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პოზიცია 
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განათლების მეცნ. ფაკულტეტი,  ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტი 

 

 

 

 

1. განათლება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

თსუ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 1987 -1992 ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია 

თსუ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი 1994 -1997 სწავლა ასპირანტურაში 

ზაარლანდის უნივერსიტეტი 

(გერმანია), ფსიქოლოგიის 

მიმართულება 

1990 – 1991 სწავლა გაცვლითი პროგრამის 

ფარგლებში 

ზაარლანდის უნივერსიტეტი 

(გერმანია); პიროვნებისა და 

სოციალური ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

1994 -1995 DAAD-ის სტიპენდიანტი 

 

 

2. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 22.10.1999 

დისერტაციის თემა ემოციური ფაქტორის გავლენა სააზროვნო ამოცანების 
გადაჭრაზე 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დიპლომი #002416 



დოკუმენტის ნომერი 

 
 

3. სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2005 - დღემდე თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ფსიქოლოგიისა და განათლების  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი 

2004 – 2005 თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

დეკანის მოადგილე 

2005 – 2006 თსუ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, დეკანის მოვალეობის 

შემსრულებელი 

1997 – 2005 თსუ, ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი, ზოგადი ფსიქოლოგიის კათედრა, 

მასწავლებელი/დოცენტი 

1998 – 2003 გაეროს განვითარების პროგამა, პროექტი „გენდერი და 

განვითარება“, ადგილობრივი ექსპერტი 

1996 – 1998 ნორვეგიის ლტოვლვილთა საბჭო, პროექტი „დევნილათა ფსიქო-

სოციალური რეაბილიტაცია“, ფსიქოლოგი 

1992 – 1994 განათლების სამინისტრო, გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ცენტრი, 

ფსიქოლოგი 

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

 

2006  -  დღემდე 

 

 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საერთო 

სამაგისტრო გამოცდის  ჯგუფი,  სპეციალისტი 

 

 

 

 

 

4. პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი  

N 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

წაკითხული კურსები 
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უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 

1 ფსიქოლოგიის X   თსუ 2015- 



საფუძვლები 1 დღემდე 

2 
კვლევის მეთოდები 

ფსიქოლოგიაში 1 
X X  თსუ 

2015- 

დღემდე 

3 ემოციის ფსიქოლგია X X  თსუ 
2005- 

დღემდე 

4 
კოგნიტური ფსიქოლოგია 

1,2 
 X  თსუ 

2006- 

დღემდე 

5 ემოცია და კულტურა X X  
თსუ 2009-

დღემდე 

6 
ფსიქოლოგიის 

საფუძვლები  
X X  

თსუ 2005-2015 

7 
სოციალური კვლევის 

მეთოდები 
X X  

თსუ 2005-2015 

8 
მცირე ჯგუფების 

კვლევის მეთოდები 
X X  

თსუ 2005-2014 

9 
განათლების 

ფსიქოლოგია 
X X  

თსუ 2010-2015 

10 კვლევითი პროექტი X X  თსუ 2005-2014 

 

 

 

5. სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

N სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 როგორ შევადგინოთ პედაგოგიური ტესტები - პროფესიული განათლება, 

სახელმძღვანელო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული 

სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი, 2009 

 

2 გენდერული პოლიტიკა - გზამკვლევი საჯარო მოხელეებისათვის, საქართველოს  

სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS), 

ბროშურა, 2012;  თამარ აბაშიძე, კაროლინა ვინერჰოლმი, ირინა ჟვანია.  

 

3 სუმბაძე, ნ., მახარაძე, თ.; ინტერპერსონალური კომუნიკაცია - მომსახურების 

სფერო. სახელძღვანელო, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი. 

