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2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
2005-2009

-

საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი-

ჰუმანიტარულ- სოციალური ფაკულტეტი, ტექნიკური დარგის
ჟურნალისტიკის

სპეციალობით

(სოციალური

მეცნიერების

ბაკალავრის ხარისხი
მაგისტრატურა

2010-2012 -

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი -

სამართლის ფაკულტეტი სისხლის სამართალი
მაგისტრის ხარისხი სისხლის სამართლის სპეციალობით
დოქტორანტურა

2014-დღემდე - საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
-სისხლის სამართლი - დოქტორანტი

უმაღლესის დიპლომი
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3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი
მაგისტრი
დოქტორანტი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა - სისხლის
სამართლი
სადისერტაციო
თემა:
„კანონთან
კონფლიქტში
მყოფ
არასრულწლოვნებზე
სისხლისსამართლებრივი ზემოქმედების
მექანიზები“

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
2009

25.02.- 25.03.2013

02.02. – 04.02.2014

13.07. – 13.08.2015

13.09. – 19.09.2015

26.10. – 31.10.2015

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
შ.პ.ს. საგანმათლებლო ცენტრი „ცოდნა“ - კომპიუტერული საოფისე
პროგრამების შემსწავლელი კურსი - (პირველი კატეგორია)
(სერთიფიკატი) თბილისი, საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - პროკურატურის
სტაჟიორთა საბაზისო მომზადების კურსი (სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსი, ადამიანის უფლებები და საერთაშორისო
სამართალი,სისხლის სამართლის ელექტრონული საქმისწარმოება,
სამართლებრივი წერა, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო უნარჩვევები, ეფექტური კომუნიკაცია, პრეზენტაციული უნარ-ჩვევები)
(სერთიფიკატი) თბილისი, საქართველო
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ყვარელში- ტრენინგი
“არასრულწლოვანთა განრიდებასა და მედიაციაში”, ყვარელი,
საქართველო
ინოვაციურ ტრენინგ ცენტრ „ITC“ - ის ინგლისური ენის
საზაფხულო სკოლა - (B2 level) (სერთიფიკატი) თბილისი,
საქართველო
თბილისის მერიის მუნიციპალიტეტი, თბილისის ევროპული ახალგაზრდული ცენტრი „Eastern Partnership
International Youht Camp”, Kvareli, Georgia (Good Governance,
Rule of Law, Market Economics, Human Rights, Minotiry Rights
and Sustainable Development) (სერთიფიკატი) ყვარელი,
საქართველო
„კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“ - ტრენერების
ტრენინგი (ტრენინგის ციკლი; ზრდასრულთა სწავლის
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თავისებურებები; სწავლების თანამედროვე მეთოდები;
შეფასება, უკუკავშირი, ევალუაცია) (სერთიფიკატი) თბილისი,
საქართველო
28.11. – 29.11.2015

„სამოქალაქო ფორუმის“ (Civil Forum) ტრენინგ ცენტრი ტრენინგი პროექტების წერაში (საგრანტო პროექტების
წერა, ფანდრაიზინგი, პროექტების მართვა) (სერთიფიკატი)
თბილისი, საქართველო

12.12.-26.12. 2015

ინოვაციურ ტრენინგ ცენტრ „ITC“ - ის ტრენინგ-კურსი „ბავშვთა ფსიქოლოგია“- (სერთიფიკატი)თბილისი, საქართველო

23.01. -24.01.2016

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი - ტრენინგი
სისხლის სამართლის პროცესში ადვოკატირების
უნარ-ჩვევებში . თბილისი, საქართველო

29.01. -05.02.2016

ქართულ- ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის
სასერთიფიკატო ცენტრი - Microsoft Excel 2010-ის
გაძლიერებული კურსი (სერთიფიკატი) თბილისი, საქართველო

23.02. – 28.02.2016

დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის
სასერთიფიკატო პროგრამა - „აკადემიური სამართლებრივი წერა“
თბილისი, საქართველო

05.03.- 06.03.2016

არასამთავრობო ორგანიზაცია „Speak Up in Georgia” და
საერთაშორისო ახალგაზრდულ ორგანიზაცია „JCI”-ის
პროექტ „ქალთა გაძლიერება 2016“-ის მონაწილე
(სერთიფიკატი) თბილისი, საქართველო

28.03. – 15.05.2016.

