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განათლება 1990-1993 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა. 

მიმართულება - კერძო სამართალი (წარჩინებით) 

 

1985-1990 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა- 

სამართალმცოდნეობა, კვალიფიკაცია - იურისტი (წარჩინებით) 

სამეცნიერო/აკადემიური 

ხარისხი 

იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამართლის დოქტორი 

პუბლიკაციები ორი სახელმძღვანელო, სამი დამხმარე სახელმძღვანელო, ორი 

მონოგრაფია, ოცდათორმეტი  სამეცნიერო ნაშრომი 

(რეფერირებად ჟურნალებში, ეროვნულ და საერთაშორისო 

კონფერენციათა გამოქვეყნებულ მასალებში, საქართველოში და 

საზღვარგარეთ) 

 

სამეცნიერო, კვლევით და 

პრაქტიკულ პროექტებში 

მონაწილეობა 2017-2022წწ. 

 

2018-2022 წწ. სტუ-ს სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 

„განათლების მენეჯმენტი“ (მონაწილე) 

2020წ. დეკემბერი. Erasmus+ 

პროგრამის ფარგლებში  მიმდინარე EcoMode პროექტი “ეკო - 

ინოვაციური ბიზნეს მოდელის განვითარების ხელშეწყობა” 

(მონაწილე) 

2018-2021 წწ. სტუ-ს სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 

„ტურიზმის სამართალი“ (მონაწილე) 

2018-2020 წწ. სტუ-ს სამეცნიერო კვლევითი პროექტი 

„განათლების სამართალი“ (მონაწილე) 

2019 წ. 13 აპრილი- 4 მაისი. (IVLP) project “Financial Sustainability 

in Higher Education” (მონაწილე). მომწვევი მხარე და 

ორგანიზატორი: აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი 

ჯილდოები/სიგელები 2019წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკადემიური 

საბჭოს საპატიო დიპლომი „საქართველოს ტექნიკურ 

უნივერსიტეტში ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე ნაყოფიერი 
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და ხანგრძლივი პედაგოგიური მუშაობისთვის, სტუდენტი-

ახალგაზრდობის აღზრდაში გაწეული დიდი ღვაწლისთვის“. 

2019წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამართლისა 

და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. გურამ 

ნაჭყებიას სახელობის ჯილდო. 

2016წ. ლიეტუვის სეიმის განათლებისა და მეცნიერების 

კომიტეტის მადლობის სიგელი (ლიეტუვა).  

2016წ.ლიეტუვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

ჯილდო, საქართველოში ლიეტუვური ენისა და კულტურის 

ცენტრის დაარსებასა და საქმიანობის ხელშეწყობისა და  

აქტიური მხარდაჭერისათვის (ლიეტუვა).  

2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სტუდენტური თვითმმართველობის მადლობის სიგელი. 

2013წ. ღირსების ორდენი, სამეცნიერო და საგანმანათლებლო 

საქმიანობაში წარმატებებისათვის. (საქართველო). 

2007წ. მსოფლიო მშვიდობის მედალი, „მნიშვნელოვანი 

მიღწევებისთვის სამოქალაქო სამართლის სფეროში“ (აშშ). 

2006წ. „წლის ქალის“  წოდება („based on her outstanding 

accompllishments to date and the nobel example she has set for her 

peers and entire community“) (აშშ). 

2003წ. ღირსების მედალი, საგანმანათლებლო საქმიანობაში 

შეტანილი წვლილისათვის (საქართველო). 

 

სამუშაო გამოცდილება 2021 წლის 03 ოქტომბრიდან დღემდე - შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 

დეკანი; სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. 

პროფესორი. 

2019 წლის 13 დეკემბრიდან დღემდე,  სტუ-ს ბიზნესის 

ადმინისტრირების, საჯარო მმართველობისა და მენეჯმენტის 

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭო წევრი. 

2007-2020 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

კანცლერი (ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი). დღემდე, სტუ-ს 

პროფესორი. 



2018- 2019 წწ სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს თავმჯდომარე. 

2018 -2019წწ. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი.   სამართლის მიმართულების უმაღლესი 

განათლების დარგობრივი საბჭოს  წევრი. 

2012-2015წწ.  სტუ-ს ბიზნეს ინჟინერინგის  ფაკულტეტის 

სამართლის სპეციალობის   სამაგისტრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი. 

2010 – 2016წწ. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი. აკრედიტაციის  ექსპერტი. 

2007 -2013წწ. სტუ-ს ბიზნესის  ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს თავმჯდომარე. 

2006-2007წწ. სტუ - ადმინისტრაციის, ეკონომიკური, საფინანსო 

და სამეურნეო დეპარტამენტის უფროსი. 

2005-2006წწ. სტუ - ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის 

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი.  

2005-2007წწ. რეფორმების კოორდინაციის საკითხებში 

სახელმწიფო მინისტრის მთავარი მრჩეველი. 

2005-2010წწ. სტუ-ს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის  

სამართლის სპეციალობის  კერძო სამართლის მიმართულების 

ხელმძღვანელი. 

2004-2005წწ. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტრო. მინისტრის მოადგილე.  საპარლამენტო მდივანი. 

2000-2005წწ. სტუ- სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი. 

1995-2000წწ. სტუ- სამართლის კათედრის ხელმძღვანელის 

მოადგილე. 

პროფესიული აქტივობები 2021წ. ა(ა)იპ „წარმატების გზა“ (“Fair. The way to success”) 

სპიკერი (არაფორმალური განათლება). 

2020 წლიდან, ინჟინრებისა და მკვლევრების საერთაშორისო 

ინსტიტუტის (The IIER) რეგისტრირებული წევრი.  



9-15 მაისი, 2019 წ. გერმანია. ევროპის უნივერსიტეტების 

ყოველწლიური კვირეულის ფარგლებში, ზაარლანდის 

ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია 

თემაზე: „ბიზნესის მართვის სამართლებრივი ასპექტები 

(შედარებითი ანალიზი)“. გერმანია, ზაარბრიუკენი. 

2018წ.  პროგრამა „ერასმუს+“ მონაწილე/სტიპენდიატი. 

ლიეტუვა, ვილნიუსი. 

2005 - 2016წწ. არა ერთი საკანონმდებლო რეფორმის 

განმხორციელებელი კომისიის თანათავმჯდომარე/ 

წევრი/ექსპერტი. 

2012წ. საკონსტიტუციო კანონის პროექტის საყოველთაო-

სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრი 

(საქართველოს პარლამენტი. 30.03.12) 

2009წ. საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 

წევრი.  (საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება #388. 

08.06.09) 

2005-2007წწ. საქართველოში უცხოელი ინვესტორების 

საქმიანობისას წამოჭრილი პრობლემური საკითხების 

განმხილველი უწყებათაშორისი კომისიის წევრი 

(საქართველოს მთავრობის დადგენილება #166. 23.09.2005) 

ექვსი სამეცნიერო/პრაქტიკული ჟურნალის სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი.  არაერთი პროფესიული სახელმძღვანელოს 

და სამეცნიერო სტატიის რედაქტორი/რეცენზენტი (მათ შორის 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში 1 სამეცნიერო სტატიის 

რეცენზენტი). 

ხუთი დაცული სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში სამი დაცული სადოქტორო 

დისერტაციის რეცენზენტი. 

ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ათი დაცული სამაგისტრო 

ნაშრომის ხელმძღვანელი და რვა სამაგისტრო ნაშრომის 

რეცენზენტი. 

 

 


