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პერსონალური ინფორმაცია ზაალ ქორთუა  

 

  

დარასელიას ქ.11, 2100 ზუგდიდი (საქართველო)  

 593 33 66 40     

 zaalqortua@gmail.com  

სქესი: - მამრობითი  | დაბადების თარიღი: დღე/თვე/წელი 18/04/1964 | ეროვნება  

ქართველი  

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
  

 

 

 

 

 

 

სამსახური,  

პოზიცია, 

 რექტორის თანაშემწე 

 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

2019 წლის 19 აგვისტოდან 

დღემდე 

 

                                     21015-2019 

 

 

01/10/2016 - დღემდე 

რექტორის თანაშემწე 

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი 

(საქართველო)  

2012–2016 სრული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი 

(საქართველო)  

2009–2011 სასწავლო–სამეცნიერო სამსახურის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ზუგდიდი 

(საქართველო)  

2007–2009 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ზუგდიდის უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულება, ზუგდიდი (საქართველო)  

2005–2007 ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის 

ფილიალი, ზუგდიდი (საქართველო)  

2001–2005 ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ზუგდიდის 
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       განათლება და ტრენინგები: 

   

 

 

 

 

 

ფილიალი, ზუგდიდი (საქართველო)  

1996–2001 სასწავლო ნაწილის უფროსის მოადგილე, სასწავლო ნაწილის უფროსი მეთოდისტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუგდიდის 

ფილიალი, ზუგდიდი (საქართველო)  

1993–1998 დოცენტი,  საქართველოს ისტორიის კათედრის  გამგე 

ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ზუგდიდი (საქართველო)  

1990–1993 მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალი, სოხუმი, აფხაზეთის ასსრ, საქართველო  

1986–1990 მასწავლებელი 

ზუგდიდის რაიონი, სოფელ კახათის #1 საშუალო სკოლა, ზუგდიდი (საქართველო)  

1981–1986 ისტორიკოსი, ისტორიისა და საზოგადოებათმცოდნეობის 

მასწავლებელი 
 

აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)  

1997 ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი(დოქტორთან გათანაბრებული)  

 მასწავლებელთა მომზადების პროგრამა Teaching training program  

,,ღია საზოგადოება––საქართველო“ (საქართველო)  

23/11/2013–27/11/2013 საერთაშორისო სემინარი NATO-ს ცენტრალურ ოფისში. (თემაზე –

საქართველო– ნატოსა და ნატო –რუსეთის ურთიერთობის 

პერსპექტივები ). 

 

ბრიუსელი (ბელგია)  

14/12/2014–22/12/2014 საერთაშორის სემინარი თემაზე: უნივერსიტეტების საერთაშორისო 

ურთიერთთანამშრომლობის სტრატეგია და განათლების უახლესი 

მეთოდები. 
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პიროვნული უნარები 

   

 

 

 

 

 

 

ბრუნელის უნივერსიტეტი, ლონდონი (ინგლისი)  

02/2016 ERASMUS + I კონსორციუმის შეხვედრა  

მურსიის უნივერსიტეტი (ესპანეთი)  

მშობლიური ენა ქართული 

  

სხვა ენები    გაგება ლაპარაკი წერა 

მოსმენა კითხვა 
ინტერაქტიული 

საუბარი 

საუბრის 

გააზრება  

ინგლისური B1 B1 B1 B1 B1 

რუსული C1 B2 C1 C1 B2 

 დონეები: A1/2: საბაზისო მომხმარებელი - B1/2: დამოუკიდებელი მომხმარებელი - C1/2 

საუცხოო მომხმარებელი 

ევროპის საერთო ენის შეფასების ჩარჩოს მიხედვით  

საკომუნიკაციო უნარები კარგი საკომუნიკაციო უნარი, რომელსაც მე დავეუფლე ჩემი დეკანობისა და 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიციაზე მუშაობის დროს. 

საორგანიზაციო/მენეჯერულ

ი უნარები 
ლიდერობა (სტუდენტობის პერიოდში ვიყავი პასუხიმგებელი სტუდენტთა ჯგუფის 

მუშაობაზე, უნივერსიტეტში მუშაობის პერიოდში ფაკულტეტისა და კათედრის 

მუშაობაზე, მოგვიანებით --მთელი უნივერსიტეტის მდგომარეობის შესახებ 

 პასუხისმგებლობა.) 

კონკრეტულ სამსახურთან 

დაკავშირებული უნარები 

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული, ფინანსურ-ეკონომიკური კონტროლის უნარი , 

ადვილი კომუნიკაცია თანამშრომლებთან და უწყების ხელმძღვანელებთან. 

კომპიუტერული უანრები   

 Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point). PhotoShop) 

▪  

პუბლიკაციები 1.    ზ. ქორთუა, საქართველოში თეატინელ მისიონერთა მოღვაწეობის პირველი 

პერიოდი (1628-1633 წწ.) ზუგდიდის სამეცნიერო-ისტორიული მუზეუმის XVII 

სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, ზუგდიდი, 1989 

2.    ზ. ქორთუა, დასავლეთ საქართველოს ურთიერთობა ევროპასთან XVII ს. პირველ 
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ნახევარში, ზუგდიდი, 1995 

3.    ზ. ქორთუა, XVII საუკუნის ქართული ეკლესიის ისტორიიდან, სოხუმის აკად. ი. 

