
CURRICULUM VITAE 
სახელი: ლადო გამსახურდია E-Mail: 

ladogamsakhurdia@gmail.com  

განათლება/სტაჟირებები 

უნივერსიტეტის 

დასახელება 

პერიოდი ხარისხი/კვალიფიკაცია 

UPV/EHU 08.2014-07.2016 მიწვეული მკვლევარი 

ჩიკაგოს 

უნივერსიტეტი 

03.2014-06.2016 მიწვეული მკვლევარი 

ფრიბურგის 
უნივერსიტეტი 

08.2013-09.2013 მიწვეული მკვლევარი 

ივ. ჯავახიშვილის 
უნივერსიტეტი 

2013-2016 ფსიქოლოგიური 
ანთროპოლოგიის 
დოქტორი (PHD) 

ივ. ჯავახიშვილის 

უნივერსიტეტი 

2008-2010 Master of Psychology (A+ 

Level Diploma); 

სპეციალიზაცია: 

კვლევისა და შეფასების 

მეთოდები 

ფსიქოლოგიაში 

ივ. ჯავახიშვილის 

უნივერსიტეტი 

2003-2007 სოციალურ მეცნიერებათა 

ბაკალავრი 

(სპეციალიზაცია: 

პიროვნების 

ფსიქოლოგია) 

ტრენინგები ტრენინგის შინაარსი 

საქართველოს 

ფსიქოანალიტიკური 

საზოგადოება 

ევროპის 

ფსიქოანალიტიკური 

საზოგადოების 

ეგიდით 

11.2010 ჰორსტ კეჰელეს და ლევას 

კოვარსკის 18 საათიანი 

ტრენინგი თანამედროვე 

ფსიქოანალიტიკურ 

თეორიებში, ქეისების 

განხილვა და ჯგუფური 

სუპერვიზია. 

იუნისეფი; 

ესტონეთის საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო 

სექტემბერი, 2008 ტრენერთა ტრენინგი; 

ტრენინგის მენეჯმენტის 

უნარების განვითარება. 

Save The Children  ივნისი, 2007 ტრენინგი რაოდენობრივი 

და თვისობრივი კვლევის 

მეთოდებში 

სამუშაო გამოცდილება 
დამსაქმებელი პერიოდი პოზიცია ძირითადი მოვალეობები 
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Alexandru Ioan Cuza 

University of Iasi, 

რუმინეთი 

თებერვალი, 2018 

(დაგეგმილია) 

მოწვეული 

პროფესორი 

5 საჯარო ლექცია 

კულტურის 

ფსიქოლოგიასა და 

ფსიქოლოგიურ 

ანთროპოლოგიაში 

იაკობსის 

უნივერსიტეტი, 

ბრემენი, გერმანია 

შემოდგომის 

სემესტრი,  2017 

მიწვეული 

პროფესორი/ლექტორი 

სწავლება (კულტურის 

ანთროპოლოგია). 

ივ. ჯავახიშვილის 

უნივერსიტეტი 

შემოდგომის 

სემესტრი, 2016-

დღემდე 

ასისტენტ-პროფესორი სწავლება და კვლევა 

საქართველოს 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

9.2012-07.2020 მოწვეული ლექტორი ✓ ლექციებისა და 

სემინარების 

ჩატარება ზოგად 

ფსიქოლოგიაში 

შ. პ. ს. გუდვილი 11.2015-03.2016 მარკეტინგული 

კვლევების მენეჯერი 

✓ კვლევების 

მენეჯმენტი 

ილიას 

უნივერსიტეტი 

9.2011-2.2012 სემინარის ლექტორი ✓ ლექციებისა და 

სემინარების 

ჩატარება საგანში 

„შესავალი 

თანამედროვე 

აზროვნებაში“ 

Institute for Poling 

and Marketing (IPM) 

09.2009 – 07.2013 თვისობრივი 

კვლევების მენეჯერი 

✓ თვისობრივი 

კვლევების 

მენეჯმენტი 

✓ სოციალური, 

მარკეტინგული და 

პოლიტიკური 

კვლევების 

განხორციელება 

✓ ფოკუს ჯგუფების 

მოდერაცია 

✓ მონაცემთა 

ანალიზი, 

ანალიტიკური 

ანგარიშების 

მომზადება 

✓ რეკომენდაციებისა 

მომზადება 

✓ პრეზენტაციების 

ჩატარება 



საქართველოს 

შეფასების 

ასოციაცია 

5.2012-9.2012 მოწვეული მკვლევარ-

ანალიტიკოსი 

✓ პროექტის 

ეფექტურობის 

შესაფასებლად 

კვლევის ჩატარება 

და ანგარიშის 

მომზადება. 

