
რეზიუმე 

სახელი: ლაშა 

გვარი: მარგიშვილი 

დაბადების თარიღი: 26.12.1987 

მისამართი: ქ. თბილისი, პეკინის ქუჩა №14 ა, ბინა №42 

მობილური ტელეფონის ნომერი: 577 24 37 53 

ელ.ფოსტის მისამართი:  l.margishvili@eqe.ge 

განათლება: 

№ წლები საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 

სპეციალობა 
კვალიფიკაცია 

აკადემიური 
ხარისხი 

1 2012-დღემდე ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სამართალი 
დოქტორანტი 

2 2009-2011 ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სამართალი 

სამართლის 
მაგისტრი 

3 2005-2009 ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სამართალი სამართლის 
ბაკალავრი 

სამუშაო გამოცდილება: 

№ წლები ორგანიზაციისა და 
სტრუქტურული 
ერთეულის დასახელება 

თანამდებობა 

1 O1.09.2020 - დღემდე სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

დირექტორის 
მოადგილე 

2 2017 - 2020 სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

უმაღლესი 
განათლების 
ხარისხის 
უზრუნველყოფი
ს სამსახურის 
უფროსი 

mailto:l.margishvili@eqe.ge


3 2015 - 2017 სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

განათლების 
ხარისხის 
უზრუნველყოფი
ს სამსახურის 
უფროსი 

4 2014-2015 სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

ავტორიზაციისა 
და 
აკრედიტაციის 
სამსახურის 
ავტორიზაციის 
სამმართველოს 
უფროსი 

5 2011-2014 სსიპ - განათლების 
ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი 

ავტორიზაციისა 
და 
აკრედიტაციის 
სამსახურის 
ავტორიზაციის 
სამმართველოს 
კოორდინატორი 

5 2012-2013 სსიპ - ივანე 
ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

მოწვეული 
ლექტორი 

6 2014-2015 სსიპ - ილიას 
სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

მოწვეული 
ლექტორი 

7 2014-2017 შპს სულხან საბა 
ორბელიანის სასწავლო 
უნივერსიტეტი 

მოწვეული 
ლექტორი 

8 2012-დღემდე შპს კავკასიის 
საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი 

მოწვეული 
ლექტორი 

9 2017 - 2019 შპს ქართულ-
ამერიკული 
უნივერსიტეტი 

მოწვეული 
ლექტორი 

 

 

ენების ცოდნა: 

ენის დასახელენა წერითი უნარი 
კარგი/ძალიან 
კარგი/დამაკმაყოფილებელი 

მეტყველების უნარი 
კარგი/ძალიან 
კარგი/დამაკმაყოფილებელი 

ქართული ენა ძალიან კარგი ძალიან კარგი 
ინგლისური ენა ძალიან კარგი ძალიან კარგი 
რუსული ენა კარგი კარგი 
თურქული ენა დამაკმაყოფილებელი დამაკმაყოფილებელი 
   



 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

პროგრამის დასახელება კარგი/ძალიან კარგი/დამაკმაყოფილებელი 
Microsoft Office Word ძალიან კარგი 
Microsoft Office Excel ძალიან კარგი 
Microsoft Office PowerPoint ძალიან კარგი 
ინტერნეტი ძალიან კარგი 
Eflow ძალიან კარგი 

 

მიღწევები (პროექტი, ტრენინგი, სერთიფიკატი, სამეცნიერო ნაშრომი, პუბლიკაცია და სხვა) 

№ წლები პროექტის ტრენინგის, სერთიფიკატის, სამეცნიერო ნაშრომის, პუბლიკაციის 
დასახელება  

1 2017 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი N2 - ფედერალიზმი 
როგორც საქართველოში ისტორიულად არსებული ტერიტორიული 
ორგანიზაციის ფორმა 

2 2016 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის ჟურნალი N1 - სახელმწიფოს 
ტერიტორიული ორგანიზაცია - კონფლიქტების დაძლევის გზა თუ 
ეროვნული თვითგამორკვევის ფორმა 

3 2015 საფრანგეთის რესპუბლიკის განათლების დაგეგმვის საერთაშორისო 
ინსტიტუტი - ტრანსნაციონალური უმაღლესი განათლების ინდიკატორები 
და სტანდარტები სომხეთსა და საქართველოში 

4 2015 სსიპ - ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის 
და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმების ცენტრის ტრენინგი -
საკანონმდებლო ჩარჩო - ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა 
უფლებამოსილებები და ვალდებულებები - ტრენერი 

5 2014 ლიტვის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების ხარისხის შეფასების 
ცენტრი - აკრედიტაციის ვიზიტში მონაწილეობა და საერთაშორისო 

პრაქტიკის გაცნობა/ანალიზი 
6 2014 დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის 

სააგენტო - ტრანსაციონალური საგანმანათლებლო პროგრამების ხარისხის 
უზრუნველყოფა 

7 2013 გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის ხარისხის განვითარების სააგენტო 

(ASIIN) - ავტორიზაციის/აკრედიტაციის ექსპერტებისთვის ტრენინგ 
მოდულების შემუშავება 

8 2013 საფრანგეთის რესპუბლიკის პედაგოგთა სწავლების საერთაშორისო ცენტრი 
(СIEP) - მაჰათმა - სპეციალისტი უმაღლესი განათლების მენეჯმენტში: 
ლიდერების განვითარება განათლების მართვის სისტემაში 

9 2013 საფრანგეთის რესპუბლიკის პედაგოგთა სწავლების საერთაშორისო ცენტრი 
(СIEP) - ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და 
შედარებითობის ხელშეწყობა 
უმაღლეს განათლებაში 

10 2013 სომხეთის რესპუბლიკის ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტო - უმაღლეს 
განათლებაში ინტერნაციონალიზაციისა და ხარისხის უზრუნველყოფის 
შედარებითობის ხელშეწყობა 



11 2012 ჰოლანდიის ქალაქ ნაიმეგენის უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა  
საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილე საქართველოს ნაკრების ერთ-
ერთი ხელმძღვნელი 

12 2012 ჰოლანდიის ქალაქ ნაიმეგენის უნივერსიტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა  
საერთაშორისო კონფერენციის ჟიურის წევრი. 

13 2010 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - თრეინინგი საერთაშორისო კერძო 
სამართალში 

14 2010 გაეროს განვითარების ფონდი და საქართველოს იურიდიული დახმარების 
სამსახური - მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში 

15 2009 ადვოკატის სერტიფიკატი სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით 
16 2007 საქართველოს უზენაესი სასამართლო - სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და 

სისხლის სამართლის კონფერენცია; 
17 2005 ამერიკის მათემატიკოსთა კავშირის - ,,მიუ ალფა თეტას” პრემია. ამერიკის 

მათემატიკოსთა კავშირის წევრი 
 

 


