
 

 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია 

ფოტო 

 : 
   . : 19.08.1985 .    

 

: 

ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, ფლორიდა 

ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, საერთაშორისო ურთიერთობები, სპეციალობით 

პოლიტიკური ეკონომიკა და უსაფრთხოება, 2016 წლის დეკემბერი 

 

ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, ფლორიდა 

ხელოვნების მაგისტრი, საერთაშორისო კვლევები, 2013 წლის აპრილი 

 

ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში, ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი 

ბაკალავრი ორმაგი სპეციალობით პოლიტიკურ მეცნიერებებში/საერთაშორისო 

ურთიერთობებსა და ევროპულ კვლევებში, 2007 წლის მაისი 

 

 

 , : 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტის აფილირებული პროფესორი, თბილისი, საქართველო 

2021 - ამჟამად 

 

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის მთავარი მეცნიერი, გორი, საქართველო 

2021 წლის იანვარი - ამჟამად 

 

დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი 

ცენტრის მთავარი სპეციალისტი, გორი, საქართველო 

2019 წლის ივნისი - 2020 დეკემბერი 

 

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროფესორი, 

თბილისი, საქართველო 

2019 წლის მარტი - დეკემბერი 2021 

 

მოწვეული პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო 

სკოლის (ISET), თბილისი, საქართველო 

2019 წლის მარტი - ამჟამად 

 

მოწვეული პროფესორი, საერთაშორისო და საზოგადოებრივ საქმეთა სკოლის (SIPA), 

ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, ფლორიდა 



2017 წლის აგვისტო - 2018 წლის მაისი 

 

დამხმარე პროფესორი, SIPA, ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, ფლორიდა 

2013 წლის იანვარი - 2017 წლის აგვისტო 

 

მასწავლებლის ასისტენტი, ფლორიდის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, ფლორიდა 

2010 წლის აგვისტო – 2012 წლის აგვისტო 

 

სტაჟიორი, ფინანსთა სამინისტრო, თბილისი, საქართველო 

2009 წლის ივლისი - 2009 წლის აგვისტო 

 

სტაჟიორი, მთავრობის უწყებათაშორისი ბიურო, ბათუმი, საქართველო 

2005 წლის აპრილი - 2006 წლის იანვარი 

 

 

    :  

კრიტიკული პოლიტიკის სკოლა: ძალაუფლების თეორია, კურსი ორგანიზებული Platforma.ge-ს 

მიერ Friedrich Ebert Stiftung Foundation-თან თანამშრომლობით, ოქტომბერი- 2021 წ. 

 

გლობალური გამოწვევების პოლიტიკური ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა, კურსი, 

ორგანიზებული Platforma.ge-ს მიერ Friedrich Ebert Stiftung Foundation-თან თანამშრომლობით, 

მაისი-ნოემბერი, 2021 წ. 

 

სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა სემინარი, ორგანიზებული საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტის (საქსტატი) მიერ გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP) ეგიდით - "საქსტატის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება და შესაძლებლობების 

განვითარება", 2021 წლის 23-24 ოქტომბერი. 

 

ონლაინ ტრენინგი დიპლომატებისა და სხვა სახელმწიფო მოხელეებისთვის, გაეროს ტრენინგისა 

და კვლევის ინსტიტუტი (UNITAR), 2021 წლის აპრილი 

 

ლიდერობა მშვიდობისთვის კონფლიქტების ანალიზის, მოგვარებისა და მართვის 

ვირტუალური კურსი, ჟენევის უსაფრთხოების პოლიტიკის ცენტრი (GCSP), შვეიცარია და 

ფონდი ევროპული მომავლისთვის, საქართველო, 2020 წლის აგვისტო 

 

საქართველოს თავდაცვის განათლების განვითარების პროგრამა „კრიტიკული აზროვნების 

სემინარი ლიდერებისთვის“, დაფინანსებული პარტნიორობა მშვიდობისთვის კონსორციუმის 

მიერ ნატოსთან და საქართველოს თავდაცვის ეროვნულ აკადემიასთან თანამშრომლობით, 

თბილისი, საქართველო, 10-12 დეკემბერი 2019 წ. 

 

ფსიქოლოგიური ტრენინგ-კურსი „I კონცეფციის გავლენა შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე“, 

საქართველოს თავდაცვის ეროვნული აკადემიის ფსიქოლოგიური განყოფილება, გორი, 

საქართველო, 8-17 ოქტომბერი. 

 

საჯარო ლექცია საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის 

ქართულ უნივერსიტეტში - „ინდივიდუალური ფსიქოლოგია და საერთაშორისო 



ურთიერთობები“, თბილისი, საქართველო, 2018 წლის 25 დეკემბერი. 

 

 

 

  :  (  10 ) 

1. სტიმულირების როლი პოლიტიკური გადასვლებისა და კონსოლიდაციების დროს, 

ისტორიისა და იდეის აკადემიური ჟურნალი – დერგიპარკი, 2020 წ. 

              http://static.dergipark.org.tr/article-download/5db3/797c/5d28/5ea9d81ddac2f.pdf? 

