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განათლება:

1989-1994წწ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი;
1999-2004წწ თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის იურიდიული
ფაკულტეტი;
2005წ-თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირანტურა,სამართლის ისტორიის სპეციალობა;
2006-2007წწ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა;
2007-2009წწ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის დოქტორანტურა;
2009 წლის 06 მარტს, წარმატებით დაიცვა დისერტაცია თემაზე:
„ივანე ჯავახიშვილის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეხედულებანი“ და

სამუშაო გამოცდილება:

მიენიჭა სამართალმცოდნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი;
 2014წ-დღემდე, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, მიმართულება სამართალი
 2014-დღემდე, ასოცირებული პროფესორი, ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი,სამართლის ფაკულტეტი
 2015წ მოწვეული პროფესორი,განათლების აკადემია
 2016წ მოწვეული პროფესორი,საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

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

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

15
1.მანანა კოპალიანი,“ივანე ჯავახიშვილისაქართველოში
საკორპორაციო სამართლის შესახებ“,ბროშურა,2010წ
2.მანანა კოპალიანი,“ფიცი,როგორც მტკიცებულება ვახტანგ
მეექვსის სამართლის წიგნის მიხედვით“,გვ.133-138,ჟურნალი
“მეცნიერება და ცხოვრება“,თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი,#2(10),თბილისი,2014წ
3.მანანა კოპალიანი,“ქალთა სამართლებრივი მდგომარეობა
საქორწინო-საოჯახო სამართლებრივ ურთიერთობებში
ქართული საერო და ჩვეულებითი სამართლის
მიხედვით“,გვ.117-125,ჟურნალი „სამართალი და
მსოფლიო’,თბილისი,ევროპის უნივერსიტეტი,სამართლის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი,#1,2015წ
4.მანანა კოპალიანი“საკუთრების უფლების წარმოშობის გზები
ძველი რომაული,ქართულისაერო და ჩვეულებითი
სამართლისმიხედვით“,გვ.336-345,ჟურნალი
„სეუ&მეცნიერება“,სეუ,თბილისი,2015წ
5.მანანა კოპალიანი“დანაშაულისა და სასჯელის კატეგორიები
ძველი ქართული,საერო,ჩვეულებითი და რომის სამართლის
მიხედვით“,137-140, თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები“,კონფერენციის მასალები,#1,პირველი
საერთაშორისო კონფერენცია
5.
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სახელი, გვარი

10
1.“რომის სამართლის სწავლება და რეცეფცია“,
ტაჯიკეთის რესპუბლიკა,ქ.დუშანბე,
პირველი ევრო-აზიური სემინარი რომის სამართლის
მიმართულებით,ოქტომბერი/2011წ
2.სასწავლო-სამეცნიერო ტური ქ.ბრიუსელში,ბელგიის
გაერთიანებულ სამეფოში,ივნისი/2012წ
3.მეორე ევრო-აზიური სემინარი რომის სამართლის
მიმართულებით,თურქეთი,ქ.სტამბული,
ბაქჩეშეხირის უნივერსიტეტი,30-31მაისი/2014წ
4.საერთაშორისო-სამეცნიეროკონფერენცია,“სამართალი და
მსოფლიო“,თბილისი,19ივნისი/2015წ
5.პირველი საერთაშორისო კონფერენცია,“თანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები“,#1,ქუთაისი,13-14ნოემბერი/2015წ

ტრენინგები / სემინარები

20
1.საკვირაო სემინარი პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე,
26-27ნოემბერი/2016წ,ყვარელი,საქართველო;
2.ქალთა ლიდერობის სკოლის ტრენინგი,საირმე,
11-13ოქტომბერი/2013წ;
3.პალონეთის რობერტ შუმანის სახელობის ფონდი,
ივნისი/2007წ,პროექტი ქართველი იურისტებისა და სამართლის
ლექტორებისათვის;
4.საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო,საქართველოს
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი,აპრილი/2005წ-ივნისი/2005წ
სანოტარო სამართლის მიმართულებით;
5.ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა გენერალური
დირექტორატი,იანვარი/2005წ,ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის შესახებ;

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

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

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae
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ჯილდოები / სტიპენდიები
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