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ვაჟა ლორთქიფანიძე

1. პირადი მონაცემები
დაბადების თარიღი (წელი, თვე, რიცხვი) 29 ნოემბერი, 1949 წელი

დაბადების ადგილი თბილისი, საქართველო

სქესი მამრობითი

ეროვნება, მოქალაქეობა ქართველი, საქართველოს

მოქალაქე

ოჯახური მდგომარეობა დაქორწინებული (მეუღლე,

ორი შვილი, ორი შვილიშვილი)

სამსახურის მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 1

ტელეფონი 599 54 09 59

ელ.ფოსტა Ikhomeriki@hotmail.com

ბინის მისამართი თბილისი, ლარსის  ქ. №5, 0179

ტელეფონი (+995 32) 2 23 34 97

2. განათლება
1968-1973 თბილისის სახ. უნივერსიტეტის (თსუ) კიბერნეტიკის და

გამოყენებითი მათემატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.

1976-1978 თსუ ასპირანტურა კონკრეტული სოციოლოგიის სპეციალობით.

1987-1990 მოსკოვის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა აკადემია, სპეციალობით:

პოლიტოლოგი, ისტორიკოსი.

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება

2002 მიენიჭა პროფესორის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება დემოგრა-

ფიის სპეციალობით.

1998

(ივნისი)

მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი დემოგრა-

ფიის სპეციალობით.

თემა – „ისტორიული მესხეთის დემოგრაფიული განვითარების

პრობლემები”.

1993

(დეკემბერი)

მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

თემა – „სამცხე-ჯავახეთის დემოგრაფიული განვითარების პრობლე-
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მები”.

4. სამუშაო გამოცდილება
2014-დღემდე თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

პროფესორი.

2007-2014 გრ. რობაქიძის  უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

2010-2014 საპატრიარქოს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი.

2001-2004 საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქციის – „ახალი აფხაზეთი და

ქრისტიან-დემოკრატები” – თავმჯდომარე.

2000-2006 თსუ დემოგრაფიის კათედრის დამაარსებელი და კათედრის გამგე.

1999-2000 თსუ დემოგრაფიული კვლევის სამეცნიერო-სასწავლო ლაბორატორიის

დამაარსებელი და ხელმძღვანელი.

1998-2000 საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი (პრემიერ მინისტრი).

1995-1999 საქართველოს პარლამენტის წევრი.

1995-1998 საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუსეთის ფედერა-

ციაში.

1992-1995 საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის აპარატის ხელმძღვანელი.

1991-1995 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლო-

გიური კვლევის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

1992-1992 საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი

განათლებისა და მეცნიერების დარგში.

1990-1991 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე

სოციალური უზრუნველყოფის დარგში.

1989-1990 საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე.

1988-1989 საქართველოს კპ ცკ-ის განყოფილების გამგე.

1983-1986 საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის პირველი

მდივანი.

1972-1973 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი.

5. სასწავლო მეთოდური საქმიანობა
1. ბორისოვი. „დემოგრაფია“. სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის. ა. სახვაძის

ქართული თარგმანი ვრცელი კომენტარებითა და საქართველოს მოსახლეობის

შესახებ მონაცემების დამატებით. სამეცნიერო რედაქტორი;



3

2. ა. სახვაძე. დემოგრაფიული ეტიუდები. I ტ. 2002 წ.; II ტ. 2003 წ.; სამეცნიერო

რედაქტორი;

3. თ. მალთუსი. „გამოცდილება ხალხთმოსახლეობის კანონის შესახებ“. პირველი

ქართული თარგმანი. I ტ. 2004 წ.; II ტ. 2005 წ.; სამეცნიერო რედაქტორი;

4. ლ. ჩიქავა. „დემოლოგია და მისი კანონთა სისტემა“. თბილისი. 2008 წ.

სამეცნიერო რედაქტორი;

5. „ერი ერმა უნდა გადაარჩინოს“. ვ. ლორთქიფნიძე, ა. თოთაძე. დამხმარე

ლიტერატურა სტუდენტებისათვის. თანაავტორი;

6. საქართველოს საზოგადოებრივი გეოგრაფია. სახელმძღვანელო სტუდენტები-

სათვის. თსუ, თბილისი. 2018 წ. თანაავტორი.

6. სამეცნიერო კონფერენციებში/ფორუმებში მონაწილეობა

(ბოლო წლების განმავლობაში)

№ წელი ღონისძიების დასახელება ადგილი მოხსენების სათაური

1. 2008

საერთაშორისო კონფერენ-
ცია. რუსთაველის ფონდი,
ეკონომიკურ ურთიერთო-
ბათა სახელმწიფო უნივერ-
სიტეტი.

თბილისი
„კავკასიის მოსახლეობის  რაოდენობა

XX საუკუნეში“.

2. 2013

საერთაშორისო კონფერენ-
ცია. დემოგრაფიისა და სო-
ციოლოგიური კვლევების
ინსტიტუტი

თბილისი
„აფხაზეთში კონფლიქტის ეთნოდემოგ-

რაფიული საფუძვლების შესახებ“.

3. 2015
საპატრიარქოს ქართული
უნივერსიტეტის სამეცნიე-
რო კონფერენცია.

თბილისი
„კავკასიის მოსახლეობის ბუნებრივი

მოძრაობა XX ს. და XXI ს. დასაწყისში“.

4. 2016
საპატრიარქოს ქართული
უნივერსიტეტის სამეცნიე-
რო კონფერენცია.

თბილისი
„საქართველოს დემოგრაფიული
უსაფრთხოების პრობლემები“.

5. 2017

საერთაშორისო სამეცნიე-
რო კონფერენცია. თბილი-
სის სახ. უნივერსიტეტი,
ქუთაისის სახ. უნივერსი-
ტეტი

ქუთაისი
„საქართველოს დემოგრაფიული განვი-

თარება გლობალურ კონტექსტში:
გამოწვევები, გადაჭრის გზები“.
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7. დამატებითი ინფორმაცია
2007 წლიდან საქართველოსა და რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

აკადემიების წევრი.

2003-2005 თსუ სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე.

2003-დღემდე აღმოსავლეთ-დასავლეთის ურთიერთობათა საერთაშორისო ცენტ-

რის (არასამთავრობო ორგანიზაცია) პრეზიდენტი.

2002 წლიდან აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

2002-2017 საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარე.

2001-2006 საქართველოს სპეციალური ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი.

1999 წლიდან საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის – „დემოგრაფია” – დამაარსე-

ბელი და გამომცემელი.

1998 წლიდან საქართველოს დემოგრაფთა ასოციაციის პრეზიდენტი.

1999 წლიდან საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.

8. პედაგოგიური საქმიანობა
1994-1995 თსუ მოწვეული დოცენტი.

2000-2006 თსუ პროფესორი, კათედრის გამგე.

2007-2014 გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

2010-2014 საპატრიარქოს უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი.

2014-დღემდე თსუ სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

პროფესორი.

9. უცხო ენების ცოდნა

ქართული – მშობლიური

ინგლისური – საშუალოდ

რუსული – თავისუფლად

ხელმოწერა: თარიღი: 03.10.2018.

ვაჟა ლორთქიფანიძე