გამომცემლობა „ფორმა“ 2010; სამეცნიერო რედაქტორი 

4 დ.ფარჯანაძე, „მეხსიერების ფსიქოლოგია“; სახელმძღვანელო, თ-სოლუშენსი, 

თბილისი 2008; რეცენზენტი 



 

 

6. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

                                                             
 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი1 

2015, მაისი (13-14) უმაღლესი სასწავლებლების 

მასწავლებელთა ტრენინგი: 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები 

თსუ (ბალტიის ზღვის 

რეგიონისა და კავკასიის 

ქსელის ერთობლივი 

პროექტი) 

2012, თებ. (4-11) სატრენინგო მოდულის შემუშავება: 

კომუნიკაციისა და მოლაპრაკების 

ტექნიკები  

 

ესტონეთის 

დიპლომატიის სკოლა 

(ტალინი) 

2011, აპრ. (9-15) ტრენინგი ტრენერებისათვის: 

კომუნიკაციისა და მოლაპრაკების 

ტექნიკები   

ესტონეთის 

დიპლომატიის სკოლა 

(ტალინი) 

2011, ივლისი ტრენინგი მკვლევართათვის: 

კვლეკვის მეთოდები და კვლევის 

ეთიკა  

ჯონს ჰოპკინსის 

ბლუმბერგის 

საზ.ჯანმრთელობის 

სკოლა და 

საზოგადოებრივი 

პოლიტიკის ინსტიტუტი 

(თბილისი) 

2010, აპრ. (7-13) ტრენინგი: პოლიტიკის დაგეგმვა; 

კომუნიკაციისა და მოლაპრაკების 

ტექნიკები სახელმწიფო 

მოხელეთათვის 

 

ესტონეთის 

დიპლომატიის სკოლა 

(ტალინი) 

2010, ივნ. (14-19) ტრენინგი ტრენერებისათვის: 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები 

SIPU - შვედეთის 

კონსულტაციებისა და 

ტრენინგების ცენტრი 

(სტოკჰოლმი) 

2010, დეკ.(17-20) ტრენინგი ტრენერებისათვის: 

„გენდერი და განსხვავებულობა“   

საქართველოს 

სტრატეგიისა და 

საერთაშორისო 

ურთიერთობების კვლევის 

ფონდი  



 

 

 

 

7. პუბლიკაციები : 

 

№ 

ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით;  

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები და 

სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური,  ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები 
გ

ამ
ო

ქვ
ეყ

ნე
ბ

ი
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წე
ლ

ი
 

 
თ.აბაშიძე,  

თ.მახარაძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

რას ანიჭებენ უპირატესობას სამუშაოს მაძიებლები 

საქართველოში;  ISSN 2167-3179; in WEI 

International Academic Conference Proceedings; 

Education &Humanities 

2019 

2007 მარტი ტესტირების პრინციპები, 

ვერბალური კომპეტენციის 

გაზომვის მეთოდები 

 

 

ტესტირებისა და 

შეფასების ეროვნული 

ინსტიტუტი 

(იერუსალიმი) 

 

2004, მაისი - ივნისი მცირე ჯგუფების კვლევის 

მეთოდების და პროგრამების 

გაცნობა 

პიროვნებისა და 

სოციალური 

ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი; ზაარლანდის 

უნივერსიტეტი (გერმანია) 

2003, აპრილი - მაისი ფსიქოლოგიური კვლევისა და 

დიაგნოსტიკის მეთოდების 

სწავლებისა და ტესტოთეკების 

გაცნობა 

სოციალური, 

განვითარებისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგიის 

დეპარტამენტი, რომის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (იტალია) 

2001, აპრილი - მაისი სივრცის რაციონალური 

ორგანიზაციის საკითხები -

დოქტორანტების სემინარი 

კოგნიტურ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი, ლუნდის 

უნივერსიტეტი (შვედეთი) 



1 
თ.მახარაძე, 

თ.აბაშიძე 

თავი კრებულში 

 

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

და დამსაქმებლის მიმზიდველობა აღმოსავლეთ 

ევროპაში”. ნაწილი D; 14. საქართველოს 

მაგალითი; გვ. 50-57; (ინგლისურ ენაზე); in “CSR 

and Employer attractiveness“; Part D: CSR and 

Employer attractiveness in Eastern Europe; 14. THE 

EXAMPLE OF GEORGIA); 1128 Springer Int. 

