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და ვიშეგრადის ქვეყნებში“ 

 
 
 
 

კორნელი კაკაჩია 

პოლიტიკის ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორი. იგი ამავე დროს არის 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. 

პროფესორი კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ კენედის სახელობის 

სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის უნივერსიტეტი,(2009-10) ჯონ ჰოპკინსის 

უნივერსიტეტის,(2000) ასევე კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში.(2011) მას 

მოპოვებული აქვს პოლიტიკის დოქტორის ხარისხი თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტიდან. იგი ასევე არის საერთაშორისო კვლევების ასოციაციისა (ISA) და ჯორჯ 

ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან არსებული ევრაზიის კვლევების პროგრამის 

(PONARS  ევრაზია) წევრი. როგორც ექსპერტი საქართველოს საშინაო და საგარეო 

პოლიტიკის საკითხებში, კაკაჩია ხშირად აკეთებს კომენტარს ქვეყანაში და მსოფლიოში 

მიმდინარე პროცესებზე, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივი პრესისთვის. 

 

პეტერ მიკისკა 

პეტერ მიკისკა არის ჩეხეთის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში. იგი 1966 წელს ჩეხეთში 

დაიბადა.პეტერ მიკისკა სწავლობა საერთაშორისო ურთიერთობების მოსკოვის 

სახელმწიფო ინსტიტუტში, საერთაშორისო ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე ჩეხეთის ჩარლზის 

უნივერსიტეტში და ჩილეს დიპლომატიურ აკადემიაში. კარიერის მანძილზე მას სხვადასხვა 

პოსტი ეკავა ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოებში ლათნურ ამერიკაში - პერუში, მექსიკასა და 

კუბაში. მან ასევე დაარსა ჩეხეთის რესპუბლიკის საკონსულო ტორონტოში, რომელსაც 

თითქმის ორი წლის მანძილზე თავად ხელმძღვანელობდა. 2010-2012 წლებში ის 

ხელმძღვანელობდა ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორმხრივი 

ეკონომიკური ურთიერთობისა და ვაჭრობის ხელშეწყობის დეპარტამენტის ტერიტორიული 

დღის წესრიგისა და მაკროეკონომიკური ანალიზის სამუშაო ჯგუფს. 2012 წელს მან გახსნა 

ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩო ერევანში, სომხეთში სადაც 2015-2019 იკავებდა ელჩის 

პოსტს.  

 

რენატა სკარჯუტე-კერესელიძე  

რენატა სკარჯუტე-კერესელიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორის 

მოადგილეა. იგი ფლობს მაგისტრის ხარისხი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან 

(CEU), ნაციონალიზმის კვლევის დეპარტამენტი (2009); ბაკალავრის ხარისხი პოლიტიკურ 

მეცნიერებაში ვილნიუსის უნივერსიტეტიდან (2008), საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი (IIRPS); ის ასევე სწავლობდა მარმარას 

უნივერსიტეტში (სტამბული, თურქეთი) სოკრატეს ერასმუსის გაცვლითი პროგრამით. 2011 

წელს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის დაფინანსებით მან დაწერა კვლევა ევროკავშირის 

სტრატეგიაზე საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების საკითხში. მისი საკვლევი თემებია: 

კოლექტიური იდენტობები და მათი ფორმირება, იდენტობის როლი საერთაშორისო 

ურთიერთობებში, ევროპული ინტეგრაცია, ეთნიკურობა და ნაციონალიზმი. 
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ეკატერინე ბასილაია 

ეკატერინე ბასილაია არის საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პროექტის - “ვიშეგრადის 

