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ელ-ფოსტა

განათლება
სასწავლო დაწესებულება

ფაკულტეტი

სპეციალობა

წლები

თბილისის ჰუმანიტარული
სასწავლო უნივერსიტეტი

სამართალი

სამართალი

2009-დან 2013

აღმოსავლეთ ევროპის
უნივერსიტეტი

იურიდიული

სამართლის
სამაგისტრო პროგრამა

2015- დან დღემდე

სამსახურებრივიგამოცდილება
დაწესებულება

თანამდებობა

წლები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო
უნივერსიტეტი

იურისტი

15.09.2013 -დან დღემდე

საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური

ინსტრუქტორ–კონტროლიორი

27.09.2014 – 30.11.2014

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ანალიტიკური
დეპარტამენტი

იურისტი
21.07.2012 – 29.11.2012

ააიპ „კონსტიტუციურ-სამართლებრივ
საკითხთა კვლევის ჯგუფი

თავმჯდომარე

20.03.2015 დან - დღემდე

საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია

მაუწყებლობის
რეგულირებისა და
სამართლებრივი
დეპარტამენტების ასისტენტი

25.08.2013 – 01.11.2013

კურსები/ტრენინგები
კურსის/ტრენინგის დასახელება
ქართული,
გერმანული
და
საერთაშორისო
სისხლის
სამართლის ინსტიტუტის მიერ
ორგანიზებული სასერტიფიკაციო
კურსი
„შესავალი
გერმანულ
სისხლის
სამარტლის
კერძო
ნაწილში“
ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტის (IDFI)
პროექტში
„ახალგაზრდებში
მთავრობის გასაკონტროლებლად
საჭირო
ელ-უნარების
განვითარება“
საქართველსო
ადვოკატთა
ასოციაციის მიერ გამოცხადებულ
კონკურსში მონაწილეობისათვის
თემა „ადამინის უფლებები“

დაწყების და
დასრულების თარიღი

სერთიფიკატი №

მდებარეობა

19.03.2016-20.03.2016

სერტიფიკატი

თბილისი

24.02.2015

სერტიფიკატი

თბილისი

28.05.2014

სერტიფიკატი

თბილისი

სერთიფიკატი
№sc0141164

თბილისი

ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია
თბილისის
მიერ 19-22 მაისი 2014 წელი
ორგანიზებულ
სემინარებში,
თემაზე
„მუნიციპალური
სამართალი“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია
თბილისის
მიერ
ორგანიზებული L@W Event - ში
„მედია სამართალში არსებული
პრაქტიკა და პრობლემები“
ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის კონსტიტუციური
კვლევების ცენტრის მიერ
ორგანიზებულ პროგრამაში
„კონსტიტუცია და დემოკრატია“
საქართველოს კომუნიკაციების
ეროვნული კომისია

28 თებერვალი - 3
მარტი 2014წ

სერთიფიკატი
№AA1014/021

29.11.2013 – 21.02.2014

სერთიფიკატი

თბილისი

პრაქტიკანტი
12.03.2013 - 26.07.13

სერთიფიკატი

თბილისი

თბილისი

ტრენინგი
კონსტიტუციონალიზმის
კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგიონალურ ცენტრში
კონსტიტუციონალიზმი
საფუძველების, სამეცნიერო
კვლევებისა და მისი შედეგების
პრეზენტაციის მეთოდებში და
პროექტის
„კონსტიტუციონალიზმის
პოპულარიზაცია საჯარო
სკოლებში“ ფარგლებში ჩაატარა
კონსტიტუციონალიზმის შესახებ
გაკვეთილები საქართველოს
საჯარო სკოლებში.
თბილისის
ჰუმანიტარული
სასწავლო
უნივერსიტეტის
სამართლის
ფაკულტეტის
მიერორგანიზებულ
სამეცნიერო
კონფერენციაზე მონაწილეობა და
ნაშრომის წარდგენა
Winter School of Law ”The process
and Problems of Development of
Judicial Pover in Modern Period”
საქართველოს საპატრიარქოსთან
არსებული
ახალგაზრდული
მოძრაობა
დავითიანნის
მიერ
ორგანიზებული
ტრენინგი
„სტუდენტური უფლებები
და
ვალდებულებები“

2012

სერთიფიკატი

თბილისი

სერთიფიკატიN07

თბილისი

Certificate

Yerevan
Republic of
Armenia

19 მარტი 2013

სერთიფიკატი

თბილისი

მარტი 2012

სერთიფიკატი

თბილისი

15-18 მაისი 2012 წ

სერთიფიკატი
№03-02/008

თბილისი

6-10 დეკემბერი 2012წ

სერთიფიკატი

თბილისი

12-17 დეკემბერი

სერთიფიკატი

თბილისი

2013

February 6-8, 2012

ერთიანინაციონალური მოძრაობის
ახალგაზრდული ორგანიზაციის
მიერ ორგანიზებული პროექტის
ელექტრონული სამეცნიერო
ჟურნალ „მკვლევარის“ კვირეული.
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია
თბილისის
მიერ
ორგანიზებული
სემინარები
თემაზე „ბიზნეს სამართალი“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია საქართველოს მიერ
ორგანიზებულ
სამართლის
სკოლაში „ადამიანის უფლებები
და ქართული კულტურა“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია
თბილისის
მიერ

