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წლები

დაწესებულება

სპეციალობა,
კვალიფიკაცია

აკადემიური
ხარისხი

1

19972001

საქართველოს საბაჟო აკადემია

სამართალი

დიპლომირებული
სპეციალისტი

2

19951997

მართვის, ბიზნესისა და სამართლის
საერთაშორისო ინსტიტუტი

ეკომომიკა

დოქტორი

3

19941996

კალიფორნიის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საერთაშორისო
ეკონომიკა

დოქტორანტი

4

19891994

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ინჟინერ-ეკონიმისტი

მაგისტრთან
გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება
NN

წლები

ორგანიზაციის და სტრუქტურული ერთეულის
დასახელება

თანამდებობა

1

2020დღემდე

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი

დირექტორის
მოადგილე

2

2017-2020

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი, პროფესიული განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სამსახურის უფროსი

3

2015-2016

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მენეჯერი

4

2013=2015
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ექსპერტ‐
ფასილიტატორი,
შეფასების ჯგუფის
ხელმძღვანელი,

5

2010-2017

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი,

ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის
ექსპერტი

6

2010-2017

საქართველოს ბიზნესის აკადემია‐SBA

რექტორი

7

2007-2010

საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა
უნივერსიტეტი

პრორექტორი

8

2003-2007

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მინისტრის მრჩეველი

9

1997-2003

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო
დეპარტამენტი

სპეცილისტი,
სამმართველოს
უფროსის მოადგილე,
სმმართველოს უფროსი

ენები
ქართული

C2

ინგლისური

C1

რუსული

B2

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word

ძალიან კარგი

Microsoft Office PowerPoint

ძალიან კარგი

Microsoft Office Excel

ძალიან კარგი

Microsoft Office Teams

ძალიან კარგი

Microsoft Office Outlook

ძალიან კარგი

Adobe Acrobat

კარგი

Corel

კარგი

Photoshop

კარგი

Web‐based communication

ძალიან კარგი

ტრენინგები
კონექტ თუ ჩეინჯ, გერმანია,12.2019-12.2019
საკვანძო კომპეტენციების განვითარება
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ბერლინი, ლაიფციგი, შვერინი,
გერმანია,11.2017-11.2017
დუალური განათლება მშენებლობის სექტორში, შრომის უსაფრთხოება და მისი ხარისხის უზრუნველყოფა
საქართველოს კარიტასი, ფრაიბურგი, გერმანია,10.2017-10.2017
დუალური განათლება ჯანდაცვის სფეროში
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ბონი, გერმანია,07.2017-07.2017
დუალური პროფესიული განათლება, მექანიზმები და ინსტრუმენტები
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, მაგდებურგი, გერმანია,07.2016-07.2016
აკადემიური თანამშრომლობა პროფესიული განათლების საკითხებში
ევროპის ტრენინგების ფონდი,10.2015-10.2015
პროფესიულ განათლ;ებაში საკვანძო კომპეტენციების განვითარება, ბელფასტი, გაერთიანებული სამეფო
გაეროს განვითარების პროგრამა, ანსბახი და რეგენსბურგი, გერმანია,10.2015-10.2015
საგანმანათლებლო რესურსების განვითარება
ხარისხის მართვის ევროპული ფონდი,10.2014-10.2014
გზა სრულყოიფისაკენ (ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული სისტემა) ატვირთული ფაილი
საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია,01.2014-01.2014
დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა ატვირთული ფაილი
გარმანიის უწყვეტი განათლების ასოციაცია,12.2013-12.2013
დუალური განათლება, პროფესიული განათლება გერმანიაში

ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო,09.2013-09.201
ისრაელის საგანმანათლებლო სისტემა

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა,06.201
კურსდამტავრებულთა კვლევა

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა,05.201
საგანმანათლებლო სტანდარტის შემუშავება

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა,04.201
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა,04.201
გარე შეფასება

პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა,03.201
ვალიდაცია და ვერიფიკაცია

