
სახელი, გვარი 

შორენა კორტავა 

განათლება 

√ სოციოლოგიის  დოქტორი (D№: 000192. საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011 წ.) 

√ სოციოლოგიის  მაგისტრი (M№: 01606. საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2002 წ.) 

√ სოციოლოგიის ბაკალავრი (B№: 00588. საქართველო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. 1998 წ.) 

პედაგოგიური გამოცდილება 

8 სასწავლო წელი, 2011 წლის შემოდგომის სემესტრიდან დღემდე 

სამუშაო გამოცდილება 

√ საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი. საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი. 2003-2005 წწ. 

დაკავებული პოზიცია - სპეციალისტი. 

√ საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო ფონდი. საორგანიზაციო 

სამუშაოებისა და ავტომატიზირებული აღრიცხვის დეპარტამენტი. 2005-2007 წწ. 

დაკავებული პოზიცია - სპეციალისტი. 

√ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის 

საერთაშორისო სკოლა. 2011-2012 წწ. დაკავებული პოზიცია - მოწვეული პროფესორი. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. 2012 წ. დღემდე. დაკავებული პოზიცია - ასისტენტ პროფესორი. 

√ კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2012-

2019 გაზაფხულის სემესტრი. დაკავებული პოზიცია - მოწვეული პროფესორი. 

√ ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება. 2015 წ. დღემდე. დაკავებული 

პოზიცია - სამეცნიერო კვლევებისა და სამუშაოების ხელმძღვანელი. 

კონფერენციები, სემინარები და ტრენინგები 

√ ფილოსოფიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა ფილოსოფოსებისა და სოციოლოგების 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2002 წ. იანვარი. მოხსენების თემა - პოლიტიკური პარტიები, 

გენეზისი და სტუქტურა, მორის დიუვერჟეს მიხედვით. 

√  ფილოსოფიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა გაერთიანებული სამეცნიერო 

კონფერენცია. 2002 წ. დეკემბერი. მოხსენების თემა - ჟან ბოდრიარისეული ძალაუფლების 

ფენომენის ინტერპრეტაცია. 



√ ფილოსოფიის ინსტიტუტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა გაერთიანებული სამეცნიერო 

კონფერენცია. 2003 წ. ოქტომბერი. მოხსენების თემა - ძალაუფლება, როგორც კომუნიკაციის 

საშუალება ნიკლას ლუმანის თეორიებში. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2013 წ. მაისი. მოხსენების თემა - თანამედროვე ერი-

სახელმწიფოები და ღია საზოგადოების წინაშე მდგარი საფრთხეები. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2014 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - თანამედროვე 

ტრანსნაციონალური ორგანიზაციები. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2015 წ. თებერვალი. მოხსენების თემა 

- ინფორმაციული საზოგადოება და პოსტმოდერნიზმი. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია.  2015 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - მოქალაქეებზე კონტროლის 

ხარისხის ზრდა ნაციონალურ სახელმწიფოში. 

√ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია. XXXVI. 2016 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - საქველმოქმედო პროექტის 

წარდგინება - ზრუნვა ბავშვთა სრულფასოვან კვებაზე. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2016 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - მარტოობის სოციოლოგიური 

ანალიზი. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2017 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - ფემინური და მასკულინური 

კულტურები. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2018 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - სოციალური ურთიერთქმედება 

და ალტრუიზმის ჭეშმარიტი მიზეზები. 

√ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის ყოველწლიური 

სამეცნიერო კონფერენცია. 2019 წ. ივნისი. მოხსენების თემა - თანამედრივე სოციოლოგიის 

ტენდენციები. 

√ სტრესის მართვა და კომუნიკაცია. ადამიანთა რესურსების განვითარების ფონდი.  2005 წ.  

√ გერმანული ენის კურსები. 6 საფეხური B2.2 დონის ჩათვლით. გოეთეს გერმანული ენისა და 

კულტურის ინსტიტუტი. 2008-2009 წწ. 

√ Effective Teaching Methods of Civil Education“ (IFES, CELA) 2018.29.11 



√  გონიერი ქალაქის ინსტრუმენტები და მოქალაქეთა ჩართულობის შესაძლებლობები. 

(CELA) 2019. 14.04 

გრანტები და სტიპენდიები 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციცია (2017 წლიდან დღემდე); 

ახალგაზრდა მკვლევართა და ანალიტიკოსთა გაერთიანება (2015 წლიდან დღემდე). 

ენობრივი კომპეტენცია და სხვა უნარ-ჩვევები 

ქართული (სრულყოფილად), რუსული (სრულყოფილად), გერმანული (B2.2), ინგლისური 

(B1.2); 

ტერმინალთან მუშაობა, ანუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების ექსპლუატაცია 

(თავისუფლად). 

 

 

 

 

 