TNS Global Georgia 04.2010-31.04.2013 თვისობრივი 

კვლევების 

პროექტების მენეჯერი 

(არასრული 

განაკვეთი) 

✓ მარკეტინგული 

კვლევების 

განხორციელება 

✓ მონაცემთა ანალიზი 

და ანალიტიკური 

ანგარიშების 

მომზადება 

✓ პრეზენტაციების 

მომზადება 

UNICEF 09/2008 -12/2008 ტრენერი ✓ სკოლის 

მასწავლებელთა 

ტრენინგი ტრავმის 

შემდგომი კრიზისის 

მენეჯმენტში 

✓ ტრენინგი პოსტ-

ტრავმატული 

მდგომარეობისას 

ფსიქოლოგიური 

ინტერვენციის 

განხორციელებაში 

✓ დევნილი ბავშვების 

თბილისის 

სკოლებში 

ჰარმონიული 

ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად 

სკოლის 

მასწავლებელთა 

მომზადება 

კონფერენციები  

თარიღი კონფერენციის 

დასახელება 

ადგილი მოხსენების დასახელება 

ივლისი, 2017 კროს-

კულტურული 

ფსიქოლოგების 

ევროპის 

რეგიონალური 

კონგრესი 

ვარშავა ქართველთა ძირითადი 

სოციალური იდენტობების 

მიმართება 



ივლისი, 2016 “Identities”, at 
Vytautas Magnus 

Universitat 

ვილნიუსი თემა: “Inventing Ethnicity” 

დეკემბერი, 2014 აზიის კონფერენცია 

სოციალური 

მეცნიერებისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

შესახებ 

კიოტო, 

მდგრადი 

განვითარების 

ცენტრი 

თანამედროვე ქართველთა ეთნიკური 

იდენტობის კვლევა, წინასწარი 

შედეგები, ვირტუალური 

პრეზენტაცია 

ენების ცოდნა 

ქართული მშობლიური 

რუსული თავისუფლად 

ინგლისური თავისუფლად 

ესპანური კარგად 

სამეცნიერო გრანტები 

შოთა რუსთველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტი, 2017 

DAAD კვლევითი გრანტი, 2017 

შოთა რუსთველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

დოქტორანტთა გრანტი, 2013 

ASCN Research Fellowship for conducting research visit at the institute of social 
Anthropology of the University of Fribourg, August-September, 2013 

Erasmus Mundus 
Backis 

Doctoral scholarship, 2014-2016 years.  

დისერტაციის თემა და სპეციალიზაცია 

„ქართველთა ეთნიკური იდენტობის ასპექტებისა და სტრუქტურის კვლევა თანამედროვე 

კონტექსტში“, სპეციალიზაცია ფსიქოლოგიურ ანთროპოლოგიაში (ინტერდისციპლინური), 

ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, თსუ 

გამოქვეყნებული აკადემიური ნაშრომების სია: 

1. Quest for ethnic identity in the modern world—The Georgian case, Vladimer Gamsakhurdia, 

Cogent Social Sciences Vol. 3, Iss. 1,2017, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2017.1309735 

2. „ინდივიდის პრიორიტეტული ღირებულებები და სტერეოტიპული წარმოდგენები 

ქართული საზოგადოებისთვის წამყვან ღირებულებათა შესახებ“, ბელა არუთინოვი და 



 

ვლადიმერ გამსახურდია  (საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე, თბილისი, 2007 #1) ISSN 

1987-6238 



   Curriculum Vitae Vladimer Lado Gamsakhurdia 

  © European Union, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Page 1 / 3  

PERSONAL INFORMATION Vladimer (Lado) Gamsakhurdia  
 

  ladogamsakhurdia@gmail.com   

 https://www.researchgate.net/profile/Vladimer_Gamsakhurdia 

 

 

 
 

WORK EXPERIENCE   

 

September, 2016 - up to now Assistant Professor 

Department of psychology, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, TSU.GE 