ოთხი ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხების 

პროფესიონალური მედიაგაშუქების ხელშეწყობისთვის“ - მთავარი მკვლევარი. მას აქვს 

მედია სფეროში მუშაობის 14-წლიანი გამოცდილება ჟურნალისტის, მედიაანალიტიკოსისა 

და ლექტორის პოზიციაზე. ბოლო 8 წლის მანძილზე ეკატერინე კონსულტანტად მუშაობდა 

IREX-ის მედია მდგრადობის ინდექსზე თავდაპირველად, როგორც მოდერატორი, ხოლო 

2014 წლის შემდგომ კი, როგორც საქართველოში მედიათავისუფლების ანგარიშის 

თანაავტორი. 2018 წლის შემდეგ ეკატერინემ მუშაობა დაიწყო ქვეყნის კვლევით 

კონსულტანტად „Media Influence Matrix-ისთვის“, რომელიც არის ცენტრალური ევროპის 

უნივერსიტეტის მედია, მონაცემთა და საზოგადოების ცენტრის პროექტი. ეკატერინე არის 

რამოდენიმე კვლევის ავტორი და თანაავტორი წიგნისა „საქართველოში არასამთავრობო 

პოლიტიკის ადვოკატირების როლი და შეზღუდვები: ჯგუფები და მედია დღის წესრიგის 

განსაზღვრისას“ (2016). ეკატერინე ბასილაია ასწავლის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების დეპარტამენტში.  

 

ფილიპ პაზდერსკი 

ფილიპ პაზდერსკი არის ვარშავის უნივერსიტეტის იურისტი და სოციოლოგი. ადამიანის 

უფლებებისა და დემოკრატიზაციის ევროპული სამაგისტრო პროგრამის 

კურსდამთავრებული (ვენეცია). ამჟამად ფილიპი ასრულებს პოლონეთის მეცნიერებათა 

აკადემიის ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტის სადოქტორო პროგრამას. ის 

გახლავთ პოლონეთის „საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის“ სამოქალაქო საზოგადოებისა 

და დემოკრატიის პროგრამის პროექტის მენეჯერი და მთავარი ანალიტიკოსი 

(არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია, დაფუძვნებული 1995წ). ორგანიზაციაში ის 

ძირითადად მუშაობს ისეთ თემებზე, როგორებიცაა სამოქალაქო საზოგადოება, 

სამოქალაქო განათლება, საჯარო მონაწილეობა, დემოკრატიული ინსტიტუტები და 

სოციალური საწარმოს განვითარება. პაზდერსკი ასევე არის რამოდენიმე კვლევითი 

ნაშრომის, ექსპერტული გამოკითხვისა და პუბლიკაციის ავტორი. ფილიპი აგრეთვე არის 

პოლონეთის გრძელვადიანი მოხალისეობის განვითარების პოლიტიკის თანაავტორი, 

რომელიც შრომისა და სოციალური პოლიტიკის სამინისტროში იქმნებოდა. 2016 წლიდან ის 

მუშაობს USAID-ის სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მდგრადობის ინდექსის 

შექმნაზე. ის ჩართული იყო “ევროპის პოლიტიკის ინსტიტუტის ღია საზოგადოების” (OSEPI), 

NDI-ის, პოლონეთის რესპუბლიკის სენატისა და შრომისა და სოციალური პოლიტიკის 

სამინისტროს კვლევებსა და ანგარიშების წერაში. 2013 წლიდან ის, სხვა არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, ერთად აქტიურად არის ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარებაში, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული სტანდარტების დამკვიდრების 

პროცესში, როგორც პოლონეთში, ისე მის გარეთ. 2009 წლიდან ის გახლავთ Podlasie Land 

DRUMLA-ის ასოციაციის თანადამფუძნებელი და პრეზიდენტი.  
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პეტრა კუხინკოვა  

პეტრა კუხინკოვა არის მასარიკის უნივერსიტეტის პოლიტიკის მეცნიერებათა 

საერთაშორისო ინსტიტუტის (სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის)  ასისტენტ-

პროფესორი და მკვლევარი. საერთაშორისო ურთიერთობისა და ევროპათმცოდნეობის 

ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ, ის ევროპული კანონმდებლობის ანალიტიკოსად 

მუშაობდა დემოკრატიისა და კულტურის სწავლების ცენტრში (2004-2013). 2007 წელს ის 

გახდა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროპათმცოდნეობის დეპარტამენტის 

