტი, „ელინური ექსპერიმენტი დასავლეთ 

საქართველოში“  2012 წ.  

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა – ,,დმანისის საზაფხულო სკოლა“, საზაფხულო სკოლის 

ხელმძღვანელი – ჯიმშერ ჩხვიმიანი,  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. რუსთაველის ფონდი, 2012 წ.  

სამოგზაურო გრანტები მეცნიერთათვის, რუსთაველის ფონდი, 2010 წ. გრანტი მოპოვებულია 2010 წლის 

სექტემბერში სუდაკის საერთაშორისო კონფერენციაზე გასამგზავრებლად  

სამეცნიერო გრანტი – „საქართველო და გარესამყარო“. ძირითადი შემსრულებელი. თბილისი, 2006-2009 წწ. 

პროექტის ხელმძღვანელი – აკადემიკოსი როინ მეტრეველი.  



 

 

6 ნათია ფიფია, CV 

სამეცნიერო გრანტი „ენობრივი სიტუაცია საქართველოში“. დამხმარე პერსონალი. თბილისი, 2007 წ. 

პროექტის ხელმძღვანელი – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ლალი ეზუგბაია.  

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

აკადემიური ვიზიტები 
 

ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ანტიკური ცივილიზაციისა და ბიზანტინისტიკის კვლევის დეპარტამენტი, 

დიდი ბრიტანეთი, ოქტომბერი, 2013 წ.  

ბამბერგის უნივერსიტეტი, რომის პროვინციების არქეოლოგიის დეპარტამენტი, გერმანია, ივნისი-ივლისი, 

2013 

სამეცნიერო სტაჟირება მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის 

ფაკულტეტზე, ძველი მსოფლიოს ისტორია კათედრა, მოსკოვი, 2007 წ სექტემბერი – 2008 წ. ივნისი. 

 

სამეცნიერო ექსპედიციები 
ფიჭვნარის არქეოლოგიური ექსპედიცია (2014 წ.) 

ნოქალაქევის ქართულ-ბრიტანული არქეოლოგიური ექსპედიცია (2014 წ.) 

დმანისის საერთაშორისო საზაფხულო საველე სკოლა არქეოლოგიაში  (2012 წ.) 

ნოქალაქევის ქართულ-ბრიტანული არქეოლოგიური ექსპედიცია (2011 წ) 

 

 

სამეცნიერო სტიპენდიები 
საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის,  უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია მეორის სახელობის 

სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (2010წ) 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ახალგაზრდა მეცნიერთა სტიპენდია (2010წ.) 
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ხელმოწერა

                                                                   თარიღი:  28.06.2017 

 

 

 

 

 


