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არჩილ აბაშიძე 

 
დაბადების თარიღი: 01.08.1977 

ელ-ფოსტა: archil_abashidze@iliauni.edu.ge 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2016 წ. 1 დეკ.-დან  ასოცირებეული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი  
 

 2013 -2016 მოწვეული ლექტორი/ საჯარო ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის 

ხელმძვანელი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
სალექციო კურსები: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში; საჯარო 

მმართველობა; აკადემიური წერა; დემოკრატია და კარგი მოქალაქეობა;, 

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა. 

 

01.06.2012-

01.10.2015 

საჯარო ადმინისტრირების პროგრამის განვითარების პროექტის დირექტორი, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
 USAID-ის მიერ დაფინანსებული  სამწლიანი პროექტი, განხორციელდა 
კოლუმბიის უნივერსიტეტის (აშშ) საერთაშორისო და საჯარო პოლიტიკის 
სკოლასთან (SIPA-School of International and Public Affairs) პარტნიორობით 
 

2008-2013 ასისტენტ პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი 

10.2005- 09.2008 დეკანის თანაშემწე 

ფილოსოფიის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

განათლება 

 

2007- 2016             ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტი, თბილისი 

                                 პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტურა (Magna Cum laude) 

 

2002-2004 სახელმწიფო მმართველობის გერმანული სკოლა, შპაიერი 

Magister rerum publicarum  

(DAAD-ის სტიპენდიით) 
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1999-2000 საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, თბილისი 

მაგისტრატურა, სახელმწიფო  მმართველობა 

1994-1998 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი, პოლიტიკური მეცნიერებები 

სხვა  

 
3-9 აგვისტო, 2015 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა "Ethnographic Methods in International 

Relations and Peace and Conflict Studies", ორგანიზებული ჰამბურგის 

უნივერსიტეტის (გერმანია) და ილიას უნივერსიტეტის მიერ, თბილისი 

 

16-17 ოქტომბერი, 

2013 

 ვორქშოპი "Using the Case Method for Research and Teaching: Developing and 

Writing Cases in Public Administration and Public Policy", ორგანიზებული 

აღმოსავლეთ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის (აშშ) და საქართველოს 

უნივერსიტეტის მიერ, თბილისი 

 

29.07-12.08.2010 

 

საზაფხულო სკოლა კვლევის მეთოდებში ლიუბლიანის უნივერსიტეტში 

(სლოვენია) ECPR (European Consortium for Political Research)  -ის 

ორგანიზებით. მოსმენილი კურსები: Research Design” და “Methodologies of 
Case Studies” 
 

01-05.2010 პროგრამა Junior Faculty Development Program-ის მონაწილე (აშშ), ნიუ 

იორკის შტატის უნივერსიტეტი, როკფელერის საჯარო პოლიტიკის 

კოლეჯი 
 

05.2009 აშშ-ს კონგრესის ბიბლიოთეკის პროგრამა Open World-ის მონაწილე (აშშ)  
 

01.02.2007 –  

01.02. 2009 

რობერტ ბოშის ფონდის (გერმანია) სტიპენდიანტი, ახალგაზრდა 

ლექტორთა პროგრამა 

 

 

06.2008 - 01.2009 "მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი" 

საკანონმებლო ორგანოს გამჭვირვალეობის შემსწავლელი პროგრამის 

ეროვნული კოორდინატორი (Black Sea Trust-ის მიერ დაფინანსებული 

პროექტი) 

 

25.07-25.09.2005 სტაჟირება „საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო“ 

 

01.09-31.10.2003          

 

სტაჟირება გერმანიის რაინლანდ-ფალცის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროში 

 

10-11.2000 პრაქტიკა საქართველოს კონტროლის პალატაში 

 

23.03-23.05.1998   პრაქტიკა საქართველოს პარლამენტში 
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უცხო ენების ცოდნა 

 

ქართული (მშობლიური), რუსული, ინგლისური, გერმანული. 

 

 

თარგმანის პროექტები 

 

1. "ამერიკის საგარეო პოლიტიკა", მეხუთე გამოცემა, ბრუს ჯენტელსონი, ილიას 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. 

2. "საჯარო მართვა", რობერტ დენჰარტი, ჯენეტ დენჰარტი, ილიას 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012. 

3. "გავიგოთ პოლიტიკა", თომას მაგსტადტი, ილიას უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 2010. 

 

 

პუბლიკაციები 

 

1. Abashidze, Archil. Selimashvili Giorgi., Challenges of Recruitment Procedures in 

the Georgian Civil Service, Romanian Journal of Political Science, Vol 15, number 

2, Winter 2015. 
2. სახელმწიფო პოლიტიკა მოხალისეობის სფეროში: ქართული კანონმდებლობა და 

მსოფლიო პრაქტიკა, თბილისი 2011. 

3. შრომითი მიგრაცია საქართველოდან და ორმხრივი შრომითი ხელშეკრულებები: 

პერსპექტივები და საჭიროებები: მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების 

კავკასიური ინსტიტუტი, თბილისი 2009. 

4. A Plea for Open Parliaments in the Black Sea Region: Case Georgia, Bucharest, Romania 

(იხილე: http://www.ipp.ro) (ინგლისურ ენაზე). 

5. Abashidze, Archil and Schultz, Jessica: Anti-corruption policy making in practice: 

Georgia – a Country Case Study, In: Anti-corruption policy making in practice: report of 

six country case studies, Chr. Michelsen Institute, Norway 2007 (ინგლისურ, ესპანურ 

და ფრანგულ ენებზე) 

(იხილე: www.u4.no/themes/uncac.report.cfm)  

6. ათი შეკითხვა საქართველოს პოლიტიკურ განვითარებაზე: საზოგადოება და 

პოლიტიკა, თბილისი 2007. 

7. კორუფცია, გამჭვირვალეობა, ანგარიშვალდებულება: Handbook of Democracy, 

თბილისი 2006 (ქართულ და რუსულ ენებზე). 

8. ომი ერაყში: ორი განსხვავებული ხედვა (აშშ და ევროპა): ამერიკის შესწავლის 

საკითხები, ნაწილი IV, თსუ გამომცემლობა, 2006. 

9. ამერიკელი მეცნიერები კულტურის როლზე ქვეყნის განვითარების პროცესში: 

ამერიკის შესწავლის საკითხები, ნაწილი III, თსუ გამომცემლობა, 2005. 

 

 

კონფერენციები 
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21-23 მაისი, 

2015 

NISPAcee-ის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია " 

Insourcing and/or Outsourcing: How do they contribute to Public 

Administration Reform?", საქართველო 

10-13 ნოემბერი, 

2011 

Academic Swiss Caucasus Net (ASCN) -ის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო კონფერენცია " Political Culture and Culture of the 

political Elites in the Eastern Europe ", გერმანია 

24-25 ივნისი, 

2011 

Academic Swiss Caucasus Net (ASCN) -ის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორიოს კონფერენცია " Political Transformation and Social 

Change in the South Caucasus: The Case of Georgia ", საქართველო 

9-10 

სექტემბერი, 

2010 

IPP (Institute for Public Policy, Romania) -ის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო კონფერენცია " Effective mechanisms and practices for 

fighting against corruption in the Black Sea Region: lessons learnt and 

further steps for Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia ", რუმინეთი 

10-11 

ოქტომბერი, 

2008 

IPP (Institute for Public Policy, Romania) -ის მიერ ორგანიზებული 

საერთაშორისო კონფერენცია "A plea for Open Parliaments in the Black 

Sea Region: the case of Romania, Republic of Moldova, Bulgaria and 

Georgia", რუმინეთი 

 

http://www.cipdd.org/index.php?lang_id=ENG&sec_id=7&info_id=352
http://www.cipdd.org/index.php?lang_id=ENG&sec_id=7&info_id=352
http://www.cipdd.org/index.php?lang_id=ENG&sec_id=7&info_id=352