ვეკუას სახელობის ინსტიტუტის შრომები, ტ.II, თბ. 1997 

4.    ზ. ქორთუა, დასავლეთ საქართველოს საგარეო-პოლიტიკური ურთიერთობანი XVII 

ს. პირველ ნახევარში, თსუ ზუგდიდის ფილიალის ლიტერატურული ჟურნალი 

,,მაფშალია”#1, 1996. 

5.    ზ. ქორთუა, კიდევ ერთხელ გიორგი სააკაძის ფენომენზე, თსუ ზუგდიდის 

ფილიალის ლიტერატურული ჟურნალი ,,მაფშალია“ #IV, 1999,გვ. 109–125 

6.    ზ. ქორთუა, XVII საუკუნის ქართული დიპლომატიური სამსახურის ისტორიიდან, 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული (ისტორიის სერია) I, თბ. 2001, 

გვ.58–66 

7.    ზ. ქორთუა, 1722 წლის რუსეთ–საქართველოსურთიერთობის საკითხები XVIII 

რუსულ ისტორიოგრაფიაში, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 

(ისტორიის სერია) III, თბ. 2003, გვ.58–66 

8.    ზ. ქორთუა, საქართველო და ევროპული განათლება XVII-XVIII სს. თსუ ზუგდიდის 

ფილიალის შრომები, ტ. II, თბ. 2006 გვ. 212–217 

9.    ზ. ქორთუა, საფრანგეთ-თურქეთის სავაჭრო ურთიერთობების ისტორიიდან XVIII 

ს. I მეოთხედში. (კაპიტულაციების მასალების მიხედვით), საისტორიო ძიებანი, VIII-IX, 

თბ. 2006 

10.  ზ. ქორთუა, ლევან II დადიანის სარწმუნოებრივი ორიენტაციის საკითხის 

გარკვევისათვის, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების 

კრებული, თბ. 2008,1 გვ.52-58 

1.    ზ. ქორთუა, ალექსანდრე სოლჟენიცინი და რუსეთის მომავალი, შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული, თბ. 2009,2 გვ. 72-78 

2.    ზ. ქორთუა, თეატინელ მისიონერთა მოღვაწეობა გორში 1628-1638 წწ. შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბ. 2010,3 გვ. 

62-75 

3.    ზ. ქორთუა, საინტერესო ნაშრომი აფხაზეთის ისტორიის შესახებ, (რეცენზია პროფ. 

გ. როგავას ნაშრომზე ,,აფხაზეთის ისტორიის საკითხები” თბ. 2008) შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბ. 2010,3 გვ. 

288-291 

4.    ზ. ქორთუა, დიპლომატია და დიპლომატიური ოქმი გვიანფეოდალურ 

საქართველოში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული, თბ. 2011,4 გვ. 81-90 

5.    ზ. ქორთუა, საქართველოს ისტორიის აღიარებული მკვლევარი (პროფ შ. მესხიას 

დაბადებიდან 95-ე წლისთავის გამო). შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული, თბ. 2011,4 გვ. 5-15 

6.     ზ. ქორთუა, სარწმუნოების საკითხები XVIII ს. პირველი მეოთხედის საფრანგეთ-

თურქეთის ურთიერთობებში, (კაპიტულაციების მასალების მიხედვით). კრებულში - 

ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, თბ. 2010. 

7.    ზ. ქორთუა, სავაჭრო საქმის ისტორიიდან გვიანფეოდალური ხანის დასავლეთ 

საქართველოში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული, თბ. 2012, ტ.5 

.  18 ზ. ქორთუა, ქართული სამეფო – სამთავროების საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან 
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(ოდიშის   სამთავრო  XVII ს. I  ნახევარში.) თბილისი.  2012 წ.  (175 გვ).   

    19. ზ. ქორთუა, ზუგდიდის საიუბილეო თარიღის აღნიშვნის საკითხისათვის, შოთა 

მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ტ.6 

თბ.2013 წ. 

      20. ზ.ქორთუა, ქართულ ფეოდალურ საგვარეულოთა შესწავლის ისტორიისათვის, 

ქორთოძეთა სათავადო. 75 გვ. თბ. 2014 წ.    

        21.   ზ. ქორთუა, სტუდენტის თვალით დანახული 80-იანი წლების სოხუმი, თბ. 

2016 .    100 გვ.    

       22.     ზ.ქორთუა,შოთა მესხია და ზუგდიდი 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტის შრომები .სპეციალური გამოშვება 

თბილისი,2016. 

     23.    ზ.ქორთუა ,ოდიშის სამთავროს ევროპასთან ურთიერთობის 

ისტორიიდან.საქართველოს დიდი მეგობარი-დონ ქრისტოფორო დე კასტელი. 

შოთა მესხიას უნივერსიტეტის შრომები.N7,8.თბილისი,2017. 

      24. ზ.ქორთუა,საინტერესო ნაშრომი XIX ს. სვანეთის შესახებ.  შოთა მესხიას 

უნივერსიტეტის შრომები.    N 9 .თბილისი,2018                                   

  


