
თამარ ალფაიძე

მობილური:

ელ-ფოსტა

ოჯახური მდგომარეობა: განქორწინებული

დაბადების თარიღი: 12.05.1979

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 01.2002 -
01.2005
სამართალმცოდნე, იურიდიული
დოქტორი, მიმაგრებული ფაილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1997 -
06.2000
ინგლისური ენა, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
მაგისტრთან გათანაბრებული, მიმაგრებული ფაილი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1996 -
06.2001
სამართალმცოდნე, იურიდიული
მაგისტრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება

სრული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 06.2015 - - დღემდე
(66 თვე - 5 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა,
ახალი სასწავლო კურსების მომზადება
საათობრივი აკადემიური დატვირთვა
სამეცნიერო კვლევები და მეცნიერული მოღვაწეობა , მიმაგრებული ფაილი

ტრენერი, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, 02.2015 - 02.2016 (12 თვე - 1
წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: სხვადასხვა სამართლებრივი მოდულების შექმნა და ტრენინგების ჩატარება

პროფესორი, ქართული უნივერსიტეტი, 09.2014 - 07.2016 (22 თვე - 1 წელი და 10 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა შემდეგ დისციპლინებში: შესავალი
სამართალმცოდნეობაში, მედია სამართალი, საკანონმდებლო ტექნიკა

მოწვეული პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ინსტიტუტი,
09.2012 - 06.2013 (9 თვე - 0 წელი და 9 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

მოწვეული პროფესორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, 09.2012 - 08.2020 (95 თვე -
7 წელი და 11 თვე)

https://www.hr.gov.ge/files/28d00fe2-30c6-47d6-b696-e8e36944155e
https://www.hr.gov.ge/files/0c7f4e0a-033a-44ec-acd8-e66f2f8fec16
https://www.hr.gov.ge/files/1e5a7b20-07bd-42f1-a495-6de6530f13c8
https://www.hr.gov.ge/files/9cde8d07-5d4c-4441-adb2-2de2470ad884


მოვალეობები: დოქტორანტთა სამეცნიერო ხელმძღვანელი

მოწვეული პროფესორი, Central European University, Budapest, Hungary, 05.2012 -
05.2014 (24 თვე - 2 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: ინოვაციური სასწავლო-სამაგისტრო პროგრამის შექმნა და დამუშავება
კომუნიკაციურ სამართალში

მოწვეული პროფესორი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 09.2011 -
02.2019 (89 თვე - 7 წელი და 5 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

პროექტის ავტორი და გადაცემის წამყვანი, პირველი რადიო, 10.2010 - 01.2012 (15 თვე
- 1 წელი და 3 თვე)

მოვალეობები: რადიოპროექტი "ეს მე ვარ"
ღამის თოქ-შოუ ყოველ პარასკევს

ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 09.2010 - 01.2011 (4 თვე - 0 წელი და 4
თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

ასოცირებული პროფესორი, თბილისის უნივერსიტეტი "მეტეხი", 09.2009 - 08.2011 (23
თვე - 1 წელი და 11 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

ასოცირებული პროფესორი, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, 09.2009 -
05.2015 (68 თვე - 5 წელი და 8 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა შემდეგ დისციპლინებში:

1. საკანონმდებლო ტექნიკა
2. შესავალი სამართალმცოდნეობაში
3. მედია სამართალი

იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების სასწავლო
უნივერსიტეტი, 03.2008 - 03.2010 (24 თვე - 2 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: ფაკულტეტის მართვა, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა აკადემიური
პერსონალის დაკომპლექტება, ლექცია-სემინარების სრულყოფილად
წარმართვა, მასტერ-კლასების ორგანიზება. . .

მოწვეული ლექტორი, თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
01.2008 - 01.2009 (12 თვე - 1 წელი და 0 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს უნივერსიტეტი, 01.2006 - 08.2009 (43 თვე - 3
წელი და 7 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

მაგისტრატურის დეპარტამენტის უფროსი, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის
სკოლა, 11.2005 - 01.2007 (14 თვე - 1 წელი და 2 თვე)

მოვალეობები: სამაგისტრო პროგრამების შემუშავება, სასწავლო პროცესის პროფესიონალი
პერსონალით დაკომპლექტება, სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება



ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, 01.2005 - 09.2007 (32 თვე - 2
წელი და 8 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

ასოცირებული პროფესორი, თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, 01.2004 - 07.2007
(42 თვე - 3 წელი და 6 თვე)

მოვალეობები: ლექცია-სემინარების წარმართვა

პრაქტიკანტი საპროცედურო საკითხთა წესების კომიტეტში, საქართველოს პარლამენტი,
10.2000 - 03.2001 (5 თვე - 0 წელი და 5 თვე)

