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დოქტორის ხარისხთან გათანაბრებული 
წოდება
(სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით)

1996

ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის 
ინსტიტუტი
სამეცნიერო  ხარისხის მაძიებელი, ბიოლოგიურ 
მეცნიერებათა კანდიდატი

1986-1992

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია
ტიმირიაზევის სახ. მცენარეთა
ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი, ბახის სახ. 
ბიოქიმიის ინსტიტუტი,
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების 
მკვლევარი

1985-1988

ენობრივი კომპეტენციები

ინგლისური ენა - C2

რუსული ენა  - C2

კომპიუტერული უნარები

MS WINDOWS
MS OFFICE

პერსონალური უნარები

პასუხისმგებლობის მაღალი 
გრძნობა

გუნდური მუშაობა და 
კოორდინირება

ანალიტიკური და 
შემოქმედებითი აზროვნება

სტრატეგიული ხედვა და 
სწრაფი ორიენტირება

თვითმენეჯმენტი და 
სამოტივაციო განვითარება

მოლაპარაკებების 
წარმოებისა და საჯარო 
გამოსვლის უნარი

იტალიური  - A1

თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი
სინქრონული თარგმანის სასწავლო კურსის 
მსმენელი

1984-1985

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბიოლოგიის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია 
ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი

1979-1984

IDC 
ფსიქოლოგია & ქოუჩინგი, სტატუსი:  
პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი

2019-2020



სამუშაო გამოცდილება

განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრი
პოზიცია:  დარგისა და განათლების ექსპერტი

2014-2018

საკონსულტაციო კომპანია ,,სევენთ“
პოზიცია: დამფუძნებელი, დირექტორი

2011

შპს „ბოულინგცენტრალი“
პოზიცია:  დირექტორი

2008-2011

სს "ნიკორა" 
პოზიცია:  საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

2003-2008

შპს „ჯიემსი ჯგუფი“
პოზიცია:  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი

2000-2003

შპს „ინაკო“
პოზიცია: ოფის-მენეჯერი, თარჯიმანი

1996-1999

შპს „თაგის არტი“,
პოზიცია: მუსიკალურ-საპროდიუსერო 
პროექტების მენეჯერი

2017-2018

შპს „სევენთის“ პროექტი “თბილისური 
წალკოტი“ პოზიცია: იდეის ავტორი და 
შემსრულებელი

2016

დეველოპერული კომპანია „ენჯი“
პოზიცია: საკომუნიკაციო კონცეფციის 
ავტორი

2016-2017

ჩეხური ფარმაცევტული კომპანია 
„ვალმარკი“  პოზიცია:  მრჩეველი 
საკომუნიკაციო სტრატეგიების 
დაგეგმვა- ორგანიზების მიმართულებით, 
სიმპოზიუმების მოდერატორი

2015-2017

განხორციელებული პროექტები

MBA ACCESS TBILISI
პოზიცია: ღონისძიების თანაორგანიზატორი

2014-2015

თბილისის ღია კინოფორუმი 
პოზიცია: ფესტივალის დირექტორი

2013-2015

ჰოლდინგი ,,რონიკო”
პოზიცია: მრჩეველი საზოგადოებასთან 
ურთიერთობისა და მომსახურების ხარისხის 
მართვაში

2012-2017

,,PR აკადემიის“ საერთაშორისო 
განათლების ცენტრი 
პოზიცია: აღმასრულებელი დირექტორი

2015-2018

აზრის ლაკონურად 
გადმოცემისა და წერითი 
უნარ-ჩვევები

ერთდროულად საქმეების 
ორგანიზება და დროის 
მართვა



სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

დარგობრივი კონფერენცია ,,PR დღეები“ - 
თბილისი. თემა: ღონისძიების ორგანიზება 
„გზა მიზნიდან შედეგამდე“ 

2014

გლობალური მეწარმეობის კვირეული, 
საერთაშორისო კონფერენციასა და 
პანელ-დისკუსიაში მონაწილეობა, საჯარო
მოხსენება თემაზე: „მცირე და საშუალო 
ბიზნესის როლი განათლებაში“

2012

შავი ზღვის საერთაშორირო უნივერსიტეტი, 
1st International Medical Tourism Conference on 
Medical Tourism –Challenges and perspectives
ტურიზმის გლობალური გამოწვევები. 
მოხსენება თემაზე: „რეკრეაციული ტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები“

2015

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 
13th International Silk Road Scientific Conference, 
May 23-24, 2018 The Role of Education in Develop-
ing the Economy მოხსენება: Way from Knowl-
edge to Self-employment

2018

კონფერენციის მასალები 2015-2018

კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის მედია 
სკოლა, სამაგისტრო ნაშრომების კომისიის 
წევრი

2018

წევრობა (აკადემიური /
სამეცნიერო საბჭოები... )

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტი, სამაგისტრო პროგრამაზე 
მიმღები კომისიის წევრი, სამაგისტრო
ნაშრომების კომისიის წევრი

