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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2010 - დაან დღემდე ასისტენტ- პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, თსუ 

2017  წ. იანვრიდან           ისტორიის ექსპერტი, ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი,  

დღემდე                             განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

2012-2017                           საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის უფროსი, ისტორიის ექსპერტი,   

                                           ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

2011-2012                          საზოგადოებრივი მეცნიერებების ჯგუფის უფროსი, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა  

                                           და შეფასების ცენტრი 

2010-2011                          ისტორიის ექსპერტი,  ეროვნული სასწავლო გეგმებისა  

                                           და შეფასების ცენტრი 

2009-2010  საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მიმართულების მოწვეული სპეციალისტი 

2006-2008   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი, თსუ 

2002-2006                         ისტორიის ფაკულტეტის შუა საუკუნეების კათედრის დოცენტი, თსუ 

2003-2004                         ჟურნალისტი  ასოციაცია ,,კვალში’’ – kvali online magazine    

2000-2001 ისტორიის პედაგოგი, თბილისის პროფკავშიორების უნივერსიტეტის კოლეჯი 

1997                                   კერძო სკოლა ,,ლაშარი’’-ს ისტორიის მასწავლებელი 

 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი (გამოქვეყნებული შრომების სია იხ. დანართში) 

 

 

განათლება/ტრენინგი  

 
2002               ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი N 003005)  თსუ 

1991-1996              ისტორიის მაგისტრი (ხუთწლიანი პროგრამა, დიპლომი),  თსუ 

2016                                  ტრენინგი -  საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი ევროკავშირის დახმარებით -  

                                          სკოლის როლი ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის საკითხებში (სერტიფიკატი) 

2016                                  ტრენინგი -  ეფექტური ფინანსური წიგნიერება: აქტიური სწავლების მეთოდები ფინანსური 

                                         განათლებისათვის (სერტიფიკატი) 

2015                                  სასწავლო-მეთოდური  ტურის  მონაწილე ესტონეთში ესტონური საგანმანათლებლო სისტემის  

                                          შესწავლის მიზნით,  7-14 ნოემბერი, ესტონეთი 

2013                              ტრენინგი - შვეიცარიის სააგენტო განვითარებისა და თანამშრომლობისთვის საერთაშორისო 

                                       და ადგილობრივი განათლების სისტემებისა და განათლების პოლიტიკის მიმართულებით                   

mailto:tea.karchava@tsu.ge


 

 

2 თეა ქარჩავა, CV და დანართი 

                                      Capacity  Building in international Relations in the  South Caucasus National Training on  Interactions 

                                      Between National and International Dimensions of Education and Training Policies (სერტიფიკატი) 

2013                              რეგიონული სემინარი  - ისტორიის პედაგოგთა ევროპული საზოგადოება ევრო-კლიო:  

                                      გაზიარებული ისტორია, კულტურათა  დიალოგი,  (სერტიფიკატი) 

2010                             ტრენინგი -  ისტორიის პედაგოგთა ევროპული საზოგადოება ევრო-კლიო:     

                                      ტოლერანტობის სწავლება ისტორიის მეშვეობით (სერტიფიკატი) 

2006                              აკადემიური  საზაფხულო სკოლა   - ღია საზოგადოების ინსტიტუტი,   

                                      ბილგის ამერიკულ უნივერსიტეტი  (სტამბული)  - სერტიფიკატი 

2005                              ინგლისური, როგორც უცხო ენა (სერტიფიკატი) 

2005                              სესია-ტრენინგი - ცენტრალური ევროპული უნივერსიტეტის(CEU)  კურიკულუმის   

                                      განვითარების ცენტრი (CRC):    ისტორიის    თემაზე - ევროპის რელიგიის შედარებითი 

                                      ისტორია XIII –XIX სს.) -   სერტიფიკატი 

                                          

                                          

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 
2016                                   ინგლისელთა ცნობების ევროპულ-სპარსულ კავშირებზე მე-16 საუკუნის უმნიშვნელოვანესი  