საქართველოს მთავარი პროკურატურის ადამიანური
რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის
პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის
ცენტრი- პროკურატურის სტაჟიორთა მომზადების ორთვიანი
კურსი თბილისი, საქართველო

01.07.2016

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი ტრენინგი პერსონალური მონაცემების დაცვაში (სერთიფიკატი)
თბილისი, საქართველო

12.10.-13.10.2016

საქართველოს მთავარი პროკურატურის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი ანტიდისკრიმინაციულ თემებზე თბილისი, საქართველო

08.12.2016

საქართველოს მთავარი პროკურატურის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი პროკურორის დისკრეციულ უფლებამოსილებაზე
3

არასპეციალიზებული პროკურორებისთვის (არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება) თბილისი, საქართველო
05.04. - 07.04.2017

საქართველოს მთავარი პროკურატურის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი მართლწერის საკითხებზე თბილისი, საქართველო

27.04 – 28.04.2017

საქართველოს მთავარი პროკურატურის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი სამართლიანი სასამართლოს უფლებაზე
(ევროკონვენციის მე-6 მუხლი) თბილისი, საქართველო

22.03.2018

საქართველოს ადვოკატთა სოციაციის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი
სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულების
შესახებ. თბილისი, საქართველო

12.05. -13.05. 2018

საქართველოს ადვოკატთა სოციაციის სასწავლო ცენტრი ტრენინგი ადვოკატის როლი მედიაციის განხორციელებაში
(სერთიფიკატი), თბილისი, საქართველო
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია - დისტანციური სწავლების
პლატფორმა - პროფესიული ეთიკა 2012-2015 წლები, 2016 წელი,
2017 წელი და 2018 წელი თბილისი, საქართველო

17.10.- 19.10 2018

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
10.08.2011 - 25.11.2011

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
კოლეგიის ბიურო - პრაქტიკანტი

25.11.2011 – 20.02.2013

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა
კოლეგიის ბიურო - სტაჟიორი

25.09.2013 – 17.06.2014
17.06.2014 – 26.09.2014
04.02.2015 - 04.02.2019
20.05.2015 - 25.05. 2017

28.07.2015 - დღემდე

ქ. თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული
პროკურატურა - სტაჟიორ-პროკურორი
ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული
პროკურატურა - სტაჟიორ-პროკურორი
„ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი“ - სამართლის ფაკულტეტი
- ასისტენტი
სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალ „ცხოვრება
და კანონის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, ახალგაზრდული
მიმართულების რედაქტორი და ხელმძღვანელი
„ თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი“ - სამართლის ფაკულტეტი - ასისტენტი
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29.07.2015 - 13.09.2018
07.07.2016 – 15.03.2017
15.03.2017 – 10.07.2017
28.12.2017 – 25.12.2018
13.09.2018 - დღემდე

01.04.2019 - დღემდე

„ კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტი“ - სამართლის
ფაკულტეტი - ასისტენტი
თელავის რაიონული პროკურატურა - სტაჟიორ-პროკურორი
რუსთავის რაიონული პროკურატურა - სტაჟიორ-პროკურორი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია- ადვოკატი (სისხლის
სამართლის სპეციალიზაცია, სიითი N8070)
„ კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტი“- სამართლის
ფაკულტეტი - აფილირებული ასისტენტი
„ნიუ უნივერსითი“ (განათლების აკადემია)- სამართლის
ფაკულტეტი -ასისტენტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
13.09.2018 - დღემდე

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
„ კავკასიის საერთაშორისო უნივერისტეტი“- სამართლის
ფაკულტეტი

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელ
ი
2014
2014

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობ
ა

ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ – „ექსპერტი და ექსპერტის დასკვნის
როლი სისხლის სამართლის პროცესში“, N 2 (19) 2014, საქართველო
ჟურნალი „ადვოკატი“ (საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია) –
„ოჯახური ძალადობა“, N3-4 -2014
ელ. ვერსია იხილეთ:

http://gba.ge/uploads/files/attachments/Journal_Advocat_220x280mm_PAGES.p
df საქართველო

2015

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ - „სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულება და მედია“, N1 (44) 2015
ელ. ვერსია იხილეთ:

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni2015w-n1.pdf საქართველო
2015

ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ – „მოსამართლეთა დანიშვნისა და
დაწინაურების კრიტერიუმები“, N 2 (21) 2015 საქართველო
5

2016

. ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ – „არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების კოდექსი - დასჯის თუ აღზრდის სამართალი?!“, N4,
2016
ელ. ვერსია იხილეთ:
http://lawandworld.ge/uploads/magazine/magazine_N4.pdf საქართველო

