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სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 30.11.1983
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2008-2010

წლები

-

თბილისის

ეკონომიკურ

ურთიერთობათა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი, სამართლის
დოქტორი;
 2006-2008 წლები - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა;
 2001-2006 წლები - ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მაგისტრთან გათანაბრებული;
 1989-2001წლები - ბაღდათის რაიონის №1 საშუალო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება

 2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს მთავარი პროკურატურის
დეპარტამენტის სამმართველოს პროკურორი;
ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
 2011-2012 წლები უნივერსიტეტი,
ბიზნესის,
სამართლისა
და
სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
- სამართლის პროგრამის სპეციალისტი;
 2013 წლიდან დღემდე - ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ბიზნესის,
სამართლისა
და
სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ასოცირებული პროფესორი;
 2010-2012 წლები - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი - ასისტენტპროფესორი;
 2008-2010 წელი - ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტ მოწვეული ხელშეკრულების საფუძველზე.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია.საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 10.
1.

2008

2.
2009
3.
4.

2010
2013

5.
2015

სამეცნიერო
კონფერენციები

ფარული საგამოძიებო მოქმედების რაობასთან
დაკავშირებით//ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი.“ #1(16)
„მოწამლული ხის ნაყოფის“ თეორია თანამედროვე სისხლის
სამართლის საპროცესო მეცნიერებაში//ჟურნალი „კომერსანტი.“
#2(7)
დისკრეციის პრინციპთან დაკავშირებით (თანაავტორობით. პროფ.
გია მეგფარიშვილი)//თეუსუ სამეცნიერო შრომების კრებული.
დაზარალებულის სტატუსი სისხლის სამართლის
პროცესში//ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი.“ #2, 2013
აღდგენითი მართლმსაჯულების ელემენტები საქართველოს
სისხლის სამართლის პროცესში//ჟურნალი „მართლმსაჯულება და
კანონი.“ #5(48)’15

სულ -3.
1. 2012 წელი 19–20 მაისი – სამართლის ეროვნული კონფერენცია:
"სამართლის რეფორმა და დემოკრატიული ინსტიტუტების
ტრანსფორმაცია საქართველოში"
თემა:
"დაზარალებულის
სტატუსი
და
სამართლებრივი
მდგომარეობა თანამედროვე სისხლის სამართლის პროცესში."
2. 2013 წელი 24-25 მაისი - საერთაშორისო-სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
20
წლის
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იუბილისადმი მიძღვნილი.
თემა: „სასამართლოს მეგობარი.“
3. 2015 წელი 13-15 ნოემბერი - აკ. წერეტლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საერთაშორისო-სამეცნიერო
კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015."
თემა:
„სისხლისსამართლებრივი
მექანიზმები.“

დევნის

ალტერნატიული

მნიშვნელოვანი,
ტრენინგები / სემინარები

სულ- 9.
თარი
ღი

პროექტები / გრანტები

თემა

ორაგნიზაცია

2011

ტრენერის კურსები
სასმართლო
უნარჩვევების
შესწავლასთან
დაკავშირებით

2012

საადვოკატო
უნარჩვევების
სწავლება

2012

ოჯახური ძალადობის
დანაშაულის
გამოძიების სპეციფიკა

საქართელოს პროკურატურა,
პოლიციის აკადემია

2013

ელექტრონული
სამართალწარმოება

საქართველოს პროკურატურა

2013

არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება

საქართველოს პროკურატურა

ამერიკის იურისტთა
ასოციაცია

JILEP

0

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

2014 წელი - დანაშაულის პრევენციის ცენტრი, განრიდებაში
შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის.
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დამატებითი ინფორმაცია
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