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განათლება 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- 

სამართლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 

სამართალმცოდნეობის დოქტორი აკადემიური ხარისხი 

საგადასახადო კონტროლის სამართლებრივი ასპექტები, საქართველო, თბილისი,   

2005- 2008 წ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სპეციალობა - იურისპრუდენცია 

იურისტის კვალიფიკაცია 1984- 1991 წ 

პედაგოგიური გამოცდილება 

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-პროფესორი 

2014-დღემდე 

 

აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი-ასოცირებული პროფესორი 

2014-დღემდე 

 

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი- აფილირებული ლექტორი,  

ასოცირებული პროფესორი 

2013- დღემდე 

 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი-ასოცირებული პროფესორი 

2012-2015 

 

კავკასიის უნივერსიტეტი- მოწვეული ლექტორი 

2007- დღემდე 

 

საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი- მოწვეული ლექტორი 

2004 - დღემდე 

 

თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი-მოწვეული ლექტორი 

2003 - დღემდე 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- ასოცირებული პროფესორი 

1995-2014 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2013 -2018 - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, საბაკალავრო და 

სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი. 

 

2013 - განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრი, ექსპერტი 

2004-2005 წ.წ. ს.ს.ი.პ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, უფროსის პირველი 

მოადგილე; 

2003-2004 წ.წ. ევროკავშირის პროექტი ,,საქართველოს  ახალი საგადასახადო 

ადმინისტრაციული კოდექსის შექმნა”: ადგილობრივი ექსპერტი; 

2002-2003 წ.წ. საქართველოს პარლამენტის გადასახდებისა და შემოსავლების კომიტეტი: 

ექსპერტი;  

2002 წ. საქართველოს საგადასახდო შემოსავლების  სამინისტრო: საკადრო რესურსების 

სამმართველოს უფროსი; 

2000-2002წ.წ. საქართველოს საგადასახადო დეპარტამენტი. საგადასახადო პოლიტიკის 

დეპარტამენტის უფროსი,  მსხვილ  გადამხდელთა ინსპექციის   უფროსის მოადგილე, 

საგადასახადო  დეპარტამენტის  თავმჯდომარის   მოადგილე; 

1995-2014 წ.წ.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: სამართლის კათედრის გამგე; 

სამართლის დეპარტამენტის უფროსი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანის 

მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი.  

1991-2000 წ.წ. ქ. თბილისის  საგადასახდო ინსპექცია: იურისტი, მთავარი იურისტკონსულტი, 

საჩივრების განხილვის განყოფილების  უფროსი,  ინსპექციის უფროსის  მოადგილე; 

კონფერენციები 

გადასახადისგან თავის არიდება და ოპტიმიზაცია-2008 

მსოფლიო და გენდერი-2012 

სემინარები და ტრენინგები 

➢ USAID, AED „გადასახადის გადამხდელთა განათლება და ინფორმირება”, საქართველო, 

2000 წ. სექტემბერი; 

➢ USAID, KPMG Consulting Barents Group „საგადასახადო ადმინისტრაციების 

ფუნქციონალური ორგანიზება”, საქართველო, 2000 წ. დეკემბერი; 

➢ მასტერკლასი სწავლების მეთოდები „შეფასების სისტემა“. თბილისი, 2011 წ. ივლისი. 

➢ მასტერკლასი სწავლების მეთოდები „ამერიკული სამართლის სწავლება“,  თბილისი, 2011 

წ. ივლისი. 



➢ სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), 

„სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.“ (აშშ)-სწავლების 

თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი, თბილისი, 2009 წ. მარტი. 

 
 

 

გრანტები და სტიპენდიები 

➢ პოლონეთის რობერტ შუმანის სახელობის ფონდი ,,იურიდიული განათლების ევროპული 

სისტემა – როგორ მუშაობს იგი?“ ვარშავა, 2007 წ. მარტი. 

➢ AAFS “სასამართლო ექსპერტიზის მეცნიერებათა ამერიკული აკადემია”, ა.შშ. ახალი 

ორლეანი, 2005 წ. თებერვალი. 

➢ გადასახადების და ინვესტიციების საერთაშორისო ცენტრი „საგადასახდო და საბაჟო  

ადმინისტრაციები“, ვაშინგტონი, 2000 წ. ივნისი; 

➢ OECD  „დღგ-ის ადმინისტრირება”, ანკარა, 1997 წ. მარტი; 

 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

სამართლის მეცნიერთა კავშირი 

 

ენობრივი კომპეტენცია 

 

ინგლისური (საშუალოდ), რუსული (კარგად) 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 
Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, Internet 


