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განათლება 
 
მაგისტრატურა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017 

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების 

სპეციალობა: საერთაშორისო ურთიერთობები 

ხარისხი: საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 

 

ბაკალავრიატი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015 

ფაკულტეტი: მეცნიერებათა და ხელოვნების 

ძირითადი სპეციალობა: ევროპისმცოდნეობა 

დამატებითი სპეციალობა: უმაღლესი მათემატიკა 

ხარისხი: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ევროპისმცოდნეობაში 

 

 
 
პედაგოგიური გამოცდილება 

 

 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა - 02.2018 - დღემდე; 

 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი, მეცნიერებათა და 

ხელოვნების ფაკულტეტი, ევროპისმცოდნეობის, პოლიტოლოგიისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამები - 09.2017 - 

დღემდე; 
 
 

სამუშაო გამოცდილება 
 

 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დეკანის თანაშემწე  - 11.2018 - დღემდე; 

 



 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო 

პროგრამის კოორდინატორი  - 11.2018 - დღემდე; 

 

 სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, მოსწავლეთა აკადემია, ტრენერი - 

05.2018 - დღემდე; 

 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების 

ფაკულტეტი, საბჭოს წევრი - 11.2015-09.2017; 

 

 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების 

ფაკულტეტი, ადმინისტრაცია - 2014-2015; 

 

 საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში 

ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, 

ევროინტეგრაციის საკითხთა კოორდინაციის დეპარტამენტის ანალიტიკური 

სამმართველო - 03.2015-08.2015; 

 

 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ინსტრუქტორ-

კონტროლიორი - 2014; 

 

 ა/ო ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ლიგა, გამგეობის თავმჯდომარე - 2015-2018; 

 

 

კონფერენციები, სემინარები, ტრენინგები, პროექტები 
 
 

 PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN UNION, John 

Paul II Catholic University of Lublin/KONRAD ADENAUER STIFTUNG, (Poland) – 

5-6.10.2018 (კონფერენცია) 

 

 Post-Soviet Countries – Challenges, Perspectives, EU Trade Policy and Economic 

Integration Process Assessment in the South Caucasus Region, Sulkhan-Saba 

Orbeliani Teaching University - 05.2018; (კონფერენცია) 

 

 Transformation of Post-Soviet Countries and European Identity, Institute of Post-

Soviet Studies, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University - 05.2019; 

(კონფერენცია) 

 

 Religious Tolerance, Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University – 14-16.05.2019 

(ტრენინგი) 



 

 Citation Techniques and Standards/Academic presentation, Centre of Professional 

Development – 2019; (ტრენინგი) 

 

 Learner Centered Teaching, Sulkhan-Saba Orbeliani University – 02.2019 (ტრენინგ-

კურსი) 

 

 აკრედიტაციის/რეაკრედიტაციის ძირითადი სიახლეები, საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამებისა და სასწავლო კურსების სილაბუსების შედგენის 

მეთოდიკა/მეთოდოლოგია, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის 

პროფესიული განვითარების ცენტრი, 2019, (ტრენინგი) 

 

 International Academy of Education, სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მიდგომები და გამოწვევები - 06.2018 (კონფერენცია) 

 

 კვლევა და შეფასება, მეთოდოლოგიური საკითხები, შეფასებისა და 

გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2016 

 

 ადგილობრივი თვითმმართველობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ფინანსები და ქონება, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, 2016 

 

 საქართველოს ევროპული გზა, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის 

აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში - 05-07. 2015 (ტრენინგ-კურსი) 

 

 კონფლიქტის მართვა და ანალიზი, ა/ო League of Young Diplomate – 04.2015 

(ტრენინგ-კურსი) 

 

 Gender and Leadership, IFES- International Foundation for Electoral Systems / 

USAID – 03.2015 (ტრენინგ-კურსი); 

 

 ფასილიტაცია და მედიაცია, PARTNERS-GEORGIA – 03-04.2015 (ტრენინგ-

კურსი); 

 

 კონფლიქტის მართვა და ლიდერობა, PARTNERS-GEORGIA – 02-03.2015 

(ტრენინგ-კურსი); 

 

 ლიდერობა და სტრატეგიული ორგანიზებულობა, საქართველოს სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტრო - 11.2014-02.2015 (ტრენინგ-კურსი); 

 



 CV და სამოტივაციო წერილი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2014 

(ტრენინგი); 

 

 პროექტის წერა და მართვა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 2014 

(ტრენინგი); 

 

 U.S.and UK secret services and intelligence community, „PhD Club” – 2013 

(სემინარი); 

 

 Relations between Georgia and The United States of America – past and future 

perspectives, „PhD Club” – 2013 (სემინარი); 

 

 არჩევნები და არჩევნებში ახალგაზრდების მონაწილეობის მნიშვნელობა, 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია - 2013 (ტრენინგი); 

 

 სტუდენტური უფლებები და ვალდებულებები, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

“დავითიანი” – 2013 (ტრენინგი); 

 

 სტუდენტური ორგანიზაციები და მათი ჩართულობა უნივერსიტეტის 

მართვაში, სტუდენტური ფორუმი - 2013 (კონფერენცია) 

 

 Introduction to European Studies, სასწავლო უნივერსიტეტი მასკი - 2012-2013 

(სასწავლო კურსი) 

 

 მომავალ პოლიტიკურ ლიდერთა მომზადების პროგრამა, სოციალური 

კვლევისა და პოლიტიკის ანალიზის ინტერნაციონალური ცენტრი - 2012-2013 

(სასწავლო კურსი);  

 

 უმაღლესი კლასის საჯაროდ გამომსვლელი, ახალგაზრდა ინოვატორთა 

კლუბი - 2012 (სასწავლო კურსი); 

 

 კონფლიქტის ტრანსფორმაცია და სამშვიდობო პროცესები, სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტი - 2018 (კონფერენცია) 

 

 სტუდენტები თვითმმართველობებისთვის, ა/ო მოქალაქე - 2015-2016 

(პროექტი); 

 

 ახალგაზრდა ანალიტიკოსები, ა/ო ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ლიგა - 04-

08.2015 (პროექტი); 

 



 სტუდენტური თვითმმართველობის განვითარების პოლიტიკა, GYCA-Georgian 

Young Constitutionalist’s Association/Open Society Georgia Foundation- 2015 

(პროექტი); 

 

 ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობები, ა/ო ახალგაზრდა 

პოლიტოლოგთა ლიგა - 04.2014 (კონფერენცია) 

 

 

 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

 ა/ო ლიბერალური ხედვების ასოციაცია - 2015-2016; 

 ა/ო ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა ლიგა - 2015-2017 

 საქართველოს ახალგაზრდა პოლიტოლოგთა კლუბი - 2012-2017 

 მომავალ მათემატიკოსთა კლუბი - 2014-2016 

 

ენობრივი კომპეტენცია და სხვა უნარ-ჩვევები 

 

 ქართვული ენა - მშობლიური 

 ინგლისური ენა - B2 

 რუსული ენა - B2 

 

Operating system: Microsoft Window 

 

Software: Microsoft Office; Excel, Word, PowerPoint, ORIS, R 

 

Internet: WWW, E-mail 

 