2008-2009

სამეცნიერო, პედაგოგიური
გამოცდილება (პროგრამები /პროექტები/ კვლევები)

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი, ბიზნეს 
ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა, 
მოლაპარაკების ხელოვნება, მოწვეული
ლექტორი

2015-2018

ჟვანიას სახ. სახელმწიფო ადმინისტრირების 
სკოლა, კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის 
მოწვეული ლექტორი

2016-2018



სამეცნიერო, პედაგოგიური
გამოცდილება (პროგრამები /პროექტები/ კვლევები)

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტი, საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამაგისტრო პროგრამა, 
პიარ- პრაქტიკის სასწავლო კურსი, მოწვეული 
ლექტორი

2008-2015

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 
ბიზნესის ადმინისტირების საბაკალავრო 
პროგრამა, ღონისძიებების მართვა ტურიზმში, 
მოწვეული ლექტორი

2015

PR აკადემიის ბაზაზე - ,,მოსახლეობის 
დამოკიდებულების კვლევა” -  თბილისის  
მასშატაბით  ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებთან 
დაკავშირებით მოქალაქეთა 
ინფორმირებულობისა და წინასაარჩევნო 
განწყობის შესწავლა

2017

UNICEF-ისა და NCDC-ის დაკვეთით 
იმუნიზაციის კომუნიკაციისთვის მასტერ 
ტრენერების მომზადება- გადამზადება. 
ინტერპერსონალური კომუნიკაციის დამხმარე 
სახელმძღვანელოს შექმნა

2017

ღონისძიების ორგანიზატორისა და საოფისე 
საქმის ჩარჩო დოკუმენტი, ღონისძიების 
ორგანიზატორის ოპტიმიზირებული 
სასწავლო პროგრამის ავტორი

2017

GIZ დაკვეთით პრეზენტაციის უნარ-ჩვევებში 
სსიპ-ების თანამშრომელთა გადამზადების 
პროგრამა

2016

USAID-ის დაკვეთით საჯარო სამსახურის 
ბიუროს თანამშრომლების პროფესიული 
გადამზადება ზოგადი მენეჯმენტის უნარებში

2016

საქართველოს განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი - 
ღონისძიების მენეჯერისა და ღონისძიების 
დიზაინერის პროფესიული სტანდარტებისა 
და მოდულური პროგრამების ავტორი, 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
სპეციალისტის პროფესიული სტანდარტის 
ავტორი

2014-2015

„ღონისძიების დაგეგმვა“ - სტუდენტთა 
დამხმარე სახელმძღვანელოს ავტორი 
(ელ-გამოცემა)

2016



სამეცნიერო, პედაგოგიური
გამოცდილება (პროგრამები /პროექტები/ კვლევები)

PRაკადემიის მოკლევადიანი სასერთიფიკატო 
კურსები: ეფექტური წარდგენა, საჯარო 
გამოსვლის ხელოვნება, ბიზნეს- 
კომუნიკაციის ეტიკეტი

2012-2017

ტრენინგცენტრი „ბიმარკი“ - ეფექტური 
წარდგენის უნარები

2012-2013

პროფესიული მომზადება /გადამზადების კურსები

USAID project - Performance Assessment Work-
shop (English course)

2018

STRATEGIC COMMUNICATION in the Modern Infor-
mation Environment – Master class (English 
course)

2017

Dennis Morrisset’s Master class - Successful Sales 
& Service Building in Luxury Industry (English) - 
წარმატებული გაყიდვები & 
ლუქს-კატეგორიის მომსახურება

2015

პერსონალური ბრენდინგი & ნლპ მეთოდიკა - 
PRაკადემია

2014

Business Communication skills / English course -
ბიზნესურთიერთობათა უნარები - Cambridge 
study

2013

PR აკადემიის ბაზაზე ჩატარებული 
„მოსახლეობის ინფორმირებულობის 
ხარისხის კვლევა” - საქართველოს საჯარო 
მოხელეთა მიმართ მოსახლეობის 
დამოკიდებულებისა და ხელისუფლების 
საქმიანობის შესახებ მოქალაქეთა 
ინფორმირებულობის შესწავლა 
რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით

2015

საგანმანათლებლო ცენტრი „ქემბრიჯ სთადი“ 
- ტრენერი პროფესიული წერასა და ზეპირ 
წარდგენის უნარებში

2013

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ბაზაზე 
დაფუძნებული პიარსკოლა - ღონისძიების 
მართვის ტრენერი და პროექტების 
შემფასებელი კომისიის წევრი

2007-2014



PROFESSIONAL TRAINING / RETRAINING  COURSES

ხარისხის მართვის სისტემების საბაზისო 
საფუძვლები, კვალიფიკაცია: ხარისხის 
მართვის შიდა აუდიტი

2010-2013

ბრენდინგის საფუძვლები: 
ბრენდის ბიოლოგია

2007

ადამიანური რესურსების მართვა და პიარი 2005

Demand Management ( English course) - 
მოთხოვნათა შექმნის მართვა

2001