მოვალეობები: პარლამენტის მუშაობის ორგანიზაციისა და სპეციფიკის, კომიტეტის
კომპეტენციისა და უფლებამოსილების საფუძვლიანი გაცნობა და აქტივობა მის
საქმიანობაში

სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის ლაბორანტი, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 01.2000 - 12.2005 (71 თვე - 5 წელი და 11 თვე)

მოვალეობები: სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა

სრული სტაჟი 251 თვე (20 წელი და 11 თვე)

ენები

ინგლისური (მეტყველება: , წერა: ) რუსული (მეტყველება: , წერა: ) Spanish (მეტყველება: ,
წერა: )

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft
Office Access (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Microsoft
Office Project (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Adobe Acrobat (
ძალიან კარგი), Mac OS (ძალიან კარგი), 66 (ძალიან კარგი), Adobe after effects (
დამაკმაყოფილებელი), Windows (ძალიან კარგი), InDesign (კარგი), illustrator (კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

9 TH UBT ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW, 10.2020-10.2020
Privacy and Information Security BY Tamar Alpaidze, სერტიფიკატი

ლაზარსკის უნივერსიტეტი/ საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, 07.2020-
07.2020
სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება პოლონურ სამეცნიერო ჟურნალებში", სერტიფიკატი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, 03.2019-07.2019
სასწავლო კურსის შეფასება , სერტიფიკატი

The University of Queensland, Australia, 05.2014-07.2014
The Science of Everyday Thinking, სერტიფიკატი

https://www.hr.gov.ge/files/572923a3-bcc6-4c2e-9070-19605f42a194
https://www.hr.gov.ge/files/17541ce9-0205-497a-8246-8e8dfabf0418
https://www.hr.gov.ge/files/f3c4baa9-346a-4023-ba0d-8bf3ba7bac43
https://www.hr.gov.ge/files/c8d38014-bea0-4544-baa5-c14c60967f82


Harvard University, 02.2014-08.2014
Leaders of Learning, სერტიფიკატი

Harvard University, 01.2014-07.2014
Justice, სერტიფიკატი

ELSA, 08.2013-08.2013
International Conference on Media Law, სერტიფიკატი

The Universite catholique de Louvain, 08.2013-04.2014
International Human Rights, სერტიფიკატი

Enterprise Incubator Foundation, 04.2013-04.2013
Mobile Innovation Policy, სერტიფიკატი

Central European University, 05.2012-05.2012
Teaching ICT Policy Skills, სერტიფიკატი

University of Pennsylvania, The Georgian Institute of Public Affairs, 05.2012-05.2012
New Direction for Growth, Regulation, and Public Policy, სერტიფიკატი

European Union, 12.2011-12.2011
Training on Media Regulation, სერტიფიკატი

Fondazione Romualdo Del Bianco, 01.2010-01.2010
Children will resolve the parents' errors, სერტიფიკატი

ნაშრომები, პუბლიკაციები

სამეცნიერო შრომების კრებული #7 2016 , 12.2016კიბერტერორიზმი - მძიმე
ინფორმაციული დანაშაული / თანაავტორობით ,

სამართალმცოდნეობის შესავალი (მეორე გამოცემა), 10.2016სახელმძღვანელო , ,
ატვირთული ფაილი

სამეცნიერო შრომების კრებული #6, 08.2016ადამიანის ინფორმაციული უფლებები და
თავისუფლებები, სამართლებრივი რეგულირების განსაკუთრებული ობიექტი,
თანაავტორობით, , ატვირთული ფაილი

ჰუმანური სამართლის პრინციპები, 05.2015სამეცნიერო შრომათა კრებული #5 (გთსუ), ,
ატვირთული ფაილი

სახელმწიფო ხელისუფლება და მასმედია, 06.2014სამეცნიერო შრომათა კრებული (გთსუ), ,
ატვირთული ფაილი

ოთხი კითხვა ჟურნალისტიკის სამართლებრივი რეგულირების სფეროში, 05.2010სტატია,
ჟურნალი &quot;სოლიდარობა&quot;, , ატვირთული ფაილი

