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ჩარიცხვის და დამთავრების უმაღლესი სასწავლებელის დასახელება, სპეციალობა,
წლები
კვალიფიკაცია დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
1971-1979 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის
ფაკულტეტი დიპლომი წარჩინებით Г-I № 171323 (ოქმი№ 19. 1979.
16. 07.) (სპეციალობა: ისტორია) ისტორიკოსის, ისტორიისა და
საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი
დოქტორანტურა
1979-1982 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასპირანტურა.
13.05.1987
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო
ხარისხის მინიჭება. დიპლომი ИТ № 012024 (ოქმი№ 29. 1987. 13.
05.)
05.03.1993 პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტის სამეცნიერო
წოდების მინიჭება დიპლომი დც № 085 (ოქმი№ 5. 1993 05.03.)
უმაღლესის დიპლომი
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
დოქტორანტი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები
რიცხვი, თვე და წელი
2013-04-22 – 2013-04-24
March, 2009.

2008 წ-ს ნოემბერი - 2009 წს მარტი.

2005 წ. 23 ივნისი-დან 25
ივნის-ამდე.
2005 წ. 3 მაისი-დან 7 მაისამდე.
2017 წლის 25 ნოემბერი

2017 , 29-30 სექტემბერი,

2016 წლის 26 დეკემბერი

2015 წლის
28 ნოემბერი

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC). ტრენერების
ტრენინგი. სერთიფიკატი № 7965
Iowa State University,USA - Community Colleges for International
Development, Inc. - The Centre of Professional Development, Science &
Culture of GTU - certificate for completion of the Full course in
Modern Teaching, Learning and Assessment Methodology.
Iowa State University (აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი – აშშ),
CPDSC (სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის
ინქ. – აშშ), GTU-CETL (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესიული განვითარების ცენტრი – საქართველო)
ტრენინგი:”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი
კურსი” სერთიფიკატი №00254.
IDEA - სპეციალობა - დებატების წარმართვა / კვალიფიკაცია ტრენერი, მსაჯი.
IDEA, პარტნიორები-საქართველო - სპეციალობა - კონფლიქტების
მართვა / კვალიფიკაცია – ტრენერი.
სულიერი უშიშროება, როგორც ეროვნული უშიშროების
შენარჩუნების აუცილებელი პირობა. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის და ღია
დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება-2017”-ს
ორგანიზატორი და მონაწილე
ოთარ ქოჩორაძე. პოლიტიკური ცნობიერება, როგორც სახელმწიფოს
პოლიტიკური უშიშროების დვრიტა (კონცეპტუალური სქემა).
წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - „საქართველო და
თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი 2017“
- მასალები, 29-30 სექტემბერი, 2017 წელი. შრომების კრებული V.
გვ.
UDC (უაკ) 378 (479.22) (066). გ-82, ISSN 1987-7366
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის
ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება2016”-ს ორგანიზატორი და მონაწილე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის
ფაკულტეტის და ღია დიპლომატიის ასოციაციის საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება2015”-ს ორგანიზატორი და მონაწილე

5. პროფესიული გამოცდილება და პედაგოგიური-სამეცნიერო საქმიანობა;
წლები
2015 წლიდან-დღემდე

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა, კურსის დასახელება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი.
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2006-2015
2002-2006

1986-2002
1983-1986

2016-2018

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჯინერინგის
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულტექნიკური ფაკულტეტის სახელმწიფოს მართვის კათედრის
დოცენტი.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის
კათედრის დოცენტი.
საქრთველოს განათლების სამინისტროსთან არსებული
ახალგაზრდული პრობლემების შემსწავლელი რესპუბლიკური
სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი: უფრ. მეცნიერ თანამშრომელი,
ლაბორატორიის გამგე, დირექტორის მოადგილე.
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის (SSS) მოწვეული პროფესორი

2012-2013

ქართულ-ამერიკული უვნივერსიტეტის სამართლისა და
სოციალური მეცნიერებათა სკოლის მოწვეული პროფესორი

2009-2010

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ESM ბიზნესის სკოლის
აკდემიური დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი

2006-2008

ESM-თბილისი, მართვის ევროპული უმაღლესი სკოლა.
აკდემიური დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი

2004-2008

თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი

2002-2006

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის
ინსტიტუტთან არსებული პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის
პოლიტოლოგიის კათედრის პროფესორი, კათედრის გამგე.

2000-2002

საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის
პოლიტოლოგიის კათედრის მოწვეული პროფესორი.

6. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 10 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით)
წელი
2017

2017

ნაშრომის დასახელება გვერდი მითითებით
ოთარ ქოჩორაძე. სულიერი უშიშროება, როგორც
ეროვნული უშიშროების შენარჩუნების აუცილებელი
პირობა.
სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება
(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ.
დოღონაძე). თბილისი № 4 (44) 2017, ტომი 2. (გ..5-16)
UDC 378(479.22)(051.2) ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
ოთარ ქოჩორაძე. სახელმწიფოს პოლიტიკური უშიშროების
მეცნიერული მართვის თანამედროვე განზომილებები.
სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება
(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ.
დოღონაძე). თბილისი № 3 (43) 2017 (გვ.. 165-171)

