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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი სარჯველაძე 

სახელი ნოდარ 

ელ. ფოსტა n.sarjveladze@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

თანამდებობა: პროფესორი 

მიმართულება: 
ადამიანური რესურსების მართვა 

 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

მიმართულება / სპეციალობა 1986 

ჩარიცხვის წელი 1988 

დისერტაციის დაცვის წელი ფსიქოლოგია 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური 

ხარისხი 

 

 

4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ფსიქოლოგია 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1963 1968 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ფსიქოლოგ-დეფექტოლოგი 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  
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თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2016 

 

დღემდე საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

პროფესორი 

2016 

 

დღემდე საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

2016 

 

დღემდე თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

2016 

 

დღემდე თბილისის . ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

2008 2012 თბილისის ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

2002 დღემდე საქართველოს 

ფილოსოფიური აკადემია 

აკადემიკოსი 

1996 2001 თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

1996 2005 თბილისის . ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი 

1995 დღემდე  ა/ო „ადამიანის 

რესურსების განვითარების 

ფონდი’’ 

თავჯდომარე 

1993 2003 კლინიკა „უნიკალი“, ფსიქოთერაპევტი 

1988 1993 თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო ინსტიტუტი 

დოცენტი 

1979 1995 საქართველოს მეცნ. 

აკადემიის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

უფროსი მეცნ. მუშაკი, 

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი 

1974 1978 თბილისის . ჯავახიშვილის 

სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დამნაშავეობის სოციოლოგიის 

ლაბორატორიის უფროსი მეცნ. 

მუშაკი 

1968 1974 საქართველოს მეცნ. 

აკადემიის ფსიქოლოგიის 

ინსტიტუტი 

ასპირანტი და უმცროსი მეცნიერ 

მუშაკი 

                 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 
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2016 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

პროფესორი  

2016 

 

დღემდე საქართველოს 

უნივერსიტეტის 

მოწვეული პროფესორი 

 

 

2016 

 

დღემდე თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

 

2016 

 

დღემდე თბილისის . 

ჯავახიშვილის სახ. 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

 

2008 

 

2012 თბილისის ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

 

1996 2001 თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

 

 

1996 2005 თბილისის . 

ჯავახიშვილის სახ. 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

პროფესორი  

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  

თარიღი ნაშრომის სათაური 
ჟურნალის 

დასახელება 
გამომცემლობა 

 

2016 

წელი 

პიროვნება, სოციუმი , 

ვირტუალობა და 

კონსულტირება 

 საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

 

2016 

წელი 

წარმატების 365 დღე. 

 საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

 

2016 

წელი 

ფსიქოკონსულტირება 

 საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

 

8.სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 ნაირობი (კენია) 2011 

2 პარიზი, 2010 

3 კიევი 2012, 2015 

4 ისრაელი, 2011 
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5 ლისაბონი, 2014 

6 ჟენევა , 2019 

 


