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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 20.02.1971
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

2010 წ. სამართლის დოქტორი. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მიმართულება სამართალი. სპეციალობა,
სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო სამართალი.

სამუშაო გამოცდილება

2015 წლის 15 აპრილიდან თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
2014 წლის 1 აგვისტოდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
2011 –2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
დეპარტამენტის მოწვეული დოქტორი
2012 -2013 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მ/შ
2011-2013 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის მოწვეული დოქტორი
2011 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესო
2009-საერთაშორისო სამართლისა და ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი
2007-2008 თბილისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის
ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი
2004-2007ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტის
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იურიდიული ფაკულტეტის მასწავლებელი
2003-2007 ჰუმანიტარულ-ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები კარგად ვფლობ შემდეგ ოპერაციულ სისტემებს - Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven)
Linux (Kubuntu). (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook).

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლოაში)

21 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი,
1. მონოგრაფია ,,ამხანაგობა ვალდებულებით-სამართლებრივ
ურთიერთობებში’’- 2012 წ.
2. ანდერძი, როგორც სამკვიდროს მიღების ერთ-ერთი საშუალება.
ჟურნ. მართლმსაჯულება და კანონი, # 1(40)’ 14 წ.
3.საკუთრების
უფლების
წარმოშობის
სამართლებრივი
საფუძვლები. ჟურნ. მოამბე, # 3, 14 წ.
4. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონში არსებული
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. სამეცნიერო ჟურნალი ,,სეუ
და მეცნიერება’’, #2 (2), 2015 წ.
5. სუბსიდიური პასუხისმგებლობა და მათი წარმოშობის
საფუძვლები. ჟურნ. მართლმსაჯულება და კანონი, # 5(48)’ 15 წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

13 სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომის ავტორი,
1. ,,განქორწინება, როგორც ქორწინების შეწყვეტის ერთ-ერთი
საფუძველი’’. სუხიშვილის სასწავვლო უნივერსიტეტი. მეხუთე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,თანამედროვე
მეცნიერული საკითხები’’. გორი, საქართველო 2014 წ.
2. ,,უძრავი ქონების მართვის თანამედროვე პრობლემები’’.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი მეორე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია. ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. 3 ოქტომბერი 2014
წ.
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3. მიწის რეფორმის ზოგიერთი სამართლებრივი და ეკონომიკური
ასპექტები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,თანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები’’. ქ. ქუთაისი. 13-14 ნოემბერი 2015 წ.
4. ჩუქების ზოგიერთი თავისებურებები უძველესი დროიდან
დღემდე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სეუ 3-4 ივნისი
2016 წ.
5. მშენებარე ნაგებობებზე საკუთრების რეგისტრაციის ზოგიერთი
სამართლებრივი ასპექტები. შპს სუხიშვილის სასწავლო
უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,, საქართველო-ახალი
გამოწვევების წინაშე’’. 28-29 მაისი 2016 წ.

ტრენინგები / სემინარები

20 სხვადასხვა თემათიკის ტრენინგზე მონაწილეობა.
1. სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ტრენინგი
,,შრომის სამართალი’’, . 2013 წლის 26-27 დეკემბერი.
2. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი,
ტრენინგი ,,ადმინისტრაციული და კერძო სამართლის
ურთიერთმიმართება’’, 27-28 ივნისი 2014 წ.
3. USAID FROM THE AMERIKAN PEOPLE. ,,Training on Law
Teaching methods and Legal Writing’’, 5-6 December, 2015.
4. დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის სასწავლო
ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,სასამართლო
გადაწყვეტილებათა გასაჩივრებისა და განხილვის
თავისებურებები სააპელაციო ინსტანციაში’’, 23 ოქტომბერი, 2016
წ.
5. საკვირაო სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე, 19-20
ნოემბერი, 2016 წ.

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები / სტიპენდიები

სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი

---- სიგელი იმიტირებული სასამართლო პროცესის
ორგანიზებისათვის. 27.06.2016 წ. თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი .
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აქტიურად ვთანამშრომლობ თითოეულ სტუდენტთან,
ვუზიარებ მათ ჩემს სამეცნიერო პრაქტიკას და ვამზადებ აგრეთვე
სხვადასხვა ღონისძიბაში მონაწილეობის მისაღებად კონფერენცია, სამეცნიერო სტატია, იმიტირებული სასამართლო
პროცესი და ა.შ.
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