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სამუშაო გამოცდილება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

2013/06 - დღემდე

ელექტრონული ანგარიშგების განვითარების პროგრამის მენეჯერი (2016/ 08-12)
რეგიონალური კონფერენციების „ფული პოლიტიკაში“ საორგანიზაციო ჯგუფის უფროსი (2016-2018)
International IDEA-ს პროექტი „პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება მოლდოვაში “ 2017-2018
მიწვეული ექპერტი
IFES-ის პროექტი „პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება უკრაინაში“
მიწვეული ექპერტი, IFES უკრაინის ოფისის მიერ

2016 (მაისი, ნოემ.)

არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი“
2016 (ივლ.-აგვ.)
ტრენერი - „დავების გადაწყვეტა“ საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენელბისთვის
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი“
საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი

2012/08 – 2013/06

შპს „ბათუმი თაუერი“
ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის განვითარების პროექტი - დირექტორი

2012/04 - 2013/06

კვლევითი პროექტი „ევროკავშირის გავლენა აღმოს. მეზობელ ქვეყნებზე“
კვლევითი ასისტენტი საქართველოში

2011/11 – 2013/03

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
2010/07 – 2012/08
სსიპ “საწარმოთა მართვის სააგენტოს” სოციალური ინფრასტრუქტურის სამმართველო
სტაჟიორი, მოწვეული სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი, სამმართველოს უფროსი
საერთაშორისო უნივერსიტეტი მასკი
საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართლის მოწვეული ლექტორი

2010/09 – 2012/03

შპს „ავერსი–ფარმა“
იურისტი

2007/06 – 2009/07

შპს „მშენებელი“
იურისტი

2007/06 – 2007/11

საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტი
სტაჟიორი
NGO "მსოფლიო ურთიერთობათა საბჭო – საქართველო"
დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი

2007 (მარტი-მაისი)

2004/11 – 2007/05

საქართველოს პარლამენტი, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი
სტაჟიორი

2004/10 – 2006/04

უმაღლესი განათლება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საჯარო მმართველების სადოქტორო პროგრამა

2015 - დღემდე

ერაზმუსის უნივერსიტეტი, როტერდამი, ნიდერლანდების სამეფო
საერთაშორისო და ევროპის საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (LLM)

2009 - 2010

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
საერთაშორისო საჯარო სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (MA)

2006 – 2008

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
სამართლის ბაკალავრი (BA)

2002 – 2006

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი
ფინანსებისა და საბანკო საქმის დიპლომი

2003 – 2006

სემინარები და პროფესიული კურსები
აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი (OPDAT) და
საერთაშორისო სამართალდამცავი აკადემია (ILEA) ბუდაპეშტი, უნგრეთი
საარჩევნო დანაშაულის გამოძიებისა და სამართლებრივი დევნის ტრენინგ კურსი

2019 (მარტი)

დემოკრატიისა და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ცენტრი
(International IDEA) თბილისი, საქართველო და ტალინი, ესტონეთი
ტრენინგების კურსი „თანამედროვე ტექნოლოგიები პლიტიკური პარტიებში“

2016 (აპრ.-ნოემ.)

ახალგაზრდა პროფესიონალების ფორუმი “Europe Lab”, ვუკოვარ, ხორვატია
1989 წლის შემდგომი ომები და შერიგების შესაძლებლობები

2016 (ივლისი)

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA)
იურიდიული ფსიქოლოგია

2016 (აპრ.-მაისი)

გერმანის უმაღლესი აუდიტის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
პროექტის მართვა

2016 (მარტი)

ვიშეგრადის პოლიტიკური სწავლების სკოლა, ვარშავა, პოლონეთი
ევროპის პოლიტიკური მეცნიერებების კურსი

2015 (დეკემბერი)

მსოფლიო ბანკი , სტეფანწმინდა, საქართველო
კარგი მმართველობის ხელშეწყობა: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი

2015 (დეკემბერი)

ევროპის დიპლომატიური აკადემია, ვარშავა, პოლონეთი
პოლიტიკური მეცნიერებები და საჯარო მმართველობა

2015 (სექტემბერი)

ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი
საჯარო ადმინისტრირება და მენეჯმენტი

2015 (ივნისი)

ედინბურგის უნივერსიტეტი (ინტერნეტ სალექციო კურსი)
გაერთიანებული სამეფოს საარჩევნო სისტემები

2015 (აპრ.-მაისი)

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
და სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS)
ევროინტეგრაციის პოლიტიკური მნიშვნელობა

2014 (ნოემბერი)

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ყვარელი, საქართველო
მედიასთან კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები

2014 (ნოემბერი)

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
საგადასახადო კანონმდებლობა

2014 (ივნ.-ივლ.)

