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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი

 იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი. ასოც. პროფესორი ქუთაისის
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
დეპარტამენტი

სამუშაო გამოცდილება

ენობრივი
კომპეტენციები

 1968-2005 წ.წ. საქართველოს შს სამინისტროს სისტემაში სხვადასხვა
თანამდებობები
 სულ სამუშაო სტაჟი 35 წელი
 1989 წლიდან 2005 წლამდე – ა.წ.ს.უ. იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის
სამართლის და სისხლის სამართლის პროცესის კათედრის გამგე
 2005 წლიდან დღემდე – ა.წ.ს.უ. სამართლის დეპარტამენტის სისხლის
სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი
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ინგლისური

X

რუსული

X

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

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ გამოქვეყნებული აქვს 45 სამეცნიერო პუბლიკაცია, ორი
მონოგრაფია და ხუთი სასწავლო სახელმძღვანელო. აქედან I
პუბლიკაციები: 1) სატელეფონო საუბრების მოსმენა, როგორც ოპ.
სამძებრო საქმიანობის ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილი
სამეცნიერო კრებული „საზრისი“ №3 თბილისი 2006 წ,
2) თითის ანაბეჭდები როგორც ოქროს სტანდარტი
კრიმინალისტიკასა და მტკიცებულებათა მეცნიერებაში.
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი issm1512-33-08-wi(21)
თბილისი 2013 წ.
II სახელმძღვანელოები: 1) სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი
I ტომი. კომენტარები ლექციების კურსი ელექტრო ვერსია 720
გვერდზე ა.წ.ს.უ. ბიბლიოთეკა ქუთაისი 2013 წ.
2) სისხლის სამართალი კერძო ნაწილი ტომი II კომენტარები
ლექციების კურსი ელექტრონული ვერსია ა.წ.ს.უ. ბიბლიოთეკა
ქუთაისი 2014 წ.
3) სასჯელაღსრულებითი სამართალი სასწავლო სამეცნიერო
სახელმძღვანელო განსაკუთრებული ნაწილი ქუთაისი 2015 წ.
ელ. ვერსია ა.წ.ს.უ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

სამეცნიერო
კონფერენციები

1) სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმის ზოგადი კონცეფცია
ა.წ.ს.უ. პროფესორ მასწავლებელტა მეათე სამეცნიერო
კონფერენცია ქუთაისი 2003 წ.
2) როგორ წარმოგვიდგენდა დანაშაულის ცნების სტრუქტურის
საკითხებს რუსული და ქართული საბჭოური სისხლის
სამართალი. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქუთაისის ჰუმანიტარულ–
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორ–
მასწავლებელთა ასმეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი 2011 წ.
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3) იურიდიული პირი, როგორც ეკონომიკური დანაშაულის
სუბიექტი და მასთა დაკავშირებული თეორიები. საერთაშორისო
პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისის უნივერსიტეტი ქუთაისი
2014 წ.
4) უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა, როგორც ეკონომიკური
დანაშაული და მისი იურიდიული ანალიზი საერთაშორისო
პრაქტიკული კონფერენცია. ქ. კიევი 2015 წ.
5) პატიმრობა, როგორც თავისუფლების აღკვეთის უკიდურესი
ფორმა და მისი გამოყენების ასმართლებრივი პრობლემები
ა.წ.ს.უ. პროფესორ მასწავლებელთა პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია. ქუთაისი 2015 წ.

ტრენინგები / სემინარები

1) ტრენინგი თემაზე „სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე
მეთოდები“ ა.წ.ს.უ. სერთიფიკატი 423 რეგისტრაცია №505 ქ.
ქუთაისი 2013
2) ტრენინგი თემაზე „პოლიცია ადამიანის უფლებები“ ქუთაისი
2006 წ.
3) სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი
წერა USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE სერთიფიკატი
№6209

პროექტები / გრანტები

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

1) ა.წ.ს.უ წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი
2) სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „პროფესიონალის ხმა“ –
სარედაქციო კოლეგიის წევრი

1) საქართველოს შს სამინისტროს დამსახურებული ჩეკისტი
„სამკერდე ნიშანი“ – 1990 წ.
2) ღირსების ორდენის კავალერი - 2004 წ.

დამატებითი ინფორმაცია
საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე, ომის
ვეტერანი, თადარიგის პოლიციის პოლკოვნიკი
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