Publishing AG; ხელშეკრულების ნომერი: Springer-

C-CTP-05/2016 

2019 

2 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

სტატია 

რეცენზირებად   

საერთაშორისო 

ჟურნალში 

 

განათლების მიღებისა და კარიერული წინსვლის 

ბარიერები არასრული ზოგადი განათლების მქონე 

ახალგაზრდებისათვის საქართველოში; 

(ინგლისურ ენაზე); in International Journal of 

Innovation and Research in Educational Sciences; 

Volume 5,Issue 5, Sept. 2018; Pages: 515-522; ISSN: 

2349-5219 

2018 

3 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდების 

განათლების მიღების ბარიერები და კარიერული 

გეგმები; II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე “განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“; 

ISSN – 2449-2337 

 

2018 

4 

თ.მახარაძე, 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

სტატია 

რეცენზირებად   

საერთაშორისო 

ჟურნალში 

 

Employment of Persons with 

Disabilities in Georgia – Challenges and Perspective, 

Review of Disability Studies   
2017  

5 

თ.მახარაძე, 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების 

დასაქმება საქართველოში: გამოწვევები და 

პერსპექტივა; (ინგლისურ ენაზე); in World 

Academy of Science, International Journal of 

Humanities and Social Sciences, 3(2), 1153. 

2016 



6 

თ.აბაშიძე, 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი 

სტატია 

 

განათლების ხელმისაწვდომობა - 

საქართველოში მცხოვრები ეროვნული 

უმცირესობების დამოკიდებულებების 

კვლევა;(ინგლისურ ენაზე); in Problems of Education 

in the 21st Century 72(1822-7864):53-64 
 

2016 

7 
ა.ქიტიაშვილი, 

თ. აბაშიძე  

საკონფერენციო 

მასალები 

საშუალო სკოლის მოსწავლეების განათლების 

ინტერესები და პროფესიის არჩევა საქართველოში;  

(ინგლისურ ენაზე); in World Academy of Science, 

Engineering and Technology, International Science 

Index; Educational and Pedagogical Sciences, 2(7), 585. 

2015 

8 
ა.ქიტიაშვილი, 

თ. აბაშიძე 
სტატია 

ეკოლოგიური საკითხების სწავლება პროფესიულ 

განათლებაში საქართველოში;  (ინგლისურ ენაზე); 

in Proc. of The Third Intl. Conf. on Advances in Social 

Science, Management and Human Behaviour - SMHB 

2015 Copyright © Institute of Research Engineers and 

Doctors, USA .All rights reserved. ISBN: 978-1-63248-

067-5 doi: 10.15224/ 978-1-63248-067-5-62 ; 

2015 

9 

ნ. სუმბაძე, 

თ.მახარაძე, თ. 

აბაშიძე, ი. 

ჟვანია 

კვლევის 

ანგარიში 

მიკრო და მაკრო ფაქტორები, რომლებიც გავლენას 

ახდენენ შშმ პირთა დასაქმებასა და სამუშაო 

ეფექტურობაზე;  

http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_i

d=750 

2015 

10 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ. აბაშიძე,  

ი. ჟვანია 

საკონფერენციო 

მასალები 

ეროვნული უმცირესობების -   ჯავახეთში 

მცხოვრები - იდენტურობა და ატიტუდები 

სოციალური საკითხების მიმართ. (ინგლისურ 

ენაზე); in the WEI International Academic Conference 

Proceedings Barcelona, Spain.        

 

2015 

11 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ. აბაშიძე, 

ი.ჟვანია 

სტატია 

რატომ და როგორ სვამენ მასწავლებლები 

შეკითხვებს - მასწავლებლების 

დამოკიდებულებებისა და საკლასო პრაქტიკის 

კვლევა საქართველოს საჯარო სკოლებში, in GESJ: 

Education Science and Psychology 2015 | No.2(34); ISSN 

1512-1801; 

2015 

http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=750
http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=750


12 

ნ.სუმბაძე, 

თ.მახარაძე, 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე და 

სხვ. 