აესს,10.2010-11.2010
სემინარი სამეცნიერო კვლევების ტექნიკურ უზრუნველყოფაში, სოფია, ბულგარეთი
USAID,12.2007-12.2007
სასწავლო პროგრამის შედგენის ტრეინინგი
აშშ თავდაცვის დეპარტამენტი,12.2005-12.2004
სასაზღვრო უწყებათა მენეჯერების სემინარი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი
ესპანეთის საბაჟო,09.2003-09.2003
თავისუფალი ზონები და თავისუფალი პორტები, ბერსელონა, ესპანეთი.
მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია,05.2003-05.2003
შესწორებული კიოტოს კონვენციის სამუშაო ჯგუფის ვორქშოპი, ბუქარესტი, რუმინეთი
TACIS,03.2003-03.2003
საბაჟო მენეჯმენტის ვორქშოპი
აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი,03.2002-03.2002
ქართულ-აზერბაჯანული ექსპორტ-კონტროლის სემინარი, თბილისი
საბაჟო დეპარტამენტი,12.2001-12.2001
რეგიონალური TIR სემინარი
აესს, ინტერპოლი,09.1999-09.1999
სწავლება საბაჟო და პოლიციის გამომძიებლებისათვისა, ვენა, ავსტრია
აშშ საბაჟო,09.1998-09.1998
გაუვრცელებლობის სწავლება
Crown Agents,09.1998-09.1998
ანტიკონტრაბანდული სწავლება

ნაშრომები, პუბლიკაციები
პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტების გზამკვლევი
პროფესიული განათლების ხარისხი
პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო,
პროფესიული განათლების ხარისხი
პროფესიული განათლების მასწავლებლის გზამკვლევი,
პროფესიული განათლება
სატრანსპორტო‐ლოჯისტიკური და ინტეგრირებული განაწილებითი სისტემები 3 ტომად,
ლოჯისტიკა და საერთაშორისო კომერციული ურთიერთობები
ბიზნესი და განათლება‐ პრობლემები და პერსპექტივები,
განათლება და კერძო სექტორი
პროფესიული განათლების პრობლემები და პერსპექტივები,
პროფესიული განათლება

მიწოდებათა ჯაჭვების მენეჯმენტი და სტრატეგიები
მენეჯმენტი
მოხსენება‐ პროფესიული განათლების პრობლემები საქართველოში, პირველი საერთაშორისო
ეკონომიკური განათლებისკონფერენცია,
პროფესიული განათლება
აზროვნების ეკონომიკური წესი, საჯარო მოხსენება საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ
ბიბლიოთეკაში,
ეკონომიკური აზროვნება
პროფესიული განათლების პრობლემები საქართველოში, განათლების და ტრეინინგების ფონდის
(ევროკავშირი) სამუშაო შეხვედრა
პროფესიული განათლება
ეკონომიკური დასკვნები საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის საფუძველზე, საქართველოს
ბიზნესის აკადემია
ეკონომიკური ანალიზი
საბაჟოს როლი ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში გლობალიზაციის
პირობებში,
ეკონომიკური უსაფრთხოება
საექსპორტო კონტროლის სახელმძღვანელო, საბაჟო სტუდენტებისა და ოფიცრებისათვის,
ექსპორტის კონტროლი
სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური ეკონომია, საერთაშორისო კონფერენცია‐ სამხრეთ კავკასიის
უსაფრთხოების საკითხები
რეგიონული უსაფრთხოება
საბაჟო მონაცემთა დამუშავების ავტომატიზირებული სისტემა, სახელმძღვანელო,
საბაჟო
ბიზნეს‐გეგმის შედგენის მეთოდოლოგია, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების
პროფესიული სტუდენტებისათვის
მენეჯმენტი
მოხსენება‐ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში საქართველოს წევრობის პოლიტიკური და
ეკონომიკური ასპექტები,
საერთაშორისო ურთიერთობები
ლოგისტიკური მენეჯმენტი და მოდელირება (თანაავტორი), სახელმძღვანელო აკადემიური და
პროფესიული სტუდენტებისათვის
მენეჯმენტი
საგარეო ვაჭრობა‐ თეორია და პოლიტიკა, სახელმძღვანელო ეკონომიკური სპეციალობის
სტუდენტებისათვის
საერთაშორისო ეკონომიკა
მოხსენება‐ განათლების შემდგომი დასაქმების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
განათლება და დასაქმება

