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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2014-დან დღემდე - სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს, არქეოლოგიის სამსახურის უფროსი 

 

2012-დან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის, არქეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტის ასისტენტ-პროფესორი  

 

2011-2012 - ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მთავარი სპეციალისტი 

 

2006-2011 - ილიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

ასისტენტ პროფესორი 

 

1996-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, უმცროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი  

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

2014 - ისტორიის   მეცნიერებათა კანდიდატი 

გამოქვეყნებული შრომების სია წარმოდგენილია დანართის სახით 

განათლება/ტრენინგი  

1999-2002 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის 

ასპირანტი 

1995-1996 - ზაარბრიუკენის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრი 

1991-1996- ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტი, ასირიოლოგიის კათედრა 

 

2016 – “Erasmus +” პროგრამის ფარგლებში სასწავლო/სამეცნიერო ტრეინინგი (იენა, გერმანია) 

2003-2006 - DAAD-ს (გერმანიის სასწავლო აკადემიური გაცვლის სამსახური)  სტიპენდიანტი (ქ. 

ტიუბინგენი, გერმანია) 

2003- საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი 

2002- იტალიის საგარეო სამინისტროს სტიპენდიანტი (ქ. რომი, იტალია) 
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ... 

 

2015 – 23 International Limes Congress – „Securing the Caucasus through Intelligence and Hard Power“ 

(ინგოლშტადტი, გერმანია)  

2013 - ევრო-ამერიკული კონფერენცია აკადემიურ დისციპლინებში  მოხსენების სათაური - „ძვ. წ. 

XII-VII სს. სატაძრო კომპლექსები აღმოსავლეთ საქართველოდან“ (ექს-ან-პროვანსი, 

საფრანგეთი) 

2007 - Humboldt-Kolleg-Archäologisches Symposium: "Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in 

die Früheinsenzeit (5000-1000 v. Chr.), მოხენების სათაური - „Archäologische Befunde in 

Südkaukasien aus der "Proto-Kura-Araxes" – Kulturperiode” (თბილისი, საქართველო) 

2006 - სიმპოზიუმი „თრიალეთიდან მაიკოპამდე“ (ბერლინი, გერმანია) 

2004 - საერთაშორისო არქეოლოგიური კონგერესი, მოხსენების სათაური - „ცენტრალურ-

ამიერკავკასიური კულტურა“ 

2004 - I International Silk Road Symposium, მოხსენების სათაური - „არქეოლოგიური დაზვერვები 

ივრის ზეგანზე“ 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა 

 

 2014 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში 

სტაჟირების გრანტი, პროექტი - „კავკასიის, ჩრდილო შავიზღვისპირეთის სტეპური ზონისა და 

ევროპის ურთიერთობა ბრინჯაოს ხანაში - ურთიერთობის დინამიკა“ 

 

2011-2012 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, ახალგაზრდა მეცნიერთა 

უცხოეთში სტაჟირების გრანტი, პროექტი - „არქეოლოგიური ძეგლების აგეგმვის 

უახლესი მეთოდიკის შესწავლა“ 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა 

2014-დან დღემდე - ჟურნალ „ონლაინ არქეოლოგიის“ სარედაქციო კოლეეგიის წევრი 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

2015- თსუ, საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

2012-2015 - ქართულ-შოტლანდიური არქეოლოგიური ექსპედიციის 

თანახელმძღვანელი  

2013 - სოფ. საბათლოსთან (დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) 

არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელი 

2010-2011 წწ. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამაგისტრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი 

2011 წლის ოქტომბერი  „წმინდა ფშანის“  ძვ. წ. მე-12-ე საუკუნის სამლოცველოს 

გადარჩენით არქეოლოგიურ ექსპედიციის  ხელმძღვანელი 

2006-2007 არქეოლოგიური ექსპედიცია „ტროა-უდაბნოს“ ხელმძღვანელი 

2002 „ქუშაკლის“(თურქთი) გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის მონაწილე 

2002-2003 საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი 

2002 იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტიპენდიანტი (ქ. რომი) 
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2002 არქეოლოგიური გამოფენის მოწყობა ქ. ბოხუმში (მონაწილე) 

1996-1997 წწ. ვკითხულობდი სალექციო კურსს გერმანიაში „საქართველოს 

არქეოლოგია“, ქ. ტიუბინგენი, ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტი  

 

 

 

             ___________________________     თარიღი: 19.05.2017   
                  ხელმოწერა                                   
 

 

 

 