კვლევის 

ანგარიში 

გარემოსდაცვითი განათლება საქართველოში; 

თბილისი 2014;  

 

2014 

13 

ი.ჟვანია, 

ა.ქიტიაშვილი, 

თ.აბაშიძე 

 

კვლევის 

ანგარიში 

ქვემო ქართლის მოსახლეობის გამოკითხვა – 

ბარომეტრი 2013; GGFSIS, თბილისი 2014; (რუსულ 

ენაზე). 
2014 

14 

Владимир 

Папава, 

Екатерина 

Метревели, 

Тамара 

Абашидзе, 

Ирина 

Жвания, 

Анастасия 

Китиашвили 

 

 

კვლევის 

ანგარიში 

ჯავახეთის მოსახლეობის გამოკითხვა – 

ბარომეტრი 2013; (რუსულ ენაზე). в «Джавахети: 

вызовы и перспективы» ,  

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS), გვ. 24-

36 

2013 

15 

Courtland 
Robinson ..., 
Tamar 
Abashide, Irina 
Zhavania, Tamar 
Makharadze, 
Maia 
Maisuradze, 
Ekaterine 
Pirtskhalava. 

 

 

კვლევის 

ანგარიში 

 

სიბერის პრობლემა დევნილობაში: ხანდაზმულ 

დევნილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა 

საქართველოში; (ინგლისურ ენაზე). in US 

Department of State, Bureau of Population, Refugees 

and Migration, Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health;  published April 21, 2012. 

2012 

16 თ.აბაშიძე 

 

 

სტატია 

აზროვნების განწყობისა და თეორიული ქცევის 

პრობლემა ქართულ ფსიქოლოგიაში, ფსიქოლოგია 

XXII, დ.უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის 

შრომები #1, 2010  

2010 

17 
თ.აბაშიძე,  

ი. ჟვანია 

 

 

სტატია 

სოციალური შედარება, როგორც თვითშეფასების 

მნიშვნელოვანი წყარო, მაცნე  – ფსიქოლოგია, საქ. 

მეც. აკადემიის დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი, 2009, გვ.11-120. 

2009 



18 თ. აბაშიძე 

 

 

სტატია 

მეომრის ხატი ქართულ მენტალიტეტში, 

ინტელექტი-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

#1(30), 2008 
2008 

19 თ. აბაშიძე 

 

 

სტატია 

თვითშეფასების კავშირი სკოლის სტატუსსა და 

სასკოლო წარმატებასთან; საქართველოს 

ფსიქოლოგიის მაცნე, გამომც.: საქ. მეცნ. 

აკადემიის დ.უზნაძის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი, #1; თბილისი 2007 

2007 

20 თ. აბაშიძე 

 

 

სტატია 

ტენდენციურბა მსჯელობის შეფასებისას; 

ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი #4, GCI 

გამომცემლობა, თბ. 2005, გვ.31-43; თბილისი 2005 

2005 

 

 

 

8. მოხსენებები სამეცნიერო კონფერენციებზე: 

 

1 თარიღი 2019; 16-18 აპრილი 

მოხსენების სათაური რას ანიჭებენ უპირატესობას სამუშაოს 

მაძიებლები საქართველოში  

კონფერენციის დასახელება 2019 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე განათლების, ჰუმანიტარულ და  

სოციალურ მეცნიერებებში  

(დასვლეთ-აღმოსავლეთის ინსტიტუტი)  

ჩატარების ადგილი  ვენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ავსტრია 

2 თარიღი 2018; 28-29 სექტემბერი 

მოხსენების სათაური განათლების მიღმა დარჩენილი ახალგაზრდების 

განათლების მიღების ბარიერები და კარიერული 

გეგმები   

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე 

“განათლება, კვლევა, პრაქტიკა“;    

ჩატარების ადგილი  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

განათლების მეცნ. ფაკულტეტი;  

 

3 თარიღი 2016, 6-7 ოქტომბერი  

მოხსენების სათაური კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

საქართველოში 

კონფერენციის დასახელება მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია 

სოციალურ პასუხისმგებლობის, ეთიკისა და 



მდგრადი ბიზნესის შესახებ  

ჩატარების ადგილი  ბოკონის უნივერსიტეტი, მილანი 

4 თარიღი 2016, 4-5 აგვისტო 

მოხსენების სათაური დაბრკოლებები განათლების მიღების გზაზე 

საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანული 

ეთნიკური უმცირესობისათვის 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

სოციალურ, ჰუმანიტარულ და განათლების 

მეცნიერებებში (ICBTS Institute) 

ჩატარების ადგილი  ციურიხი 

5 თარიღი 2015, 10-11 ოქტომბერი 

მოხსენების სათაური გარემოსადაცვითი საკითხების სწავლება 

პროფესიულ განათლებაში 

კონფერენციის დასახელება მიღწევები სოციალურ მეცნიერებებში, 

მენეჯმენტსა და ადამიანის ქცევის შესწავლაში - 

III საერთაშორისო კონფერენცია (the IRED) 

ჩატარების ადგილი  ციურიხი 

6 თარიღი 2015, 18-20 იანვარი 

მოხსენების სათაური ეროვნული უმცირესობების იდენტურობა და 

ატიტუდები სოციალური საკითხების მიმართ - 

საქართველოს მაგალითი. 

კონფერენციის დასახელება აკადემიური კონფერენცია; აღმოსავლეთ-

დასავლეთის ინსტიტუტი 

ჩატარების ადგილი  ბარსელონა 

7 თარიღი 2011, 18 ივლისი 

მოხსენების სათაური ხანშიშესულ დევნილთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შეფასება საქართველოში, 

თანამომხსენებლი 

კონფერენციის დასახელება ხანშიშესულები დევნილობაში;  ჯონს ჰოპკინსის 

ბლუმბერგის საზ.ჯანმრთელობის სკოლა და 

საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტი 
 

ჩატარების ადგილი  თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა: 

 



№ განხორციელ

ების წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

1 2019 კონსულტაციისა და 

ტრენინგის ცენტრის (CTC) 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვა 

ხანდაზმულებისათვის 

საქართველოში -

არსებული სერვისები 

და ძირითადი 

საჭიროებები 

მკვლევარი 

2 2019 გაეროს განვითარების 

პროგრამა (UNDP) 

ინკლუზიური 

განათლების 

მხარდამჭერი 

სახელმწიფო 

სერვისების 

გაუმჯობესება 

მკვლევარი 

3 2015-2016 

 

თსუ, სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერბათა 

ფაკულტეტის სემეცნიერო 

გრანტი 

კორპორაციული 

სოციალური 

პასუხისმგებლობა 

საქართველოში 

მკვლევარი 

4 2015-2016 თსუ, სახელმძღვანელოს 

თარგმანი 

ექსპერიმენტული 

ფსიქოლოგია, 

“Experimental 

Psychology“, Ninth 

Edition 

B. H. Kantowitz, H.L. 

Roediger III, 

D. G. Elmes; 2009, 

Wadsworth, Cengage 

Learning 

მთარგმნელი 

5 18.09.2015-

18.12.2015 

 

საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტო;  

მიკრო და მაკრო 

ფაქტორების გავლენა 

შშმ პირთა სამუშაო 

გარემოსთან 

ადაპტაციასა და 

შრომით 

ეფექტურობაზე 

მკვლევარი 

6 01.01.2015-

30.04.2016 

ვიშეგრადის საერთაშორისო 

ფონდი 

 

# 178/09; 06.04.15 

შშმ პირთა დასაქმება 

საქართველოში: 

უნგრეთის, 

პოლონეთისა და 

ჩეხეთის გაკვეთილები 

მკვლევარი 

7 2013-2014 თსუ, სახელმძღვანელოს 

თარგმანი, ფონდი ღია 

სოციალური 

ფსიქოლოგია, 

მთარგმნელი 



საზოგადოება “Social Psychology“ 

Shelley E. Taylor, L. A. 