1. Scientific research 
2. Teaching following courses: 

“Introduction to Psychology” 
“Culture and Psychology” 
“Self and ethnic identity” 

“Basics in Dialogical self theory” 
“Introduction to psychological anthropology” 

Autumn semester, 2017 
Invited professor 

BIGSSS, Jacobs University, Bremen, Germany 

Teaching course in: “Fundamentals of Cultural anthropology” 

September 2016 – September, 
2018 

Assistant professor 
Caucasus University, Tbilisi, Georgia 

Teaching courses: 
“Introduction to personality psychology” 

10.2009 - 07.2013 
Qualitative Research Manager 

IPM, Tbilisi, Georgia. Ipm.ge 

Social and Political Research management and carrying out consultations 

1.07.2018 - 15.09.2018 Visiting scholar 

Niels Bohr centre of cultural psychology, Aalborg university, Denmark 

Working on the research project on Georgians\ proculturation and elaboration of theoretical issues - 
under the supervision of Jaan Valsiner 

06.2017 - 12.2017 Visiting Professor 

BIGSSS, Jacobs university, Bremen, Germany 

Working on the research project on acculturation of Georgian emigrants living in Germany - under 
supervision of Klaus Boehnke 

February, 2018 Invited professor 

Erasmus +, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania 

4 public lectures on “Introduction to psychological anthropology” and “Ethnic identity in Georgia” 

03.2014-07.2014 PHD fellow 

CHD, the university of Chicago 

Working on the PHD project on ethnic identity of Georgians under the supervision of Richard A 
Shweder 

09.2014 - 07.2016 Visiting scholar 

University of Basque country Spain 

mailto:ladogamsakhurdia@gmail.com
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EDUCATION AND TRAINING   

 

 

PERSONAL SKILLS   

 

 

ADDITIONAL INFORMATION   

 

           Publications      
1. Proculturation: Self-reconstruction by making “fusion cocktails” of alien and familiar meanings. 

V Lado Gamsakhurdia. Culture & Psychology, 2019 

2. “Adaptation in a dialogical perspective—From acculturation to proculturation, Culture and 

Psychology”, 2018. 

3. “Constructive urge for Self-presentation- Mediating between the Past and the future”, Integrative 

Psychological and Behavioral Science, 2018. 

4. Quest for ethnic identity in the modern world—The Georgian case, Vladimer Gamsakhurdia, 

Cogent Social Sciences Vol. 3, Iss. 1,2017, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2017.1309735 

Working on the PHD project on ethnic identity of Georgians - under supervision of Aizpea Ilaisola 

08.2013 - 09.2013 Visiting scholar 

 Institute of social anthropology, University of Fribourg 

Working on PHD project on ethnic identity of Georgians - under supervision of Andrea Friedly 

2013 - 2016 PHD in psychological anthropology  

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi Georgia 

 

2008 - 2010 Msc in research of research methods in psychology 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi Georgia 

 
2003 - 2007 Ba in Social sciences  

Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi Georgia 

Mother tongue(s) Georgian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING  SPEAKING  WRITING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production   

English C1 C1 C1 B2 B2 

Russian C2 C1 C1 C1 B2 

Spanish B1 B1 B1 B1 B1 

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

Honours and awards 

 

Conferences 

 

Won special medal of Iv. Javakhishvili Tbilisi State university medal of appreciation in 2016 

 

International conference of dialogical self, Braga, Portugal, June, 2018 

 

IACCP European regional congress, Warsaw, Poland, July, 2017 

 

ASN conference, “Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities”, at Vytautas Magnus 
Universitat, Lithuania, June, 2016 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2017.1309735
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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5. “Significant values at the individual and group level in Georgian society”, Luisa (Bela) Arutinova 

& Vladimer Gamsakhurdia, “Psychological Matsne” of Georgian academy of science,  2007 #1, 

ISSN 1987-6238, (Published in Georgian) 

6. Towards the Systematic Theory of Imagination:" Old Melody in a New Song: Aesthetics and Art 

of Psychology", by: Tateo, Luca (Ed.). VL Gamsakhurdia, Integrative psychological & behavioral 

science, 2019 

7. Making Identity, Proculturation In-between Georgianness and Westernness. Vladimer Lado 

Gamsakhurdia. Human Arenas, 1-22. 2019.       