შესავალი სამართალმცოდნეობაში, 09.2009სახელმძღვანელო, , ატვირთული ფაილი

მედია სამართალი, 09.2008სახელმძღვანელო, , ატვირთული ფაილი

ინტერნეტის სამართლებრივი რეგულირება, 05.2004Georgian Electronic Scientific Journal:
Jurisprudence #1-2004, , ატვირთული ფაილი

https://www.hr.gov.ge/files/07687812-129c-4a7a-af6f-161a34666db5
https://www.hr.gov.ge/files/17b5c1b9-2fc6-411d-81d0-1431b97f067c
https://www.hr.gov.ge/files/b04c42ef-c075-4e4d-b873-c382b4918aa1
https://www.hr.gov.ge/files/01577b41-402e-4b53-a655-ad1cb1fda824
https://www.hr.gov.ge/files/e489eda2-4cd8-4fc8-8a7d-4c98dc746574
https://www.hr.gov.ge/files/61458216-d375-4a51-bced-21203ac79b27
https://www.hr.gov.ge/files/ba020980-4ecd-40f1-b851-1be7d00b727d
https://www.hr.gov.ge/files/fe8aeafd-93f9-4442-9c49-55a7ba2244ed
https://www.hr.gov.ge/files/f55a6eab-9ac0-459e-95b4-be26f678950a
https://www.hr.gov.ge/files/cc804ea6-0796-42b7-b35d-3ac95065b062
https://www.hr.gov.ge/files/cc804ea6-0796-42b7-b35d-3ac95065b062
https://www.hr.gov.ge/files/ef966e46-baf7-486c-9e50-4cacfe62c377
https://www.hr.gov.ge/files/da1d43fb-012e-4cee-ad9e-2cf4af0136c2
https://www.hr.gov.ge/files/da1d43fb-012e-4cee-ad9e-2cf4af0136c2
https://www.hr.gov.ge/files/00fbbe24-e456-45b5-8e3e-c5b70a3ce391
https://www.hr.gov.ge/files/00fbbe24-e456-45b5-8e3e-c5b70a3ce391
https://www.hr.gov.ge/files/766b4b2b-b743-4384-9943-a8f8a23b03d2
https://www.hr.gov.ge/files/d0a5f6b9-ec37-4195-a0d5-fc9e839ea5e1
https://www.hr.gov.ge/files/6d14215d-c732-4144-a1dc-c73e0ddf7468
https://www.hr.gov.ge/files/e16f6d95-68a6-4b2d-9d6c-0d2de584bd8d


პროექტები

რადიოპროექტი "ეს მე ვარ", 10.2010-01.2012,
პროექტის ავტორი და გადაცემის წამყვანი
სოციალური რადიოპროექტი, ღამის თოქ-შოუ პირველ რადიოში\\

პირველი რადიო ონლაინ-სტრიმინგი საქართველოდან

რეკომენდატორები

კონსტანტინე კორკელია, თსუ იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი ადამიანის უფლებათა
საერთაშორისო სამართალში, ევროპის საბჭოსთან საქართველოს მუდმივი
წარმომადგენელი,

გიორგი კვერენჩხილაძე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო , მოსამართლე,

დამატებითი ინფორმაცია

ვკითხულობ ლექციებს შემდეგ დისციპლინებში:

1. სამართალმცოდნეობის შესავალი/სამართლის საფუძვლები
2. კონსტიტუციური სამართალი / შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი
3. მედია სამართალი / მასკომუნიკაციების სამართალი / მედიის რეგულირება და
თვითრეგულირება
4. საკანონმდებლო ტექნიკა / იურიდიული ტექნიკა
5. ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები
6. ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერუსაფრთხოება და კიბერსამართალი
7. განათლების სამართალი

***
ვსარგებლობდი ფსევდონიმით - თათა ჩხეიძე / თამარ მთაწმინდელი
1994 წლიდან ვეწეოდი ჟურნალისტურ საქმიანობას რადიო მაუწყებლობით 2012 წლამდე

დამატებითი დოკუმენტები

დიპლომი (იურიდიული)

https://www.hr.gov.ge/files/6a7b4b7f-5fcd-4798-8357-8feec5addd81


დიპლომი (ინგლისური)

დიპლომი Ph.D

ასპირანტურის სერტიფიკატი

ცნობა (UG)

ცნობა (CU)

ცნობა (Alma Mater)

ცნობა (TSU)

ცნობა (GTTU)