Peplau,  D.O. Sears, 

2006  

8 2013-2014 გერმანიის ტექნიკური 

თანამშრომლობის 

საზოგადოებისა (GIZ) 

მხარდაჭერითა და 

საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროს სსიპ 

გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციისა და 

განათლების ცენტრის 

დაკვეთით 

გარემოსდაცვითი 

განათლება 

საქართველოში 

ექსპერტი, 

მკვლევარი 

9 2012-2013  ევროკავშირის მხარდაჭერით, 

(შემსრულებელი: 

საერთაშორისო ორაგნიზაცია 

IFOA ) 

EuropeAid/132132/C/SER/GE 

კურსდამთავრებულთა 

კვლევა (Tracer study); 

ხარისხის 

განვითარებისა და 

შესაძლებლობების 

გაძლიერების 

ხელშეწყობის 

პროგრამა  

საქართველოს 

პროფესიული 

განათლების 

სისტემაში 

ადგილობრივ

ი ექსპერტი 

10 2012-2013 ესტონეთის განვითარების 

კოოპერაციის (Estonian 

Development Cooperation) 

მხარდაჭერითა და 

საქართველოს სტრატეგიისა 

და საერთაშორისო 

ურთიეთობების კვლევის 

ფონდის (GFSIS) დაკვეთით 

ეროვნულ 

უმცირესობათა 

ინტეგრაციის 

ხელშეწყობა ქართულ 

საზოგადოებაში 

მკვლევარი 

11 2010-2011 აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტის 

მხარდაჭერით, 

(შემსრულებელი: ჯონს 

ჰოპკინსის ბლუმბერგის 

საზ.ჯანმრთელობის სკოლა 

და საზ.პოლიტიკის 

ინსტიტუტი ) 
PRM 

ხანდაზმულ 

დევნილთა 

ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის 

შეფასება 

საქართველოში 

ადგილობრივ

ი ექსპერტი 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Letitia%20Anne%20Peplau&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=David%20O.%20Sears&search-alias=books&sort=relevancerank


SPRMCO10CA110 

12 2009-2013 შვედეთის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს 

(SIDA) მხარდაჭერით, 

(შემსრულებელი: 

საქართველოს სტრატეგიისა 

და საერთაშორისო 

ურთიეთობების კვლევის 

ფონდი, ესტონეთის 

დიპლომატიის სკოლა, SIPU) 

N 76004100 

საქართველოს საჯარო 

მოხელეთა 

პროფესიული 

შესაძლებლობების 

ზრდა 

გადაწყვეტილების 

მიღებასა და 

მოლაპარაკების 

წარმართვაში 

ექსპერტი, 

ტრენერი 

 

10. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან:  
 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

სემინარებისა და 

ვორკშოფების 

ორგანიზება/ჩატარება, 

მივლინება 

ზაარლანდის უნივერსიტეტი; (გერმანია) 1998-2005 

კვლევთი პროექტი - 

კვლევის ჩატარება, 

ანგარიშის მომზადება 

ჯონს ჰოპკინსის ბლუმბერგის 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლა; 

(აშშ) 

2011-2012 

საგანმანათლებლო 

პროგრამის შემუშავება 

საჯარო მოხელეებისათვის  

 

 

ესტონეთის დიპლომატიის სკოლა, 

შევედეთის საერთაშორისო განვითრების 

სააგენტო (SIDA); (ესტონეთი, შვედეთი) 

2009-2013 

კვლევთი პროექტი - 

კვლევის ჩატარება, 

ანგარიშის მომზადება 

ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის 

სკოლა; (გერმანია) 

2016 - დღემდე 

 

11. დამატებითი  ინფორმაცია  

N ენების ცოდნა 

1 ქართული:       მშობლიური 

2 ინგლისური:   კარგად 

3 რუსული:         სრულყოფილად 

4 გერმანული:     სრულყოფილად 

 

 



N კომპიუტერული უნარები 

1 Microsoft Office 

2 SPSS  

3 Internet  
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Languages   

Language Writing Reading Speaking 

Russian C1 C2 C2 

English B2 C1 C1 

German C1 C2 C2 

Academic degree 

Academic Degree: PhD in Psychology, 

Year obtained: 22.10.1999 

Education 

Academic Degree Name of the Institution Country 
Major 

discipline 

Start 

year 

End 

year 

Doctoral/PhD, Ed.D or 

other equivalent 

Ivane Javakhishvilis 

Tbilisi State 

University 

საქართველო 

(Georgia) 