პროექტები

ცენტრსა და გაეროს განვითარების პროგრამას შ„საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული
პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია, ფაზა 2“
მეორე კომპონენტი მიზნად ისახავს ავტორიზაციის ახალი სტანდარტების დანერგვის მხარდაჭერას. მათ
შორის ავტორიზაციის საბჭოების შესაძლებლობების გაძლიერებას, ავტორიზაციის ექსპერტთა
სერტიფიცირების და მათი შეფასების სისტემების დანერგვას, საგანმანათლებლო დაწესებულებების
შესაძლებლობების გაძლიერებას.
მოდულური და დუალური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის ქვეპროგრამა
პროექტი დაფინანსებული იყო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტიდან და მიზნად
ისახავდა მოდულური პროგრამების, მათ შორის მათი დუალური სწავლების გზით განხორციელების
დანერგვის მხარდაჭერის ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების განხორციელებას. მათ შორის: მოდულური და
დუალური პროგრამების დანერგვის დაგეგმვა, მიმდინარეობის მხარდაჭერის ვიზიტების დაგეგმვა,
მონიტორინგის დაგეგმვა, საჭირო მხარდაჭერის ღონისძიებების იდენტიფიცირება და ორგანიზება.
გაეროს განვითარების პროგარამასა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის
გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულება
პროექტის მიზანი იყო პროფესიული განათლების საშუალო საფეხურის პროგრამებში ზოგადი განათლების
საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების ინტეგრირების კონცეფციის შემუშავება და მისი პილოტირება
შერჩეულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, რაც გულისხმობდა კონცეფციის და მოდულების
შემუშავებას, დამტკიცებას, პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების ხელშეწყობას,
მასწავლებელთა ტრენინგებს, საგანმანათლებლო რესურსების განვითარებას, პროცესის მონიტორინგს და
შედეგების შესახებ ანგარიშგებასა და მათ პრეზენტაციას.
პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
პროფესიული სტანდარტების შემუშავების მიზნით დაკუმ-სემინარების მოწყობა, სტანდარტების
პროექტების მომზადება, მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება,
მოდულების მომზადება, საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა, შეფასების სტანდარტების მომზადება.
USAID. საბაჟო პროცედურების დროის გაზომვის მეთოდოლოგიის შემუშავება შემოსავლების
სამსახურისათვის
საბაჟო პროცედურების დროის გაზომვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავება და
პილოტირება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურისათვის.
USAID, საბაჟო კანონმდებლობა და პროცედურები
სასწავლო პროგრამის და მასალების შექმნა და ტრეინინგების ჩატარება კანონმებლობისა და პროცედურების
საკითხებზე საბაჟო სისტემის მოხელეთათვის.
აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი, არგონის ეროვნული ლაბორატორია, იდენტიფიკაციის ტრეინინგები
საბაჟო და სასაზღვრო უწყების მოხელეთათვის
სასწავლო პროგრამის და მასალების შექმნა და სწავლება საექსპორტო კონტროლის კანონმდებლობასა და
ჰარმონიზებული სისტემის საკითხებში
TACIS (Technical Assistance to CIS Countries)/EU, Eurocustoms, საბაჟო კანონმდებლობა და პროცედურები
საქართველოს მესამე საბაჟო კოდექსის და კანონქვემდებარე აქტების შექმნა, საბაჟო მოხელეთა
პროცედურული სახელმძღვანელოების შემუშავება.
TACIS (Technical Assistance to CIS Countries)/EU, Crown Agents (UK) ‐ საქართველოს საბაჟო
ადმინისტრაციისგაძლიერება

საქართველოს მეორე საბაჟო კოდექსის და კანონქვემდებარე აქტების შექმნა, საქართველოს საბაჟო
სისტემისათვის თანამდებობრივი აღწერილობების და სტრუქტურის შექმნა.

