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CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:           გოგენია                  

სახელი:        ზაალი         

სამუშაო ადგილი :    თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მისამართი:     ბერი გაბრიელ სალოსის მე-7 შეს. კორპ. 10,  ბინა 32       

ელ. ფოსტა:  zaal.gogenia@tsu.ge  

  

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

(2007 _დღემდე)          თსუ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

                                       სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი 

                                       სპეციალისტი. 
 

(2012 _ დღემდე)          თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის  

                                        სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის  

                                        ასისტენტ პროფესორი. 

 

(2005 _ 2012)                თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

                                        ფაკულტეტი მოწვეული მასწავლებელი  
 

(2006 _ 2007)                  თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

                                         აკადემიური პროგრამების კონსულტანტი (ტუტორი) 
 

(2006 1/III- 2007 1/VII)  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

                                         ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი; პოლიტოლოგიის და 

                     საერთაშორისო ურთიერთობების კათედრა, მოწვეული მასწავლებელი 
                               

(2005 10/XI- 2007 18/V)  შპს თსუ ლიცეუმი, ისტორიის და საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

  ისტორიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

(1995 _ 1999)             თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი) 
 

(1999 _ 2001)             თსუ, ისტორიის ფაკულტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  

                                    ისტორიის  სპეციალობა (მაგისტრის ხარისხი) 
 

(2001 _ 2004)              თსუ ასპირანტურა (ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია) 
 

(2008 _ 2016)             თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დოქტორანტურა 
                                        

 (2002 _ 2006)           თსუ ზუგდიდის ფილიალი, იურიდიული ფაკულტეტი  (დიპლომირებული  

                                   სპეციალისტის    აკადემიური ხარისხი სამართალმცოდნეობაში) 

 

2008-  XII               Workshop: Introduction distance learning: Instruments, methods and management 
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                                InWent-Capacity Building International, Germany, Institution Building Human Resource Development 

                                for E-Learning  

 

2008 –VI                 Workshop: The training programme Institution Building Human Resource Development 

                                for E-Learning in the Caucasus.  InWent-Capacity Building International, Germany 

 

2009 VI; XI            Workshop: The training programme Institution Building Human Resource Development 

                                for E-Learning in the Caucasus – two face-to-face workshops, an online learning phase and the participation  

                               as a team member in a pilot couse     

 

2017  6-7 მაისი    AUF Comunication training. 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 

1. 2012 წელი. კუშადასი, თურქეთი. ,,სამოქალაქო კონფლიქტის ინტერნაციონალიზება: ესპანეთის სამოქალაქო 

ომის მაგალითზე (1936-1939)“ Internationalization of the Civil Conflicts: the Case of Spanish civil War (1936-1939).  

New Trends in the Study of the history at the onset of the 21 st century; Ancient Near easten and Mediterranean 

Crossroads Conference (ANEMCC)  
 

2. 2004  წელი. ,,აბვერის როლი  ესპანეთის სამოქალაქო ომის პირველ ეტაპზე“  თ. ჟორდანიას დაბადებიდან  150 

წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი კონფერენცია 

 

3. 2006 წელი  ,,საბჭოთა კავშირის ესპანეთის სამოქალაქო ომში ჩარევის ისტორიიდან (ესპანური ოქროს 

საკითხისთვის)“ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის ეთნოგრაფიის და არქეოლოგიის ინსტიტუტის 

დაარსებიდან 65 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

 

4. 2008 წლის 18 დეკემბერი. ,,საბჭოთა პოლიტიკა ესპანეთის სამოქალაქო ომის პირველ ეტაპზე“  თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია 

 

5. 2008 წლის  24 დეკემბერი. ,,ერთა ლიგა და ესპანეთის სამოქალაქო ომი“  თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, დოქტორანტთა  და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს 

გიორგი მელიქიშვილის 90 წლის იუბილისადმი 

 

6. 2009 წლის 28-29 მაისი. ,,კასტილიის ტახტის მემკვიდრეობის საკითხი  (1500-1516)“ ივანე ჯავახიშვილის 

ისტორიის და ეთნოლოგიის  ინსტიტუტი, 9 აპრილის 20 წლისთავთან დაკავშირებით  მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

7. 2009 15-18 ივნისი. ,,საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება (ესპანეთის სამოქალაქო ომში ჩარევის 