2016

ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი“ - "კანონთან კონფლიქტში
მყოფი არასრულწლოვანი ფსიქოლოგიურ, თეოლოგიურ, პედაგოგიურ
და იურიდიულ ჭრილში" “, N4 (48) 2016
ელ. ვერსია იხილეთ: http://www.supremecourt.ge/files/uploadfile/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni-2016w-n4.pdf საქართველო

2016

ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ – „სპეციალიზაცია
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში“, N5, 2016
ელ. ვერსია იხილეთ:
http://lawandworld.ge/uploads/magazine/magazine_N5.pdf საქართველო

2017

ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ – „არასრულწლოვანთა მიმართ
სამართალწარმოება ისტორიულ ჭრილში“, N6, 2017
ელ. ვერსია
იხილეთ:http://lawandworld.ge/uploads/magazine/magazine_N6.pdf
საქართველო
ჟურნალი „იურიდიული მაცნე“ –“განათლების უფლება ბრალდებული
და მსჯავრდებული არასრულწლოვნებისთვის“, N1, 2018
საქართველო
ჟურნალი „სამართალი და მსოფლიო“ – “მოწმისა და დაზარალებულის
კოორდინატორი სისხლის სამართლის პროცესში“, N10, 2018 ელ. ვერსია
იხილეთ:

2018
2018

http://lawandworld.ge/cms/upload/pdf/4fcbffd911c21428dab019e9e2e5cf8b.pdf
საქართველო

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):
კურსის დასახელება
“სისხლის სამართალი, კერძო ნაწილი 2”

წლები
2015-2016
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ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

(დანაშაულის სხვა სახეები)
“სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი”
“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება”
“მტკიცებითი სამართალი”
„კრიმინალისტიკა“
„სასჯელის
დანიშვნა
და
სასჯელაღსრულების სამართალი“
„ქართული სამართლის ისტორია“

“ბავშვები
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში”

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2018-2019
2018-2019

2016-2017

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

13.01.2015 - საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის მიერ
ორგანიზებულიპროექტ- „მართლმსაჯულების გაძლიერების“
ფარგლებში ჩატარებული სტუდენტური კონფერენცია,
მოხსენება თემაზე: „მოსამართლეთა დანიშვნისა და
დაწინაურების კრიტერიუმები“პირველი ადგილის მფლობელი
22. 05. 2015 - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული სტუდენტთა XXIII
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია - მონაწილე
(დიპლომი)
04.06.2015-05.06.2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ და
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, იურიდიული
ფაკულტეტისა და საერთაშორისო მედია განვითარების
ორგანიზაცია „დოიჩე ველე აკადემიის“ მიერ ჩატარებული
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე :
„მედია, სამართალი და ეთიკა: თავისუფლება საზღვრებს
გარეშე?” - მონაწილე (სერთიფიკატი)
26.06.2015-27.06.2015 - სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი
სეუ- ს მიერ ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია - მონაწილე (სერთიფიკატი)
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01.07. 2015-02.07.2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული და
კულტურულ- საგანმანათლებლო მიმართულების პროექტის "ურთიერთობათა და კონფლიქტების
დარეგულირებისათვის" ფარგლებში ჩატარებული VII
რეგიონთაშორისი სტუდენტური კონფერენცია - მონაწილე
10.10.2015 - გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი
კომისარიატისა (UNHCR) და არასამთავრობო ორგანიზაცია
"ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის" (IRC) მიერ
ჩატარებული კონფერენცია თემაზე - "უხილავი ადამიანები" მონაწილე (სერთიფიკატი)
18.12.2015 - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
აკადემიის სამართლის სკოლა - სტუდენტური კონფერენცია
თემაზე "საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაული და
თანამედროვე გამოწვევები" - მესამე ადგილის მფლობელი
(სერთიფიკატი)
14.04.2016
–
ევროპის
სასწავლო
უნივერსიტეტისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე - ,,სისხლის
სამართლის

მეცნიერების

თანამედროვე

ტენდენციები“

-

მონაწილე
16.02.2019- საქართველოს ეროვნული უნივერისიტეტი (სეუ)ბიანუალური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ISC
2019 - მონაწილე (სერთიფიკატი)
საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა

თავისუფლად

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
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ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
კარგად
კარგად

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

კარგად

Ms. Excel

კარგად

შევსების თარიღი

საშუალოდ

23/04/2019
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