General 

Psychology 1993 1997 

Professional/MD, JD or 

other equivalent 

Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University 

საქართველო 

(Georgia) 

General 

Psychology 
1987 1992 

Trainings / Seminars / Training courses 

Training / Seminar / The theme of the 

course 
Organization name 

Start 

year 

End 

year 

Training for University Teachers in 

Teaching 

Methodology 

TSU & Baltic See Region & Caucasus joint 

project 
2015 2015 

ToT: in Gender and Diversity; in 

Communication skills and negotiation 

techniques 

GFSIS & Estonian School of Diplomacy, Estonia 2012 2012 

Training in Survey Methods and 

Research 

Johns Hopkins BLOOMBERG School of Public 

Health & IPS Tbilisi, 

Georgia 

2011 2011 

ToT - interactive teaching 

methodologies 

SIPU -The Swedish Institute for Public 

Administration 

2010 2010 

Testing Principles, Measurement of 

Verbal 

The National Institute for Testing and 

Evaluation, Jerusalem 
2007 2007 



Competence 

Small Group Research Methods 

University of Saarland (Germany), Institute of 

Social and Personal 

Psychology 

2004 2004 

Academic Fellow, Introducing 

methods of psychological diagnostic 

and work of testostettes. 

Department of Social, Developmental and 

Organizational Psychology, “La Sapienza” State 

University of Rome, Italy 

2003 2003 

Doctoral Seminar, Rational 

organization of the space 

Academic Fellow (Svenska Institute) at the 

Department of Cognitive 

Sciences, University of Lund, Sweden 

2001 2001 

Projects 

Ongoing projects 

Project title Position 
Project 

head 

Start 

Date 
Donor 

Health and social protection for elderly 

people in Georgia existing 

services and basic needs 

researcher 

Tamar 

Makharadze 01.07.2019 

CTC - Consultation 

and training 

center  

Improving state services supporting 

inclusive education in Georgia 
researcher 

Tamar 

Makharadze 01.07.2019 

UNDP - The United 

Nations Development 

Programme  

Completed projects 

Project title Position 
Project 

head 

Start 

Date 
End Date Donor 

Tha Influence of Micro and 

Macro Factors on 

Adaptation and Work 

Efficiency of 

Persons with 

Disabilities 

researcher 
Tamar 

Makharadze 
18.09.2015 18.12.2015 

Ministry of Labor, Health 

and Social Affairs of 

Georgia 

CSR in Georgia researcher 
Tamar 

Makharadze 
01.03.2015 01.12.2016 

TSU, Faculty of Social and 

Political Sciences 

Employment of Persons with 

Disabilities - 

Lessons form Hungary, 

Poland and Czech 

Republic 

researcher 
Tamar 

Makharadze 
01.01.2015 30.04.2016 

Visegrad International 

Foundation 

Training / Seminar / The theme of the 

course 
Organization name 

Start 

year 

End 

year 

DAAD Scholarship 

University of Saarland (Germany), Institute of 

Social and Personal 

Psychology 

1994 1995 

exchange program University of Saarland (Germany), Department 

of Psychology 

1990 1991 



Environmental Education in 

Georgia 
researcher 

Tamar 

Makharadze 
01.02.2013 30.11.2014 

German Society for 

Inernational Cooperation 

(GIZ) and 

Environmental 

Information and 

Education Center at the 

Ministry of 

Environment and Natural 

Resources of Georgia 

Tracer study - Quality 

development and capacity 

strengthening program in 

the vocational education 

system in Georgia 

local 

expert 

Nana 

Sumbadze 
01.02.2012 30.12.2013 

With the support of the 

EU, (Implemented by 

International 

Organizzation IFOA) 

Assessment of the health 

status of elderly 

IDPs in Georgia 

local 

expert 

Nana 

Sumbadze 
04.01.2010 21.12.2011 

With the support of the 

US State Department 

(Implemented by: Johns 

Hopkins Bloomberg 

School of Health and IPS 

- Georgia) 

ain Field 

Employment  

Company/Institution 

Name of 

the 

department 

Position Main responsibilities 

Start 

Date End Date 

Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

Faculty of 

Psychology 

and 

Education 

Sciences 

Associate 

Professor 

Delivering lectures and seminars 

in psychology for bachelor and 

master program students, 

mentoring master thesis. 