 

2. ნატოს შიდა გაღრმავება, გამძლეობა და გაფართოება: ეკონომიკური სტიმული და მოგება, 

როგორც რეალისტური ალიანსის თეორიის განმარტებითი დამატება, თანაავტორი: 

დოქტორი ფელიქს ე. მარტინი, სტრატეგიული უსაფრთხოების ჟურნალი, სამხრეთ 

ფლორიდის უნივერსიტეტი, აშშ, 2020 წ. 

             https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol13/iss3/2/ 

 

3. ძალაუფლების ექსპონენციალური სიმძლავრე და მისი გავლენა სამხედრო ალიანსის 

დინამიკაზე, საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდის 

(GFSIS) ექსპერტთა მოსაზრებების ქაღალდების სერია, რონდელის ფონდი, 2020 წ. 

              https://www.gfsis.org/publications/view-opinion-paper/146 

 

4. ფინანსური ძალა, წიგნის თავი მეცნიერება და განათლება 21-ე საუკუნის დასაწყისში 

თურქეთში, ტომი 4, წმინდა კლიმენტ ოჰრიდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა SOFIA, 

2014 წ. 

 

5. 2008 წლის ქართულ-რუსული გარიგება 

             ონლაინ სტატია გამოქვეყნდა 2012 წელს 

 

 

 , ,  

1. გლობალური გამოწვევების პოლიტიკური ეკონომიკა: თეორია და პოლიტიკა, კურსებზე 

დაფუძნებული კონფერენცია, ორგანიზებული Platforma.ge-ს მიერ ფრიდრიხ ებერტის 

ფონდთან თანამშრომლობით, 2021 წლის 18 დეკემბერი. 

 

2.  "ახალი ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნელობა შეიარაღებულ კონფლიქტებში" და 

"კონფლიქტების ანალიზი: პოლიტიკურ-ფსიქოლოგიური და სოციალურ-ეკონომიკური 

ასპექტები", მონაწილეობდა და ხელმძღვანელობდა სამეცნიერო კვლევით კონფერენციის 

ორივე სესიას (ონლაინ) საქართველოს თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, ნოემბერი. 24, 

2021 წელი 

 

3. ნატო-საქართველოს ურთიერთობები ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში: 

არსებული გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, სამეცნიერო კონფერენცია 

საქართველოს თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, გორი, საქართველო, 2021 წლის 22 

ოქტომბერი. 

 

4. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა: ტენდენციები და პერსპექტივები, საერთაშორისო 

http://static.dergipark.org.tr/article-download/5db3/797c/5d28/5ea9d81ddac2f.pdf
https://scholarcommons.usf.edu/jss/vol13/iss3/2/
https://www.gfsis.org/publications/view-opinion-paper/146


კონფერენცია (ონლაინ), ბეიკენტის უნივერსიტეტი, ევროკავშირის აპლიკაციისა და 

კვლევის ცენტრი, 2021 წლის 25 ივნისი 

 

5. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება გლობალურ და ლოკალურ კონტექსტში, 

სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, გორი, 

საქართველო, 2021 წლის 19 მაისი. 

 

6. ფსიქოლოგია და თანამედროვე გამოწვევები, სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს 

თავდაცვის ეროვნულ აკადემიაში, გორი, საქართველო, 18 მაისი, 2021 წ. 

 

7. 78-ე ყოველწლიური Midwest Political Science Association (MPSA) პოლიტიკური 

მეცნიერების კონფერენცია, წამყვანი, დისკუსანტი და თავმჯდომარე სხვადასხვა 

სესიებზე, 2021 წლის 14-18 აპრილი 

 

8. შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების გამოწვევები – საქართველოს ეროვნული 

თავდაცვის აკადემიის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია გორში, 

საქართველო, 2020 წლის დეკემბერი. 

 

9. სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო, 2020 წლის ივნისი. 

 

10. ცოდნა მიგვიყვანს გამარჯვებამდე – საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც 

ორგანიზებულია საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის მიერ გორში, 

საქართველო, 2020 წლის თებერვალი 

 

11. საქართველოს თავდაცვის ძალების როლი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაციაში (ნატო) გაწევრიანებაში, კონფერენცია ქუთაისში, საქართველო, 2019 

წლის ოქტომბერი. 

 

12. სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა, VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო, 2019 წლის ივნისი. 

 

13. გლობალური მშვიდობის ლოკალური ფესვები: გლობალური განვითარებისა და 

უსაფრთხოების კვლევების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, ორგანიზებული 

სტოუნჰილის კოლეჯისა და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ, ევრაზიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ერევანი, სომხეთი, 2019 წლის ივნისი. 

 

14. ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების კოორდინაცია ახალ საერთაშორისო წესრიგში: 



უსაფრთხოება და თავდაცვა, მონაცემთა და კიბერუსაფრთხოება, და კლიმატისა და 

ენერგიის პოლიტიკა, მაიამი-ფლორიდა ჟან მონეს ბრწყინვალების ცენტრი, ფლორიდის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მაიამი, 2018 წლის თებერვალი 

 

15. საერთაშორისო ურთიერთობების მე-11 პან-ევროპული კონფერენცია, ბარსელონა, 

ესპანეთი, 2017 წლის 13-16 სექტემბერი. 
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