ასისტენტი, ხოლო 2010 წლიდან ასისტენტ-პროფესორი. 2008-2009 წლებში, პეტრა 

კუხინკოვა ასისტენტად მუშაობდა ბრიუსელის ევროპარლამენტში. პეტრა არის მრავალი 

სტატიის ავტორი, კერძოდ: „გაზპრომის მოქმედება ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში: 

კრემლის იარაღი ან უბრალოდ ადაპტირებადი მოთამაშე?“ (აღმოსავლეთ ევროპული 

პოლიტიკა და საზოგადოება 2018; მ. ჯირუზეკ). ის აგრეთვე გახლავთ მონოგრაფიების 

ავტორი, როგორიცაა „აზიური ქვეყნებისა და რუსეთის ენერგო უსაფრთხოება“,(მასარიკის 

უნივესიტეტი 2014, ჰ. კოდუსკოვა, ა. ლეშენკო და მ. ჯირუსეკ). მისი კვლევითი ინტერესია: 

ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ევროკავშირ-რუსეთის 

ურთიერთობები, აღმოსავლეთ პარტნიორობა, პოსტლისაბონის პერიოდის ევროპული 

ინტეგრაცია.  

 

იან ცინგელი 

იან ცინგელი არის სლოვაკეთის კვლევითი ორგანიზაციის - „GLOBSEC-ის პოლიტიკის 

ინსტიტუტის“ ევროპის სამეზობლო პროგრამის ხელმძღვანელი. ის ამ პოზიციას იკავებს 2016 

წლიდან. მანამდე კი ის 5 წლის მანძილზე გახლდათ GLOBSEC-ის ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკის განვითარების პროგრამის მენეჯერი. მისი გამოცდილების სფეროა: 

აღმოსავლეთ ბალკანეთი, სამხრეთ კავკასია, რადიკალიზაცია, ძალადობრივი ექსტრემიზმი, 

ნატო და ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები და პროცესები. მან 

მრავალი პროექტი განახორციელა ალბანეთში, სომხეთში, ბოსნია-ჰერცოგოვინაში, 

საქართველოში, კოსოვოში, მონტენეგროში, ჩრდილოეთ მაკედონიასა და სერბეთში. 

სლოვაკეთის ატლანტიკის კომისიაში მუშაობის დაწყებამდე, 2008-2010 წლებში იანი 

მუშაობდა სლოვაკეთის თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის პოლიტიკის, საერთაშორისო 

ურთიერთობებისა და საკანონმდებლო დეპარტამენტში. ის არის GLOBSEC-ის ბრატისლავას 

გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის თანადამფუძნებელი. იან ცინგელი არის ბერშკა 

ბისტრიცას მათეი ბელის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის 

მეცნიერების სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებული, სპეციალიზაციით - 

საერთაშორისო ურთიერთობი და დიპლომატია.  

 

გიორგი მუჩაიძე 

გიორგი მუჩაიძე არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. 

მას აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის 13 წლიანი გამოცდილება. ის წარსულში იკავებდა 
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თავდაცვის მინისტრის მოადგილის პოზიცია. იგი აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს 

ეროვნული უსაფრთხოების სისტემის კარდინალური რეფორმის პროცესში, რაც შემდგომ 

ფართოდ იქნა აღიარებული, როგორც წარმატებული. მას აქვს, როგორც საშუალო და 

სტრატეგიული დონის მენეჯმენტის გამოცდილება, ისე დემოკრატიული კონტროლისა და 

დაბალანსების კუთხით. ის ფლობს მაგისტრის ხარისხს თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტიდან (LLM) და ასევე გახლავთ ჰარვარდის კენედის მმართველობის სკოლის 

MPA-ი. გიორგი მუჩაიძე არის გაეროს მკვლევარი განიარაღების საკითხში, მკვლევარი 

„საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ცენტრში“ 

(GFSIS). ის აგრეთვე არის საქართველოს ნატო-სა და ევროკავშირში წევრობისთვის 2017-

2020 საქართველოს მთავრობის კომუნიკაციის სტრატეგიის თანაავტორი. გიორგი მუჩაიძე 

გერმანულ-ქართული სტრატეგიული ფორუმის თანადამფუძნებელიცაა. აღნიშნული ფორუმი 

წარმოადგენს არასამთავრობო პლატფორმას, რომელიც ქვეყნების სტრატეგიული 

პარტნიორობის ხელშეწყობის მიზნით აერთიანებს ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროში 

მომუშავე პირებს. 

