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თეა  თოფჩიშვილი 

 

პირადი ინფორმაცია :                                                                                    

 

                დაბადების თარიღი: 14.11.1973 

                დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 

                მისამართი: ქ. თბილისი, მირიან მეფის ქ.№7, ბ. 43 

                ტელ:  (557) 73 14 14 (მობ.) 

                ელ-ფოსტა: tea_topchishvili@yahoo.com 

 

განათლება: 

 (1993-1998წ.) - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა-

სოციოლოგია (AH № 00952) 

 

 (1999-2003წ.) - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; ასპირანტურა; დარგი-სოციოლოგია (სპეციალობა-

სოციოლოგიის ისტორია).  

 

 (2014-2017წ.) - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; დოქტორანტურა; 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტი; 

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (№ 000677) 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი:  სოციალური მეცნიერებების დოქტორი. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 2012წ.-დღემდე-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი;  მოწვეული ლექტორი.  

 

 2009-2011წ. - თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი; მოწვეული ლექტორი. 

 

 2009-2011წ. - საერთაშორისო უნივერსიტეტი “მასკი”;  მოწვეული ლექტორი.  

 

 2001-2006წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი;  უფროსი მასწავლებელი.  
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 2000-2006წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; პოლიტოლოგიის კათედრასთან არსებული პოლიტიკის 

მეცნიერების სამეცნიერო/კვლევითი ცენტრი. უმცრ. მეცნიერ-თანამშრომელი. 

 

მონაწილეობა კონფერენციებში/პრეზენტაციები: 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა და ასპირანტთა კონფერენციები 1995-1998წ.წ.  

 

 1997წ.-სტუდენტთა და ასპირანტთა 57-ე რესპუბლიკური კონფერენცია. I 

პრემია; პრეზიდენტის ჯილდო.  

 

 2010წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

 2011წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

 2012წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 

 

 2013წ.-ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალგაზრდა მეცნიერთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.  

 

 2014წ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი; ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

"ხელისუფლება და საზოგადოება-2014". 22 ნოემბერი; მოხსენება: "იდეების 

როლი სოციალურ მოქმედებაში". 

 

 2015წ.- გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;  მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია "განათლება XXI საუკუნეში"; 13-14 ნოემბერი; მოხსენება: 

"იდეოლოგიის როლი სოციალურ კომუნიკაციებში". 

 

 2016წ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ 

მეცნიერებათა აკადემია, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო 

და კავკასია", 17 ივნისი; მოხსენება: "იდეოლოგიის დეფინიციათა ტიპოლოგია".  

 

 



 2018წ.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია, VII 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია", 25 მაისი; 

"კომუნიკაციის თეორიები (ნ. ლუმანი და ი. ჰაბერმასი)".  

 

 

ბოლო წლებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები: 

 

 

 ● თოფჩიშვილი თეა, "იდეოლოგია და კომუნიკაცია", სამეცნიერო ჟურნალი " მედია, 

პოლიტიკა, საზოგადოება (სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები)", 

თბილისი, 2011წ; გვ; 64-71 

 

● თოფჩიშვილი თეა, "იდეების როლი სოციალურ მოქმედებაში", სამეცნიერო 

ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)", 

თბილისი, N4(32) 2014 ტომი 1, გვ. 21-33   

 

● თოფჩიშვილი თეა, "იდეოლოგიის ანუ "მიღებულ იდეათა" წარმოშობის შესახებ", 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", თბილისი, N31  2016, გვ. 80-

86 

 

 ● თოფჩიშვილი თეა, "იდეოლოგიის როლი სოციალურ კომუნიკაციებში", 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები", თბილისი, N34  

2016, გვ. 272-278 

 

● თოფჩიშვილი თეა, "კომუნიკაციის ეფექტები" და იდეოლოგიის დიფუზიის 

მექანიზმები", საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", თბილისი, 

N33  2017, გვ. 70-76 

 

● თოფჩიშვილი თეა, "იდეოლოგიის ცნების გააზრებისათვის", საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი", თბილისი, N35  2018, გვ. 25-30 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება: 

სალექციო კურსები  ბაკალავრიატში: 

 

 სოციოლოგიის შესავალი (ფილოლოგიის, ისტორიის, კულტუროლოგიის, 

აღმოსავლეთმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, პოლიტოლოგიის, გეოგრაფიის, 



ტურიზმის, ფიზიკის, ქიმიის, დასავლეთ ევროპის ენათა ფაკულტეტის, 

ფსიქოლოგიის, აგრეთვე, ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). 

 

 კლასიკური სოციოლოგიური თეორიები (სოციოლოგიისა და 

კულტუროლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის).  

 

კომპიუტერული პროგრამები: MS Office, Internet  

ენები: რუსული , ფრანგული  

 

 

 

                           

 