ორგანიზებული
სამართლის
სკოლა „ინტელექტი დანაშაულის
წინააღმდეგ“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია საქართველოს მიერ
ორგანიზებული
სემინარები
თემაზე „საჰაერო სამართალი“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია საქართველოს მიერ
ორგანიზებული
სემინარები
თემაზე „საერთაშორისო საზღვაო
სამართალში“

2012წ

№sc/013/113

18-20 მარტი 2012 წ

სერთიფიკატი
№39/03-02

თბილისი

26-31 ოქტომბერი
2012წ

სერთიფიკატი
№1/12-20

თბილისი

25 აპრილი - 10 მაისი
2012

სერთიფიკატი

თბილისი

7-9 დეკემბერი, 2011

სერთიფიკატი
№03-03/002

თბილისი

25/06/11 – 06/07/11

სერთიფიკატი

თბილისი

29/01/11 – 31/01/11

სერთიფიკატი

თბილისი

2003 წ

სერთიფიკატი
№318

თბილისი

სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის
ეროვნული

ცენტრის“

„ახალგაზრდა

და

ააიპ

ამომრჩეველი“-ის

მიერ ორგანიზებული ტრენინგი
„არჩევნები

და

საარჩევნო

ტექნოლოგიები“
ევროპელ იურისტ სტუდენტთა
ასოციაცია საქართველოს მიერ
ორგანიზებული
სამართლის
სკოლა
„ქალების
წინააღმდეგ
მიმართული ოჯახური ძალადობა“
სამოქალაქო
ინსტიტუციონალიზმის
განვითარების ფონდის გრანტის
ფარგლებში არასამთავრობო
ორგანიზაცია „სტუდენტები
სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარებისათვის“
ორგანიზებულ პროექტში
„ტრენინგები სამართალში“ საჯარო
სამართლის მიმართულებით ახალი საგადასახადო კოდექსი.
ახალგაზრდები
სამართლიანობისთვის საქართველოს მიერ ორგანიზებულ
ტრენინგი „ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოში საქმის
წარმოების პრაქტიკული
ასპექტები“
კომპიუტერული ცენტრი „კამარა
კომპიუტერი“კომპიუტერის
შემსწავლელი კურსები შემდეგი
პროგრამებით MS
Excel, MS Word.

Windows,

MS

ორგანიზაციის/ასოციაციის წევრობა
დასახელება

წევრობის პერიოდი

მდებარეობა

კონსტიტუციურ-სამართლებრივ საკითხთა
კვლევის ჯგუფის თავჯდომარე

2015 წლიდან - დღემდე

თბილისი

15/10/11 - 30/11/13

თბილისი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტური
თვითმმართველობის პრეზიდენტის
მოვალეობის შემსრულებელი, ვიცეპრეზიდენტი, იურიდიული სამსახურის
უფროსი.
სტუდენტური თვითმმართველობის
განვითარების კომისისის წევრი

2014 წლის აპრილიდან დღემდე

თბილისი

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია
საქართველოს (ელსა) წევრი

2011 წლის ოქტომბრიდან
- დღემდე

თბილისი

საქართველოს ახალგაზრდა
კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის წევრი

15/09/10 დან - დღემდე

თბილისი

windows
+

კომპიუტერული პროგრამები
word
excell
+

internet

+

+

ენები
ქართული

ინგლისური

რუსული

მშობლიური

საშუალო

საშუალო

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები
სამეცნიერო
ხარისხი

-

აკადემიური
წოდება

სამართლის ბაკალავრი

შრომების
რაოდენობა

1.ნაშრომი (სტატია) „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის
დილემა საქართველოში“ - კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის
რეგინალური ცენტრის ელექტრონულ ჟურნალში „კონსტიტუციონალიზმის
დილემები“
2.ნაშრომი (სტატია)
„სახელმწიფო სამართლისა და კონსტიტუციური
სამართლის ცნების იდენტურობის პრობლემები თანამედროვე დოქტრინაში“
სამართლის ელექტრონული ჯურნალი „Law Journal“
3.ნაშრომი (სტატია) „კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის ბუნება“

კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგინალური ცენტრის
ელექტრონულ ჟურნალში „კონსტიტუციონალიზმის დილემები“
4.საკონფერენციო ნაშრომი „კონსტიტუცია და მისი დამცველი ინსტიტუტის
როლი ძალაუფლების გამიჯვნაში„ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო
უნივერსიტის
საკონფერენციო
ნაშრომები
ვებ
გვერდზეhttp://thu.edu.ge/site/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=87
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