 

ლევან კახიშვილი 

ლევან კახიშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსი და ბამბერგის 

უნივერსიტეტის (გერმანია) დოქტორანტია. 2018 წლის ოქტომბრიდან, იგი DAAD-ის 

დაფინანსებით ახორციელებს სადოქტორო კვლევას პოლიტიკური პარტიების კონკურენციის 

შესახებ პოსტსაბჭოთა ჰიბრიდულ რეჟიმებში. მისი ექსპერტიზის სფეროებია 

დემოკრატიზაცია, პოლიტიკური პარტიები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა 

(საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები) და ეროვნულ იდენტობასთან, ნაციონალიზმსა და 

ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებული საკითხები. ლევანი ფლობს მაგისტრის ორ 

ხარისხს შემდეგ დისციპლინებში: რუსეთისა და აღმოსავლეთ ევროპის კვლევები, 

ოქსფორდის უნვიერსიტეტი, სენტ ენტონის კოლეჯი; ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015-2018 წლებში 

მოწვეული ლექტორის სახით იგი არაერთ კურსს ასწავლიდა პოლიტიკის მეცნიერების 

სფეროში შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნვიერსიტეტსა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტში. 

 

ლაშა ტუღუში 

2012 წლიდან ლაშა ტუღუში არია „ლიბერალური აკადემია თბილისის“ (EI-LAT) დირექტორი. 

მას აქვს სამოქალაქო სექტორში მუშაობის დიდი გამოცდილება. 1995 წლიდან არის გაზეთ 

„რეზონანსის“ რედაქტორი, ასევე მედია ორგანიზაციებისა და ექსპერტთა გაერთიანების 

წევრი და UNDP-ის ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში. ლაშა ტუღუში ფლობს დოქტორის 

ხარისხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან და არის მედიისა და საერთაშორისო 

კონფლიქტების ლექტორი. ის არის ავტორი მრავალი კვლევითი დოკუმენტისა მედიის, 

ენერგეტიკისა და კონფლიქტების თემების ირგვლივ.  
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ნაზიბროლა რეხვიაშვილი 

ნაზიბროლა არის FactCheck-ის გუნდის წევრი, რეგიონული ანალიტიკოსი (აჭარა).2001 

წელს დაამთავრა ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი ჟურნალისტის 

სპეციალობით. 1999-2003 წლებში მუშაობდა ქუთაისის აღმასრულებელი ხელისუფლების 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. იყო ტელეკომპანია „ქუთაისის“ ჟურნალისტი, 

წერდა ჟურნალ „არ იდარდოსა“ და სხვა რეგიონული გამოცემებისთვის. 2012 წლიდან 

მუშაობს გაზეთ „აჭარა P.S.“-ში. 2017 წლიდან მუშაობს დამოუკიდებელ საგამოძიებო სტუდია 

„რეკში“ , გადაღებული აქვს საგამოძიებო ფილმები. 2015 წლიდან მუშაობს ძალადობისგან 

დაცვის ეროვნული ქსელის წევრ ორგანიზაცია „იალქანში“, არის რამდენიმე პროექტის 

ავტორი და ტრენერი. მონაწილეობდა სხვადასხვა ტრენინგებსა და სასწავლო პროგრამებში. 

გავლილი აქვს ტრენინგები PR-ის, ინტერკულტურული ურთიერთობების გაშუქებისა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვის, მონაცემთა ბაზების გამოყენებისა და ღია მონაცემთა 

დამუშავების, საზოგადოებრივი აზრის კვლევის, ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების (DCFTA) თაობაზე. 2017 

წელს მონაწილეობდა ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის ტრენინგში საგამოძიებო 

ჟურნალისტიკის შესახებ.  

 

 