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი
და სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS)
პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები

2014 (ნოემბერი)

ადამიანის უფლებების სწავლების ასოციაცია (HREA)
არჩევნების მონიტორინგი (ინტერნეტ სალექციო კურსი)

2014 (სექტ.-დეკ.)

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი, თბილისი, საქართველო
ფინანსური აუდიტი

2013 (სექ.-ოქტ.)

ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველო
მეწარმეობის როლი თავისუფალ საზოგადოებაში

2011 (აგვისტო)

ევროპის უნივერსიტეტი „ვიადრინა“, ფრანკფურტი (ოდერი), გერმანია
2007 (სექტემბერი)
საზაფხულო სკოლა თემაზე “ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპული სისტემები“
ევროპის მართვის სკოლა (ESM) – თბილისი
მარკეტინგის კურსი

2007 (თებ-მარტი)

ჰააგის საერთაშორისო სამართლის აკადემია, ნიდერლანდების სამეფო
საზაფხულო სკოლა საერთაშორისო კერძო სამართალში

2006 (ივლისი)

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
საბანკო სამართლის კურსი

2006 (მაისი-ივნ.)

საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია
საერთაშორისო ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო სისტემების კურსი

2006 (მარტი-მაისი)

გაეროს ასოციაცია, საქართველო
სემინარი საერთაშორისო ლტოლვილთა სამართალში

2005 (ნოემბერი)

ევროპის სტუდენტური კვირეული, ლოძი, პოლონეთი
კონფერენცია გაეროს 60 წლის იუბილეზე, კითხვაზე: "გვჭირდება თუ არა გაერო?“

2005 (ოქტომბერი)

სასწავლო პროექტები და მიღწევები
სტიპენდიები:





საქართველოს პრეზიდენტის განვითარებისა და რეფორმების ფონდის სტიპენდია (17 000 ევრო
ერთ აკადემიურ წელზე) ერაზმუსის უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლისა და
ცხოვრების დასაფინანსებლად;
შვედეთის ინსტიტუტი - ლუნდის უნივერსიტეტში სწავლისა და ცხოვრების ხარჯებისთვის;
ვიშეგრადის ფონდი - ევროპის დიპლომატიურ აკადემიაში სწავლისა და ვარშავაში ცხოვრების
ხარჯების დაფარვის მიზნით.

სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომები:




„პოლიტიკური ფინანსების რეგულირება, როგორც პოლიტიკურ კორუფციასთან ბრძოლის
საშუალება“ - მიმდინარე სადოქტორო ნაშრომი;
„ევროპის საბჭო და საქართველო–რუსეთის ურთიერთობების სამართლებრივი საკითები:
სახელმწიფოთაშორისი დავა, როგორც სიტუაციის გაუმჯობესების შესაძლო მეთოდი“ (2010);
„საკონსულო სამართალი საქართველოში და მსოფლიო პრაქტიკა” (2008).

სამეცნიერო კონფერენციები:




თემით „კორუფციის გავლენა და პრევენციის მეთოდები“ – თბილისი, 2016 წლის ნოემბერი
თემით „პოლიტიკური კულტურა“ - თბილისი, 2015 წლის ნოემბერი
თემით „ევროკავშირის განვითარება ლისაბონის ხელშეკრულების შემდგომ“ - 2009 წლის
დეკემბერი (როტერდამი, ნიდერლანდების სამეფო)

დამატებითი ინფორმაცია
ენების ცოდნა:
 ქართული:
 ინგლისური:
 რუსული:
 გერმანული:

მშობლიური
სრულყოფილად
კარგად
დაწყებითი

კომპიუტერული და ტექნიკური უნარ–ჩვევები:
MS ოფისი – ვორდი, ექსელი და ფავერ ფოინთი;
MS Windows; კოდექსი