გამომცემლობა
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2017

2016

2014

2014

2013

2013

2012

UDC 378(479.22)(051.2), ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
ოთარ ქოჩორაძე. პოლიტიკური ცნობიერება, როგორც
პროგრესი 2017
სახელმწიფოს პოლიტიკური
უშიშროების დვრიტა (კონცეპტუალური სქემა). წმიდა
გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები,
მიღწევები, პროგრესი 2017“ - მასალები, 29-30
სექტემბერი, 2017 წელი. შრომების კრებული V. გვ.
UDC (უაკ) 378 (479.22) (066). გ-82, ISSN 1987-7366
შორენა ჭუმბურიძე, ოთარ ქოჩორაძე. მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი და საფრანგეთის ფინანსური მენეჯმენტი.
სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება
(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ.
დოღონაძე). თბილისი № 4 (40) 2016 ტომი II, (გვ. 70-80)
UDC 378(479.22)(051.2), ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
Mariam Kometiani,Otar Kochoradze. Georgia in the Caucasus
Geopolitical Space.
Scientific International Conference “Authority and Society2014” November 22, 2014. Tbilisi 2014. pp.30
Salome Kenchoshvili,Otar kochoradze. International Experience
in Improving the System of Local Government (for example, the
US and the UK). ABSTRACTS OF PAPERS. .Annual Scientific
International Conference “Authority and Society- 2014”
November 22, 2014. Tbilisi 2014. pp.18
ოთარ ქოჩორაძე
ორგანიზაციული კულტურა. სამეცნიერო ჟურნალი
ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია,
პრაქტიკა). (რედაქტორი შ. დოღონაძე). თბილისი 2013,
N2(26) ტომი II. – 128 გვ. (გვ. 29-39).
UDC 378(479.22)(051.2), ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
ელისო ცირეკიძე, ოთარ ქოჩორაძე
სოციოკულტურული ანალიზი შედარებით პოლიტიკაში.
სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება
(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ.
დოღონაძე). თბილისი 2013, N2(26) ტომი I. – 98 გვ. (გვ. 515).UDC 378(479.22)(051.2), ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
Otar Kochoradze, Nino Kereselidze
Salus Populi Suprema Lex Esto: Democracy and Elections.
სამეცნიერო ჟურნალი ხელისუფლება და საზოგადოება
4

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). (რედაქტორი შ.
დოღონაძე). თბილისი 2012, N3 (23). – 125 გვ. (გვ. 5-15).
UDC 378(479.22)(051.2), ხ. 402, ISSN 1512-374X.
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi,
http://www.eLIBRARY.ru
7.გამოცემული სახელმძღვანელოები
წელ
ი

სახელმძღვანელოს დასახელება გვერდის მითითებით

201
3

ოთარ ქოჩორაძე, შოთა დოღონაძე.
საქმიანი ურთიერთობების თანამედროვე ტექნოლოგიები.
საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. თბილისი 2013. –
270 გვ.

201
1

ოთარ ქოჩორაძე, შოთა დოღონაძე

გამომცემლობ
ა
საგამომცემლ
ო სახლი
„ტექნიკური
უნივერსიტეტ
ი“. თბილისი
2013.
თბილისი
2011.

საქმიანი ურთიერთობები. სალექციო კონსპექტი. თბილისი 2011. - 348
გვ.

200
9

ოთარ ქოჩორაძე
გეოპოლიტიკის საფუძვლები [სახელმძღვანელო]. თბილისის
თავისუფალი უნივერსიტეტის ESM- ბიზნესის სკოლა. NPG
გამომცემლობა. თბილისი 2009. – 465 გვ.
UDC: 327.2(075.8) + 321.01(075.8)5
ISBN 978-9941-0-1096-5
http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/catalog.html?pft=biblio&from=544&rnum=1
0&udc=321

200
7

ოთარ ქოჩორაძე
გეოპოლიტიკა (ლექციების კურსი). [სახელმძღვანელო].
ESM-თბილისის გამომცემლობა. თბილისი 2007 . – 186 გვ.

თბილისის
თავისუფალი
უნივერსიტეტ
ის ESMბიზნესის
სკოლა. NPG
გამომცემლობ
ა. თბილისი
2009.
თბილისი 2007

8. პროფესიულ პროგრამებზე, ბაკალავრიატში, მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 10
წლის განმავლობაში (შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით)
კურსის დასახელება

წლები

პროფესიული

ბაკალავრიატი

შედარებითი პოლიტოლოგია
შედარებითი მსოფლიო პოლიტიკა
გეოპოლიტიკა
საქმიანი ურთიერთობები
ადამიანი რესურსების მართვა

2012-დღემდე
2012-დღემდე

5

მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის
საფუძვლები
პოლიტიკური პროცესები და ახალი რეალობები
სახელმწიფოებრივი მოწყობის მოდელების
შედარებითი ანალიზი
საჯარო გამოსვლების თანამედროვე
ტექნოლოგიები
საზოგადოებრივი ურთიერთობები და
პოლიტიკა
მოლაპარაკების ხელოვნება
ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემები
საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების
სისტემები
ეროვნული უსაფრთხოების მართვა და
ინსტიტუტები

2012-დღემდე
2012-დღემდე
2012-დღემდე
2012-დღემდე
2012-დღემდე
2012-დღემდე
2013-2016

9. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა
პროფესიული, საბაკალავრო
და სამაგისტრო პროგრამების
ხელმძღვანელობა
სადოქტორო დისერტაციების
ხელმძღვანელობა და
რეცენზენტობა

10. ენების ცოდნა
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად


თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
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11. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

შევსების თარიღი

Microsoft office (Word,
excel, Power Point)
Internet Explorer.

ხელმოწერა

05, 01, 2018
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