01.09.2012 - present 

Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State 

University 

Faculty of 
Social and 
Political 

Sciences Associate 

Professor 

Delivering lectures and seminars 

in psychological subject for 

BA and MA students, mentoring 

in thesis work, 

participation in 

different research 

projects. 

01.09.2004 30.06.2012 

Scientific Productivity 

Type Authors Publication title Source title Year 

Article 

Kitiashvili A., 

Abashidze T., 

Zhvania I. 

Barriers to Education and 
Career Choice for Young 
People with Incomplete 

Secondary Education in 

Georgia; 

International Journal of Innovation 

and Research in 

Educational Sciences; Volume 5,Issue 

5, Pages: 515-522; ISSN: 2349-5219. 

2018 

Article 

Kitiashvili A., 

Abashidze T., 

Zhvania I. 

Access and Barriers to 
Education: Attitudes and 

Perceptions of Ethnic 
Minorities 

Problems of Education in the 21st 

Century 72 (18227864):53-64. 
2016 



Living in Georgia 

Article 
Kitiashvili A., 

Abashidze T. 

Integrating Environmental 
Education in Vocational 
Education and Training 

(VET): 

The case of Georgia 

International Journal of 

Multidisciplinary Education and 

Research in Volume 3 issue 1; 

2016 

Article 

M., Makharadze 

T., 

Zhvania I., 

Kitiashvili A., 

Abashidze T. 

Employment of Persons with 

Disabilities in Georgia: 

Challenges and Perspectives 

World Academy of Science, 

Engineering and 

Technology, International Science 

Index, Environmental and Ecological 

Engineering, 2(7), 1153. 

2015 

Article 
Kitiashvili A., 

Abashidze T., 

Educational Interests and 
Career Choice among 

Secondary School Students in 

Georgia 

World Academy of Science, 

Engineering and 

Technology, International Science 

Index, Educational and Pedagogical 

Sciences, 2(7), 585. 

2015 

Article 

Zhvania I., 

Kitiashvili A., 

Abashidze T. 

How and Why ask Teachers 

Questions? 

GESJ: Education Science and 

Psychology | No.2(34); 

ISSN 1512-1801 

2015 

Chapter 

in book 

Abashidze, T., 

Zhvania, I., 

Kitiashvili A. 

Survey of the population of 

SamtskheJavakheti - 

Barometer 2013; 

“Javakheti: Challenges and Prospects” , 

(GFSIS), pp. 24- 

36 

2013 

Book 

Abashidze, T., 
Carolina 

Johansson 

Wennerholm., 

Zhvania, 

I. 

Gender Guide for Public 

Servants; Handbook; 

GFSIS/SIPU, Tbilisi 

  2012 

Article 

C. Robinson ..., 
T.Abashidze, I. 

Zhavania, T. 

Makharadze, …. 

Assessing Health Status of 

Displaced Older Adults in the 

Republic of Georgia 

US Department of State, Bureau of 

Population, Refugees and Migration, 

Johns Hopkins Bloomberg School of 

Public Health 

2012 

Participation in scientific events 

Scientific event name Title of the presentation Event venue Year 

International Scientific Conference in 

Education, Humanitarian and Social 

Sciences (East-West Institute) 

Job Seekers Preferences in 

Georgia 

Vienna State 

University, Austria 2019 

II International Scientific Conference 

"Education, 

Research, Practice"; 

Barriers and career plans for 

young people with 

incomplete education 

Telavi State 

University, Faculty 

of Education Sciences 

2018 

Fifth International Conference on Social 

Responsibility, 

Ethics and Sustainable Business 

Corporate Social 

Responsibility in Georgia 

Bocconi University, 

Milan 
2016 

International Scientific Conference in 

Social, Humanitarian and Education 

Sciences (ICBTS Institute) 

Barriers on the way to 

education for Azeri ethnic 

minority living in Georgia 

Zurich 2016 
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