                                           საერთაშორისო საკითხის- ანტიოსმალური კოალიციის შესახებ. შოთა მესხიასადმი  

                                           მისღვნილი საფაკულტეტი კონფერენცია, თსუ,  (მომხსენებელი) 

2016                                International Conference Cultural Bridges and Underbridges, Vilnius, Lithuania, საქართველოსა და 

ჯვაროსნებს შორის კავშირების მცდელობები მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის პერიოდში 

(თანამომხსენებელი) 

2015  „XII - XIII საუკუნის ჯვაროსნული სახელმწიფოებისა და საქართველოს სოციალური 

სტრუქტურა“ (შედარებითი კვლევის პერსპექტივა),(თანამომხსენებელი); Multidisciplinary 

conferences of International Journal of Arts and Sciences; ლა ვალეტა, მალტა 

2014 „აღმოსავლური და დასავლური ქალაქი ჟაკ დე ვიტრის თხზულებების მიხედვით“ 

(მომხსენებელი); მედიევისტების საერთაშორისო კონგრესი; შუა საუკუნეების ისტორიის 

ინსტიტუტი, ლიდსის უნივერსიტეტი, ინგლისი 

2014 XII საუკუნის მეორე ნახევარში საქართველოს სამეფო კარის დიპლომატიური ქმედებები 

წმინდა მიწაზე (თანამომხსენებელი); Multidisciplinary conferences of International Journal of Arts 

and Sciences; ლა ვალეტა, მალტა 

2013 აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ქალაქები ჯვაროსნულ ეპოქაში (თანაავტორობით); 

აკადემიკოს შალვა ნუცუბიძის 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია თემაზე - "რენესანსული ჰუმანიზმი"; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

2012     Multidisciplinary conferences of International Journal of Arts and Sciences, Aspects of interaction of 

religion and society in post-soviet republic and the solution, (სასტენდო მოხსენება, მომხსენებელი) 

რომი, იტალია 

2012 ინგლისელები ირანსა და სამხრეთ კავკასიაში XVI საუკუნის მეორე ნახევარში; თსუ 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო V კონფერენცია, (მომხსენებელი), თბილისი 

2012 ასწლიანი ომის იდეოლოგიური ასპექტის გაგებისათვის; აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია  

"ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები"; 

(თანამომხსენებელი), თბილისი 

2012                                  საქართველოს ისტორიის სწავლების საკითხი ქართული დიასპორის სკოლებისთვის 

                                          აჰმედ ოზგან მელაშვილის დაბადებიდან 90 წლისთავისამი მიძღვნილი საერთაშორისო 

                                          სამეცნიერო კონფერენცია - საქართველო და თურქეთი: კულტურულ ურთიერთობათა 

                                          ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივები 



 

 

3 თეა ქარჩავა, CV და დანართი 

2011 რიჩარდ ჰაკლუიტი - ინგლისის კოლონიური იმპერიის პროპაგანდისტი; თსუ ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია IV; (მომხსენებელი), თბილისი 

2011 მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობა ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით; ივ. ჯავახიშვილის 

დაბადებიდან 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია; თბილისი 

                                          (თანამომხსენებელი) 

2011 ლევანტური კომპანიის შექმნა და ტიუდორთა დიპლომატიის შედეგები XVI საუკუნის 

ოსმალთა იმპერიაში (მომხსენებელი); საქართველოს უნივერსიტეტის მესამე რესპუბლიკური 

კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; თბილისი 

2010                                    ტიუდორთა გეოგრაფიული ლიტერატურის წვლილი ინგლისის კოლონიალური იმპერიის 

შექმნაში (მომხსენებელი) საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე რესპუბლიკური კონფერენ-

ცია ჰუმანიტაულ მეცნიერებებში  

2010 ინგლისური სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები ბალტიკის არეალში XVI საუკუნეში; 

თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია III; (მომხსენებელი), თბილისი 

2009 The Missionaries –the bridge between Western and Eastern Christendom (მისიონერობა- ხიდი 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ  ქრისტიანობას შორის),  კონფერენცია აკადემიურ 