მაგალითზე“  თსუ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გრიგოლ კიკნაძე -100 საფაკულტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 

8. 2009- დეკემბერი. ,,ესპანეთის სამოქალაქო ომი და ხმელთაშუაზღვის რეგიონი“  თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის  მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის 

დეპარტამენტის ყოველწლიური კონფერენცია 

 

9. 2013 წლის 19-20 ივნისი. ,,უახლესი სამხედრო ტექნიკის და საბრძოლო ტაქტიკის სრულყოფა ესპანეთის 

სამოქალაქო ომში (გერმანია-იტალიის მაგალითზე)“ თსუ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მეშვიდე 

საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია  

 

10. 2013 წლის 19 დეკემბერი. ,, საბჭოთა დიპლომატია და ესპანეთის სამოქალაქო ომი (მ. როზენბერგი- პირველი 

საბჭოთა ელჩი ესპანეთში)“ თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის 

ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის დეპარტამენტის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია   
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11. 2014 წლის 19-20 ივნისი  ,,ესპანეთში ანტირესპუბლიკური ამბოხების მომზადების ისტორიიდან“  თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

პროფესორი ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი 

   

12. 2014 წლის 24 ნოემბერი ესპანეთის ნეიტრალიტეტი პირველ მსოფლიო ომში (მიზეზები და შედეგები) ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დავით აღმაშენებლის სახელობის 

საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის და შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის IV 

ყოველწლიური სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის 

იუბილისადმი 

 

13. 2014 წელი. ,,ესპანეთში საბჭოთა ტერორის ისტორიიდან: (ანდრე ნინის საქმე)“ თსუ  ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ახალი და უახლესი 

ისტორიის კათედრის VII ყოველწლიური კონფერენცია   

 

14. 2015 წლის 4 ივნისი. ,,ნეიტრალიტეტის პრობლემა მეორე მსოფლიო ომში ესპანეთისა და პორტუგალიის 

მაგალითზე (კომპარატივისტული ანალიზი)“  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  ახალგაზრდა 

მეცნიერთა პირველი ეროვნული კონფერენცია მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია    

 

15. 2015 წლის 24-25 ივნისი. ,,სამოქალაქო ომის დაწყება ესპანეთში და საფრანგეთის მთავრობის პოზიცია (1936 

წლის 18-25 ივლისი)“  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეეცხრე საფაკულტეტო კონფერენცია 

მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი 

 

16. 2015 წ. 24 დეკემბერი ,,ესპანეთის სამოქალაქო ომის ინტერნაციონალიზაციის მცდელობა შიდა აქტორების 

მიერ (1936 წლის ივლის-აგვისტო)  თსუ  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის 

სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრის VIII ყოველწლიური 

კონფერენცია.   

 
17.  2016 წ. 22 დეკემბერი ,,ესპანეთის სამოქალაქო იმში გერმანიის ჩარევის თავდაპირველი მოტივები“   თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მსოფლიო ისტორიის სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის ახალი 

და უახლესი ისტორიის კათედრის IX  ყოველწლიური კონფერენცია 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

2009-2012     ღია საზოგადოების ინსტიტუტის (ბუდაპეშტი) უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის 

                         პროგრამის (Higher Education Support Programme) მიერ დაფინანსებული პროექტი:    

                         ,,მარადიული დედაქალაქები: უძველესი კოსმოპოლიტური ქალაქებიდან თანამედროვე         
                      მეგაპოლისებამდე“  (მონაწილე).   

 

 

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

წევრობა  

 

დამატებითი ინფორმაცია  
 

 

 

 

                                                                   თარიღი:  26.06.2017 
 

 

 

 

 

 

 



 
4 ზაალ გოგენია, CV და დანართი 

დანართი 1 

პუბლიკაციები  

 

1. ,,აბვერის როლი ესპანეთის სამოქალაქო ომის პირველ ეტაპზე“   ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები IX 

გვ- 117-129.  2005 წელი 
 

2. ,,ჩაურევლობის პოლიტიკის სათავეებთან (ინგლისის მთავრობის პოზიცია ესპანეთის სამოქალაქო ომის 

დაწყებასთან დაკავშირებით)“  ქართული დიპლომატია წელიწდეული 12.  

               გვ. 273-315.  2005  წელი 
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