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 სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული 

პროფესორი (2009 წლიდან); 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე (2008 წლიდან). 

 2007-2008 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უფროსი სპეციალისტი – ისტორიის, 

არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და კულტურის მეცნიერებების მიმართულებების 

კოორდინატორი; 

 2006-2009 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასო-

ცირებული პროფესორი; 

 2005-2006 – თსუ სოხუმის ფილიალის დიპლომატიისა და საერთაშორისო ისტორიის 

პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი. 

 2005-2006 – ვისკონსინის უნივერსიტეტის-ოკლერი ისტორიის განყოფილების ლექტორი 

(2005წ. გაზაფხულისა და 2006წ. გაზაფხულის სემესტრები); 

 2003-2006 – თსუ სოხუმის ფილიალის მსოფლიო ისტორიის კათედრის დოცენტი; 

 1998-2003 – თსუ სოხუმის ფილიალის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი. 
 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ისტორიის დოქტორი (ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი) – 1998 

გამოქვეყნებული შრომები – 50 (იხ. დანართი) 

 

განათლება/ტრენინგი  

 1997-1998 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურა, სპეც. ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი და უახლესი ისტორია; 

 1991-1996 – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, სპეც. „ისტორია“. 

 

 Erasmus+ Teaching Mobility, Dublin City University, 2016; 

 University Administration Support Program. IREX Fellowship, 2013; 

 ევროკომისია, საქართველოს განათლების სამინისტრო. თუნინგის პროექტი (თბილისი, 

ბრიუსელი, გრონინგენი, ბილბაო) – 2008-2009; 

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/TeimurazPapasqiriDanarti.pdf


 

 

თეიმურაზ პაპასქირი, CV 2 

 აშშ-ს საელჩო უკრაინაში, ჩერნივცის ეროვნული უნივერსიტეტი. 9th American Studies 

Summer Institute: Principles and Practices of U.S. Elections – 2008წ. 2-7 ივნისი; 

 ნიუ იორკის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ახალგაზრდა ლექტორების პროგრამა – 2004-

2006. 

 
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში – 35. 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

 თსუ გრანტი: ქართველი ისტორიკოსები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ – 

2016; 

 თსუ გრანტი: დასავლეთის თვალით დანახული XXI საუკუნის დასაწყისის რუსეთის იმპე-

რიალისტური პოლიტიკა (2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა და რუსეთ-უკრაინის 

კონფლიქტის მაგალითზე) – 2015; 

 საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის – 2009; 

 Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD). კვლევითი სტაჟირება უნივერსიტეტის 

პედაგოგებისა და მეცნიერებისათვის – 2007; 

 საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია – 2000-2003. 
 

 

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

წევრობა  

 საქართველოს ექვთიმე თაყაიშვილის საისტორიო საზოგადოების წევრი; 

 საქართველოს ექვთიმე თაყაიშვილის საისტორიო საზოგადოების აფხაზეთის 

ორგანიზაციის წელიწდეულის „საისტორიო ძიებანი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის 

შრომების სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

რედაქტორობა – ზბიგნევ ბჟეზინსკი. დიდი საჭადრაკო დაფა. თბილისი, გამომცემლობა 

„არტანუჯი“, 2014. 

 

 

 

 

     

 ხელმოწერა 

                                                                   თარიღი:  26.06.2017 
 

 

 