დისციპლინებში (საერთაშორისო ჟურნალის - ,,Arts and Science’’ ყოველწლიური  

კონფერენცია, ლას-ვეგასი, აშშ (მომხსენებელი); 

2008 ბერნარდო ნეაპოლელის მოღვაწეობა; ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში; 

(თანამომხსენებელი), თბილისი 

2008 ევროპა-ოტომანების ურთიერთობების ზოგიერთი ასპექტი; თსუ ჰუმანიტარული 

ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია II; (მომხსენებელი), თბილისი 

2007 თავისუფლებათა დიდი ქარტიის როლი დასავლეთ ევროპის სამართლებრივი აზროვნების 

შემუშავებაში; სომხეთისა და კავკასიის ძველი კულტურები; (მომხსენებელი), ერევანი 

2006 კათოლიკური მისიების ისტორიიდან დასავლეთ საქართველოში; ქართველი ხალხის 

სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო 

ცენტრის სიმპოზიუმი; (თანამომხსენებელი), ბათუმი 

2004                                   ჰენრი VIII  საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხისთვის,  ახალგაზრდა მეცნიერთა 

ასოციაციის მულტიდისციპლინარული რესპუბლიკური კონფერენცია,(მომხსენებელი),  

ქუთაისი 

1998                                  თეა ქარჩავა (ხელმძღვ. გ ჟორდიანია) ჯონ ვიკლიფი - რეფორმაციამდელი რეფორმატორი’’, 

მაგისტრანტებისა და ასპირანტების სამეცნიერო კონფერენცია მიზღვნილი უნივერსიტეტის 80 

წლისთავისადმი, (მომხსენებელი) თბილისი. 

 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

 
2016  “IV ჯვაროსნული ლაშქრობა და საქართველო”, ძირითადი პერსონალი, თსუ 

2015  “ლიონის, ფერარა-ფლორენციის კრებების უნია და საქართველო”, ძირითადი პერსონალი, 

თსუ 

2013-2015 „საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით“. 

ძირითადი პერსონალი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 

 

 

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

წევრობა  
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2004-2005 სამეცნიერო ჟურნალ "შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები", რედკოლეგიის წევრი. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2007                                  რედაქტორი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, ვლას ვაწაძის მონოგრაფიის - 

                                          იბერიის სამეფოს წარმართული პანთეონი, თბილისი 

2005                                 რედაქტორი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორის, თეა წითლანაძის მონოგრაფიის - აბატი  

                                          სიუჟე და საფრანგეთი XII საუკუნის პირველ ნახევარში, თბილისი. 
 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

 

2010                                  Cambridge Colleges Hospitality   Scheme , visiting scholar from Eastern Europe 

                                         (სტუმარი მეცნიერი აღმოსავლეთ ევროპიდან) 

2009                                 ფაკულტეტის განვითარების პროგრამის  კურსდამთავრებული  (Faculty Development Program),  

                                         ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (Open Society Institute, New-York, USA)  მესამე  

                                         სემესტრი კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ნიუ-იორკი. ( სერტიფიკატი) 

2008                                  ფაკულტეტის განვითარების პროგრამის  კურსდამთავრებული  (Faculty Development Program),  

                                         ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (Open Society Institute, New-York, USA)  მეორე სემესტრი 

                                         კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ნიუ-იორკი. 

2007                                 ფაკულტეტის განვითარების პროგრამის  კურსდამთავრებული  (Faculty Development Program),  

                                         ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (Open Society Institute, New-York, USA)  მეორე სემესტრი 

                                         კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ნიუ-იორკი. 

2006                                Oxford Colleges  Hospitality Scheme-, visiting scholar from Eastern Europe 

                                        (სტუმარი მეცნიერი აღმოსავლეთ ევროპიდან)    

2003-2006             ახალგაზრდა მეცნიერთა II ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია 

 

ინგლისური  თავისუფლად 

რუსული   თავისუფლად 

ესპანური  ლექსიკონით 

ლათინური  ლექსიკონით 

 

 

 

 

 

X
ხელმოწერა

                                              თ . ქარჩავა                                             

    თარიღი:  30.05.2017 
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დანართი 

 

 

გამოქვეყნებული  შრომების სია 

 

1. თეა ქარჩავა (თარგმანი და წინასიტყვაობა) :  ბრიან ტიერნი, საზოგადოება, ეკლესია და კანონი, 1150-1250, 

,,საისტორიო ვერტიკალები",  ტომი 31,  თბილისი, 2017 

2. Tea Tsitlanadze, Tea Karchava, Nikoloz Silagadze, Andro Gogoladze. “Preparations for the fifth crusade, its progress and 

the attempts to establish relationship between the crusaders and Georgia”. Cultural and Literary Bridges. Periodical 

academic publication published by Lithuanian University of Educational Sciences Lithuanian Language Research 

Centre. ISSN 1648-6390, pp.  76-90, 2016 

3. ევროპა მე-16 საუკუნეში, სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, (თანაავტორობით), 2015 

4. ა. გოგოლაძე, თ. წითლანაძე, თ. ქარჩავა, ნ. სილაგაძე. საქართველო და ჯვაროსნული აღმოსავლეთი ჟაკ დე 

ვიტრის ცნობების მიხედვით. მონოგრაფია. 2015 

5. T. Tsitlanadze, T. Karchava, A. Gogoladze, N. Silagadze. The Diplomatic Activities of Royal Court of Georgia on the 

Holy Land in the second half of 12th Century. International Journal of Arts and Sciences, Rhode Island, USA, (ISSN: 

2156-6992), Volume 04, Number 04.  2014 

6. თეა ქარჩავა, ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილი, წყაროს აღქმის პრობლემა ისტორიოგრაფიაში,  ,,საისტორიო 

ვერტიკალები",  ტომი 28,  თბილისი, 2013 

7. თეა ქარჩავა, შუასაუკუნეობრივი საზოგადოების სტრუქტურის დუალიზმი - ევრო-პული ცივილიზაციის 

ერთ-ერთი მახასიათებელი,  საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში, ნაშრომთა კრებული,  საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  თბილისი 

8. ქარჩავა, თ. წითლანაძე. ლევანტური კომპანიის შექმნა და ტიუდორთა დიპლომატიის შედეგები XVI საუკუნის 

ოსმალთა იმპერიაში. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 396-410.  2011 

9. ა. გოგოლაძე, თ.წითლანაძე, თ.ქარჩავა. მე-5 ჯვაროსნული ლაშქრობა ჟაკ დე ვიტრის ცნობების მიხედვით. 

საკონფერენციო მასალები. ივ. ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

რესპუბლიკური კონფერენცია, თსუ, გვ. 30-31.  2011 

10. თ. წითლანაძე, თ. ქარჩავა. კათოლიკური მისიები XIII-XIV საუკუნეების საქართველოში. ლინგვო 

კულტუროლოგიური ძიებანი. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის ლინგვოკულტუროლოგიასა და 

ანთროპოლოგიაში, მასალები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი, გვ. 236-243. 2011 

11. T. Tsitlanadze, T. Karchava, G. Kavtaradze. The Work of Bernardo di Napoli in Georgia. Materialien der Internationale 

Konferenz "Heinrich Theodor Wehles Reise Nach Georgien". p. 58-68 2009 

12. თეა ქარჩავა,  The Missionaries –the Bridge between Western and Eastern Christendom (მისიონერობა -  ხიდი 

აღმოსავლეთ და დასავლეთ ქრისტიანობას შორის), Las-Vegas, Vol.1(13) ISSN:1943-6114, 2009 

13. Towards the Clarification of the Identity and Sphere of Activities of the Missiona-ries who visited the Orient  and 

Georgia in the 14th century  (მე-14 საუკუნეში აღმოსავლეთსა და საქართველოში გამოგზავნილ კათოლიკე 

მისიონერთა იდენტობისა და სამოღვაწეო ასპარეზის დაზუს-ტებისთვის), საქართვე-ლოს მეცნიერებათა აკა-

დემიის ეროვნული აკადემიის მოამბე, (ინგლისური ბიულეტინი), ტ. 3, # 9, ISSN-0132-1147, გვ. 185-189, 2009 

14. თ. ქარჩავა, ქართველი მეფეების საერთაშორისო კონტაქტებისა და მათი დესპა-ნების ვინაობის შესახებ XV 

საუკუნის ბოლოსა და XVI საუკუნეში,   საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი’’,  ISSN 1512-

2530, #10, გვ. 64 -77, 2009 

15. თ. ქარჩავა,    რეფორმაცია და ოსმალთა იმპერია, საისტორიო ვერტიკალები,  ISSNN 1512-4959, # 16, თბილისი,  

2008  

16. თ. ქარჩავა,  თ. წითლანაძე,  Значение  Великой  Хартии  Вольностей   в разработке  западных  правовых воззрений 

(თავისუფლებათა დიდი ქარტიის როლი დასავლური სამართებრივი მსოფმხედველობის ჩამოყალიბებაში),  

ერევანი,   2007 
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17. თ. წითლანაძე, თ. ქარჩავა, ,,კათოლიკური მისიების ისტორიიდან დასავლეთ საქართველოში”, ქართველი 

ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის 

სიმპოზიუმის მასალები, ბათუმი, 2006 

18.  თეა ქარჩავა,  Мировоззренческие параллели о церкви в  произведениях до реформационных  Реформаторов 

XIV_XVвв. (XIV_XVსს. ,,რეფორმაციამდელი რეფორმატორების’’ მსოფლმხედველობრივი პარალელები), 

Украинский Исторический Сборник  Вып. 9, (гл. ред. Академик  НАНУ В.А. Смолий, видп. Ред. Т.В. Чухлиб), серия 

- КВ №6935,   Институт Истории Украины, НАН Украины, Киев, 2006 

19. თ. ქარჩავა, თ. წითლანაძე. ტიუდორთა პოლიტიკური კურსი შოტლანდიასთან მიმართებით. შუა საუკუნეების 

ისტორიის საკითხები, ტ. VII, გვ.146-162. 2005 

20. თ. წითლანაძე, თ. ქარჩავა, ,,ბრალდებულთა დაცვა საინკვიზიციო სასამართლოში”, შუა საუკუნეების 

ისტორიის საკითხები VII, თბ., 2005 

21. შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელო (განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვის), თანაავტორი, თბ., 2005 

22. შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელო (განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების 

სტუდენტებისათვის), თანაავტორი, თბ., 2004 

23.  თეა ქარჩავა, ჰენრი VIII საგარეო პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხისთვის, II რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენციის შრომების კრებული, თბ., 2004 

24.  თეა ქარჩავა, უიკლიფისა და სავონაროლას მსოფლმხედველობრივი პარალელები, შუა საუკუნეების 

ისტორიის საკითხები, ტ. VI, თბ., 2004 

25.  თეა ქარჩავა, არისტოტელეს ხელახალი აღმოჩენა და მისი მნიშვნელობა დასავლეთ ევროპის აზროვნების 

განვითარებაში, შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, ტ. V, თბ., 2003 

26.  თეა ქარჩავა, ხატთმებრძოლეობის შედეგები ბიზანტიასა და დასავლეთ ევროპაში, მეცნიერება და 

ტექნოლოგიები, # 7-9, თბ., 2002 

27.  თეა ქარჩავა,  რეფორმაციის გავრცელება შვედეთში, შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები, ტ. IV, თბ., 

2002 

28.  თეა ქარჩავა, საკანდიდატო დისერტაცია _ ტომას კრენმერის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური შეხედულებანი, 

(ავტორეფერატის სახით), თბ., 2002 

29. ეკლესიის ნაკლოვანებათა კრიტიკა საქართველოში და მისი პარალელები დასავლურ აზროვნებაში, შუა 

საუკუნეების ისტორიის საკითხები, ტ. III, თბ., 2001 

30. თეა ქარჩავა,  Thomas Cranmer _ The English Reformation Patriarch, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, vol. 

162 #3, Tb., 2000 
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