ცნობა ®ADIO

ცნობა - CU-LLM

ცნობა - MAMCTU

ID - Tamar Alpaidze

CV - Tamar Alpaidze 2016

ცნობა - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ

ჯანმრთელობის ცნობა 2020

ცნობა ნასამართლობის შესახებ

https://www.hr.gov.ge/files/f798ea92-d3bd-4cc0-a97a-9e65f7c66ac2
https://www.hr.gov.ge/files/cbff9f5d-7243-4414-944a-53b95fc64410
https://www.hr.gov.ge/files/9969f90f-9370-467c-aa9c-63c52fec79c3
https://www.hr.gov.ge/files/3cbfc0c0-029b-4190-8a6c-85a45948e73f
https://www.hr.gov.ge/files/6c6819ab-4e70-40b4-ba08-9c1834ab6f1c
https://www.hr.gov.ge/files/cca97138-1cdf-4305-9c6f-747051fe0cbc
https://www.hr.gov.ge/files/f37a6362-aae2-49e3-ab31-2e47fda48954
https://www.hr.gov.ge/files/3206821d-d983-4bcb-aaae-cc41637a2b08
https://www.hr.gov.ge/files/f6b71640-2b57-4bdb-9699-112ea58a6761
https://www.hr.gov.ge/files/e6475ffe-8d16-469c-af3d-9b98ce3c5ae5
https://www.hr.gov.ge/files/1830d41a-64a2-4937-b3e4-fbf87ace067f
https://www.hr.gov.ge/files/b79b9f88-43b4-4957-b7a7-1f5e94926934
https://www.hr.gov.ge/files/c4bdbc44-b572-490b-853e-12bf58c123f7
https://www.hr.gov.ge/files/c54730a9-de6c-435d-8811-b329825c1ca0
https://www.hr.gov.ge/files/16985c02-f45e-48b8-8ddb-fa3ec3aff798
https://www.hr.gov.ge/files/c3111f1f-7d83-4240-b733-443c7dd3c19d


რეზიუმე (მოკლე ავტობიოგრაფია) 2020

სამოტივაციო წერილი
გახლავართ სამართლის დოქტორი, პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით,
მრავალი სამეცნიერო სტატიისა და სამი სახელმძღვანელოს ავტორი. სადისერტაციო
ნაშრომი ეხებოდა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების საქმიანობის სამართლებრივ
ასპექტებს. ჩემი ინიციატივით საქართველოში დაფუძნდა სამართლის კომპლექსური დარგი -
მედია სამართალი და გამოიცა ამ სფეროში პირველი სახელმძღვანელო
მედიასამართლებრივ საკითხებზე. დღემდე ვაგრძელებ სამეცნიერო საქმიანობას დარგის
განვითარების ხელშეწყობისთვის. ამჟამად ვეუფლები სხვადასხვა ქვეყნების უნივერსიტეტების
მიერ წარმოდგენილ უახლეს სალექციო კურსებს და ვიღრმავებ ცოდნას სხვადასხვა
მიმართულებებით.
- მრავალწლიანი პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის შედეგად დავაგროვე ის ცოდნა,
რომელიც საშუალებას მომცემს ზედმიწევნით კარგად შევასრულო ის სამუშაო, რომელსაც
ჩემგან ელის უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება.
- მიმაჩნია, რომ მენეჯერული საქმიანობის გამოცდილება საშუალებას მომცემს აქტიური
წვლილი შევიტანო სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფაში.
- მაქვს საკმაო გამოცდილება ხელმძღვანელ ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობის,
რასაც ამყარებს ჩემი ორგანიზაციული მუშაობის, ანალიზისა და სტრატეგიული ხედვის,
გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების, არგუმენტირებული შეფასების, საკითხისადმი
პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი.
- მაქვს სოციალური, ორგანიზაციული და ტექნიკური მონაცემები და უნარები. შემიძლია
ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობა, ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და
ადმინისტრირება (კადრების, პროექტების), დაგეგმვის, ანალიზისა და სტრატეგიული ხედვის
უნარი, დასახული მიზნების შესრულება და მიღწეული შედეგების კონტროლი, მონიტორინგი,
გადაწყვეტილების მიღების უნარი, არგუმენტირებული შეფასების უნარი, საკითხის მიმართ
პოზიტიური მიდგომისა და გადაჭრის უნარი, ასევე სამართლებრივი აქტების,
ხელშეკრულებებისა და სხვა დოკუმენტების ექსპერტიზა და სხვ.
- სათანადო დონეზე ვფლობ ეროვნულ და საერთაშორისო კანონმდებლობას.
პატივისცემით,
თამარ ალფაიძე - პროფესორი, სამართლის დოქტორი

ოჯახის წევრები

დედა,

საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: ჯონდო

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

https://www.hr.gov.ge/files/33dab12e-4b1e-49f6-a699-f5e108ff1281


სამხედრო ვალდებულება: არასამხედრო ვალდებული

პირადი ნომერი:

სერია:

ფაქტობრივი მისამართი:
თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი: თბილისი, საქართველო

ავტომანქანის მართვის მოწმობის
ნომერი:

სახლის ტელეფონი:

სამსახურის ტელეფონი:

ვებ-გვერდი:




