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• თარიღები (დან-მდე)   1977 – 1983      

• ორგანიზაციის სახელწოდება 
და ტიპი  

  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ფაკულტეტი   ისტორიის 

• მინიჭებული კვალიფიკაცია   ისტორიის მაგისტრი 
 

სამუშაო გამოცდილება 
 

• თარიღები (დან-მდე)   2014 - დღემდე 
• დამსაქმებელი   თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
• თანამდებობა   ლექტორი 
 
• თარიღები (დან-მდე)   2008 - 2014 

• დამსაქმებელი   თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• თანამდებობა   ასისტენტ-პროფესორი 
 

• თარიღები (დან-მდე)   2011 - დღემდე 
• დამსაქმებელი   კულტურული რესურსების შემსწავლელი ცენტრი 
• თანამდებობა   წამყვანი ექსპერტი არქეოლოგიაში 
 

• თარიღები (დან-მდე)   2003 - 2008 

• დამსაქმებელი   ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის და სამხრეთ კავკასიის 
მილსადენების პროექტი 

• თანამდებობა   კულტურული მემკვიდრეობის საველე ოფიცერი 
 

• თარიღები (დან-მდე)   2001 – 2003 

• დამსაქმებელი   სიმენსი. კავკასიის რკინიგზის ტელეკომუნიკაციის პროექტი 

• თანამდებობა   ოფისის ასისტენტი, საველე მეთვალყურე 
 

• თარიღები (დან-მდე)   1998 – 2001 

• დამსაქმებელი   დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი 

• თანამდებობა   დირექტორის მოადგილე 
 

• თარიღები (დან-მდე)   1982 – 2001 

• დამსაქმებელი   საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური 
კვლევის ცენტრი 

• თანამდებობა   მეცნიერი თანამშრომელი 

CURRICULUM VITAE  

განათლება 
 



   

სიმპოზიუმები და სემინარები   2006. საერთაშორისო კონფერენცია: კავკასიის არქეოლოგია, 
ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა, ბათუმის სახ. უნივერსიტეტი 
2007. კავკასიოლოგთა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. 
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი 
2009. კონფერენცია: ბალტიის ზღვის ენერგოუსაფრთხოება, 
სტოკჰოლმის უნივერსიტეტი, შვედეთი 

 

სხვა აქტივობები   კულტურული მემკვიდრეობის შემსწავლელი ცენტრის თანა-
დამფუძნებელი 

 კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი 
ინსტიტუტი. თანა-დამფუძნებელი 

 ჟურნალ "ამირანის" სარედაქციო საბჭოს წევრი 
 სტოკჰოლმის უნივერსიტეტისა და ილია სახ. უნივერსიტეტის 

ერთობლივი პროექტი "წყალქვეშა არქეოლოგიის განვითა-
რება საქართველოში" 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები 1. 2018. ზურაბ ცქვიტინიძე და სხ., მთა "ნაზარლებზე" (დედოფ-
ლისწყაროს მუნიციპალიტეტი) ქართულ-გერმანული ერთობ-
ლივი არქეოლოგიური ექსპედიციის 2018 წლის სამუშოების 
მოკლე ანგარიში. ჟურნალი "ამირანი". 31 

2. 2017. ზურაბ ცქვიტინიძე და სხ., სანერგეებზე (ნინოწყაროებზე) 
2017 წელს განხორციელებული დაზვერვებისა და გათხრების 
მოკლე ანგარიში. 2017 წელს ჩატარებული არქეოლოგიური 
გათხრების მოკლე ანგარიშების კრებული. თბილისი 

3. 2017. ზურაბ ცქვიტინიძე და სხ., ნაზარლების ნაქალაქარზე 
2017 წელს ჩატარებული ქართულ-გერმანული ერთობლივი 
არქეოლოგიური ექსპედიციის მოკლე ანგარიში. 2017 წელს 
ჩატარებული არქეოლოგიური გათხრების მოკლე ანგარიშების 
კრებული. თბილისი 

4. 2009. პაატა ბუხრაშვილი, ზურაბ ცქვიტინიძე, გომარეთის 
მამულოს პანტიანის ტყეში მდებარე მეგალითურ დასალებაზე 
ჩატარებული დაზვერვითი სამუშაოების შესახებ. ჟურნალი 
"ამირანი". 17. თბილისი-მონრეალი 

5. 2007. ნინო ერქომაიშვილი, ზურაბ ცქვიტინიძე, არექოლო-
გიური ძეგლების მენეჯმენტი ბაქო-თბილისი-ჯეიხანის მილ-
სადენის კონსტრუქციის პერიოდში. ქართველოლოგთა 
პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. თბილისი 

6. 2006. Квемо Картли в IV-III тысячелетиях до н.э. (по материалам Дманисского
района. "საქართველოს არქეოლოგია, ეთნოლოგია და ფოლკლორისტიკა" 
მე-6 კონფერენციის მასალები. თბილისი 

7. 2001. ქვემო ქართლი ძვ. წ-აღ. IV-III ათასწლეულებში (დმანისის რეგიონის 
მასალების მიხედვით). კრებული დმანისი. III. თბილისი 

8. 1999. ქვემო ქართლის მტკვარ-არაქსის კულტურის ლოკალური 
თავისებურებანი. ჟურნალი "ამირანი" 1. თბილისი-მონრეალი 

9. 1999. დარკვეთის ეხის ზედა ფემენის დათარიღებისთვის. 
"ძიებანი", თბილისი 

10. 1997. Зураб Цквиитнидзе и др., Полевые работы экспедиции 
Машаверского ущелья. ПАИ в 1988 году. Тбилиси 

11. 1995. Зураб Цквиитнидзе и др., О работе экспедиции Маша-
верского ущелья, ПАИ в 1987 году. Тбилиси 

12. 1991. Зураб Цквиитнидзе и др., Археологическое исследование 
Машаверского ущелья, ПАИ в 1984-85 годах. Тбилиси 

13. 1990. Орцклебское поселение Куро-Аракской культуры. Сборник, 
посвященный 100-летию академика Георгия Ниорадзе, Тбилиси 

14. 1989. ახალი აღმოჩენები სოფ. გომარეთის მიდამოებში. 
კრებული დმანისი, I. თბილისი 

15. 1985. Зураб Цквитинидзе и др., Археологическая экспедиция 
Машаверского ущелья, ПАИ в 1982 году, Тбилиси 



   

16. 1985. Зураб Цквитинидзе и др., Полевые исследования в Дманисском районе, 
Археологические открытия, Москва 

 
ენების ცოდნა  ქართული - მშობლიური, რუსული - კარგად, ინგლისური - 

კარგად 
 


