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განათლება

 სამართლის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება სამართალი

სამუშაო გამოცდილება:
 2014-2015წწ. -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული ლექტორი;
 2014წ.-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,მოწვეული ლექტორი;
 2014წ.- ბათუმის გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ბათუმის
წარმომადგენლობა, მოწვეული ლექტორი;
 2012 -2015წ.-ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასისტენტ-პროფესორი;
 2012 წ. (ივლისი-ნოემბერი)- 6-თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირება
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში;
 2011 წ.-სადისტრიბუციო კომპანია შ.პ.ს. ,,ედელვაისი“, იურისტი;
 2009-2011 წ.-მოსკოვის ეკონომიკის, სტატისტიკისა და ინფორმატიკის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 2007-2008წ.წ.-შპს `“კანუდოსი“- იურისტი;
 2004-2006 წ.წ.-შ.პ.ს. ,,შოთა“ - იურისტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ინგლისური

X

რუსული

X

C1

C2

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), სხვა პროგრამები: Photoshop, MS Visio, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 10,მათ შორის 1 მონოგრაფია, 9 სამეცნიერო სტატია.
1.

T.Khurtsidze, Continental European Pre-contract agreement
Legislation & Regulation model for a franchise business (France), XII
Международной
научно-практической
конференция,
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».

2.

T.Khurtsidze, Pre-contract Agreement Legislation & Regulation Model
for Franchise Business in Common Justice (USA), The Seventh
International Conference on Eurasian Scientific development,30
November,2015,Austria,Vena.

3.

ხურციძე
თ.,წინასახელშეკრულებო
ეტაპის
ზოგადი
თეორიული მოდელი ფრენშაიზინგულ ურთიერთობებში,
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი“;
ISBN1512-2530; მე-18 ნომერი, საქართველოს ახალგაზრდა
მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია.

4.

T.Khurtsidze,Defination of Franchise Agreement in Contrast with
Licensing Agreement// Язык. Право. Общество: сб. ст. Междунар.
науч.-практ. Конф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.) / под.ред. О. В.
Барабаш, Т. В. Дубровской, Н. А. Павловой. –Пенза: Изд-во ПГУ,
2015. ISBN 978-5-906796-63-9

5.

Franchise agreement,Legal aspects,LAP LAMBERT ACADEMIC
PUBLISHING,2013

1.

XIV Международной научно-практической дистанционной
конференции, "Наука и образование",2016.

2.

3.

2008 წელი
2 ივნისი–
საქართველოს უნივერსიტეტი,
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენცია.
2013 წელი, 24-25 მაისი - საერთაშორისო-სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია აკ. წერეთლის სახელმწიფო
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4.

ტრენინგები / სემინარები

სახელი, გვარი

უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
20
წლის
იუბილისადმი მიძღვნილი.
2011 წელი,7-8 მაისი - II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“.

სულ 11,მათ შორის
1.

2014 წელი, ივლისი,ტრენინგი სწავლების მეთოდოლოგიაში,
მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი გაძლიერების
პროექტი (JILEP),(USAID).

2.

2015
წლის
5-6
დეკემბერი-სამართლის
სწავლების
მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა // ბიზნესის
სამართლის ეროვნული ცენტრი და ვოშბორნის უნივერსიტეტი
(აშშ).

3.

2015
წელი,
18–21
თებერვალი-თავისუფალი
უნივერსიტეტი,ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი,
ტრენინგი ,,პარტნიორთა შეთანხმებებისა და დირექტორთა
პასუხისმგებლობის
სამართლებრივი,
ფინანსური
და
საგადასახადო ასპექტები. (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტი (EWMI).

4.

2015
წელი,
16–17
თებერვალი-ტრენინგი
ეფექტურ
კომუნიკაციაში, EMT ,,განათლებისა და მართვის გუნდი”.

5.

2016 წელი, მარტი სემინარი , თემა -,,პლაგიატის შემთხვევათა
აღმოფხვრა და პრევენცია“, ილიაუნი.

1.

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (UშAID)-ის
მიერ დაფინანსებული და აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის (EჭMI)-ს `საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა
და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების~ (G-PAჩ)-ის
ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის გამარჯვებული.
ჩეხური საერთაშორისო ორგანიზაციის "NESEHNUTI Brno"-ს
დაფინანსებით, "The Iniciative Way Cross-borber Support of Civil
Initiatives" პროგრამის ფარგლებში
განხორციელებული
პროექტი "Last Call"(1),სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბი
`თაობათა დიალოგი.
ჩეხური საერთაშორისო ორგანიზაცია " NESEHNUTI Brno"-სა და
ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებული
პროექტი "Lასტ ჩალლ"-ი (2).
ჩეხეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი "ANTI-BETI“.

პროექტები / გრანტები

2.

3.

4.
5.

6.

გრანტი
მონოგრაფიის,,Franchise
Agreement”
(LAP)”
გამოსაცემად,LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Humburg,
Germany, 2013.
სამეცნიერო–ინტელექტუალური
კლუბის
„თაობათა
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დიალოგის“, ჩეხეთის რესპუბლიკის ფინანსური მხარდაჭერით
მიმდინარე პროექტი " Last Call"(3).

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

"East West" Association For Advanced Studies and Higher
Education, ჟურნალები:
1.Austrian Journal of Humanities and Social Sciences;
2.European Journal of Law and Political Sciences;
3.European science review.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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