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თემურ წურწუმია
დაბადებული 28.01.1979. წ.
მის. ქ. თბილისი, ნუცუბიძის პლატო, V მ/რ, კორ. 10, ბ-11
ტელ: 591 41 49 75
ელ. ფოსტა: temo.tsurtsumia@yahoo.com

განათლება.
1996-2001 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი. ისტორიაიურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა სამართალმცოდნეობა, კვალიფიკაცია
იურისტი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
2001-2002 წწ. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლის მსმენელი.
2018 წ. შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სადოქტორო
პროგრამის სტუდენტი.
საზოგადოებრივი აქტივობა:
2000-2002 წწ. აფხაზეთის ახალგაზრდული პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და
ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე;
2002-2003 წწ. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული
ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა საბჭოს კოორდინატორი.
2004-2005 წწ. კოალიცია _ “ახალგაზრდობა მშვიდობიანი აფხაზეთისთვის”
აღმასრულებელი დირექტორი;
სამუშაო გამოცდილება.
1998-2001 წწ. “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო
საზოგადოების” კოორდინატორი ქ. თბილისის დიდუბის რაიონში;
1999-2003 წწ. თბილისში აშშ საელჩოს დიპლომატიური უშიშროების ოფისის
თანამშრომელი.
2001-2004 წწ. “საქართველოს ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა და ჟურნალისტთა
ასოციაციის” იურისტი;
2005 წ. აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს იურიდიული
განყოფილების უფროსი/სახელმწიფო საიდუმლო საქმისმწარმოებელი;
2006 წლიდან დღემდე “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.” ადვოკატი
(სამოქალაქო, სისხლის და ადმინისტრაციულ საქმეებზე);
2008-2010 წწ. შპს დავით გურამიშვილის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ
“იბერია“-ს იურიდიული სამსახურის უფროსი;
2008-2009 წწ. სსიპ თბილისის მრავალპროფილიანი სწავლების ცენტრის იურისტი.
2007-2011 ა.(ა).ი.პ. «განათლება დემოკრატიისათვის» მიერ განხორციელებულ
პროექტში – ``Youth Education Programme” – (ახალგაზრდების განათლების პროგრამა)
– პროექტის იურისტი.

2010 წლის დეკემბრიდან 2011 წლის ივნისამდე
ა.(ა).ი.პ. – საქველმოქმედო
ჰუმანიტარული ცენტრი “აფხაზეთის” პროექტის (დევნილთა ა(ა)იპ-ების შექმნა და
კონსულტირება) იურისტი.
2011 წლის 09 სექტემბერიდან
30 სექტემბრამდე
შპს თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასაწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის უფროსი.
2011 წლის ნოემბრიდან 2012 წლის ივნისამდე შპს საერთაშორისო კავკასიის
ტურიზმის საზოგადოებრივი კოლეჯის იურისტი.
2011 წლიდან ა.(ა).ი.პ. «განათლება დემოკრატიისათვის» გამგეობის თავმჯდომარე და
პროექტების იურისტი.
2012 წლის 02 თებერვლიდან 2015 წლის 01 ივნისამდე შპს “ორიენტირის”
(საზოგადოებრივი კოლეჯი) იურისტი.
2014-2015 წწ. შპს “ორიენტირის” (საზოგადოებრივი კოლეჯი) პროფესიული
განათლების მასწავლებელი (კრიმინალისტიკის და მცირე ბიზნესის მწარმოებლის
საგანმანათლებლო პროგრამებზე.
2012-2015 წწ.
შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელის იურიდიული
სამსახურის უფროსი.
2014 წლის სექტემბრიდან 2018 წლის 01 ივლისამდე საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ-ს იურისტი.
2015 წლის 01 ივნისიდან 2018 წლის 01 აგვისტომდე აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს იურიდიულ საკითხთა და
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი.
2018 წლის 01 ივლისიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს
იურიდიული სამსახურის უფროსი.
2014 წელს მომენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის ექსპერტის სტატუსი სსიპ განათლების ხარისხსის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ.
2019 წლის 21 იანვრიდან დღემდე თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის უფროსი.
ტრენინგები და სემინარები
2000-2001
წწ.
ტრენინგები
“კონფლიქტები
და
მოგვარების
გზები”(კონფლიქტოლოგიისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი
ცენტრი. თბილისი);
2001-2002 წწ. სემინარები: “დემოკრატიული ინსტიტუტები და სამოქალაქო
საზოგადოება”. საქართველო-იტალია-საფრანგეთი. (თბილისის პოლიტიკური
სწავლების სკოლა/ევროპის საბჭო.);
2002 წ. მრგვალი მაგიდა თემაზე: “ახალგაზრდების უფლებების დაცვა
საქართველოში”. (საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი. თბილისი)
ორგანიზატორი;
2004 წ. ტრენინგი “ადვოკატთა სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარება” (აშშ-ს
იურისტთა ასოციაცია. თბილისი);
2004 წ. ტრენინგი «სამოქალაქო ინტერესების დაცვა» (ცვლილებებისა და
კონფლიქტების მართვის ცენტრი «პარტნიორები-საქართველო»).

2005 წ. სასწავლო სემინარი «ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესახებ»
(სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი/ევროპის საბჭოს საინფორმაციო ბიურო
საქართველოში).
2011 წ. ტრენინგი - საგადასახადო კოდექსის თემაზე არასამთავრობო
ორგანიზაციებისათვის. (ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”).
2012 წ. ტრენინგი - ადვოკატთა ეთიკის კოდექსზე (საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაცია).
2016 წ. 29 იანვარი, ტრენინგი - პერსონალირი მონაცემების დაცვა. (პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი).
2016 წლის 19-20 დეკემებერი, ტრენინგი - „ეთიკა და ქცევის ზოგადი წესები საჯარო
სამსახურში“ (საჯარო სამსახურის ბიურო).
2016 წლის 19-20 დეკემებერი, ტრენინგი - „მამხილებელთა დაცვის ინსტიტუტი“
(საჯარო სამსახურის ბიურო).
2017 4-15 დეკემბერი, „სახელმწიფო შესყიდვების კურსი“ (სსიპ - სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტო).

სალაპარაკო ენები.
ქართული (მშობლიური);
რუსული ( B 2 დონე);
ინგლისური ( B2 დონე);
კომპიუტერული ცოდნა.
Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Outlook; Microsoft Office
PowerPoint (ცოდნის დონე - კარგი).
ოჯახური მდგომარეობა.
მყავს მეუღლე და სამი შვილი

