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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი  
საჯარო მმართველობის დოქტორი

2012-2015 წწ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი 
მაგისტრი

1998-2001 წწ

ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი
ბაკალავრი

1992-1996 წწ

ენობრივი კომპეტენციები

ინგლისური ენა - C1

რუსული ენა - C2

კომპიუტერული უნარები

MS OFFICE

პერსონალური უნარები

სრულყოფილი გადმოცემისა 
და წერითი უნარები

სტრატეგიული ხედვა

სტრესულ სიტუაციაში 
მუშაობის უნარი

ანალიტიკური აზროვნების 
უნარი

მოლაპარაკებების 
წარმოების უნარი

პრობლემის 
დამოუკიდებლად გადაჭრის 
უნარი

გუნდთან ერთად მუშაობის 
უნარი

ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი
პოზიცია: ლიცენზირებული წარმომადგენლი 
საქართველოში, ბიზნეს ადმინისტრირებისა 
და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის 
ხელმძღვანელი, მოწვეული პროფესორი

2015

საგანმანათლებლო ცენტრი ,,PR აკადემია“
პოზიცია: ტრენერი/კონსულტანტი შემდეგ 
მიმართულებებში: სტრატეგიული 
კომუნიკაცია, საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა, ორგანიზაციული მართვა; 
ურთიერთობის ფსიქოლოგია და სხვ.

2013

მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო 
სასწავლო უნივერსიტეტი "ალტერბრიჯი".
პოზიცია: რექტორი/საპარტნიორო კრების 
წევრი, ასოცირებული პროფესორი

2019

ქართული ენა - C2



სამუშაო გამოცდილებაპერსონალური უნარები

დროის მართვა

პასუხისმგებლობის მაღალი 
დონე

პუნქტუალურობა

ორგანიზებულობა

მიზანდასახულობა

თვითმოტივაცია და 
თვითრეგულაცია

საგანმანათლებლო ცენტრი ,,PR აკადემია“
პოზიცია: დამფუძნებელი/დირექტორი

2012

საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიურო
პოზიცია: კომუნიკაციის მოწვეული ექსპერტი

2017-2018 წწ

სადაზღვევო კომპანია 
,,სტანდარტდაზღვევა საქართველო”
პოზიცია: PR და მარკეტინგის დირექტორი

2012-2013 წწ

სამშენებლო კომპანია ,,ნიუ ენერჯი”
პოზიცია: კორპორაციული კომუნიკაციების 
დირექტორი

2011-2012 წწ

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 
ივენთების კომპანია ,,ბლუბირდ”
პოზიცია: დამფუძნებელი . ინფორმაციის 
მართვის დირექტორი

2011

ამერიკის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის ასოციაცია (PRSA)
პოზიცია: კორპორაციული კომუნიკაციების 
დირექტორი

2010-2016 წწ

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯმენტის კურსის ტრენერი

2011-2013 წწ

სს. ,,თიბისი ბანკი”
პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი

2006-2011 წწ

გამომცემლობა ,,ალია”
პოზიცია: ჟურნალისტი

2005-2006 წწ

შპს ,,საზღვრისპირა სავაჭრო ცენტრი”
პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მენეჯერი

2004-2005 წწ

ტელეკომპანია ,,იბერია”
პოზიცია: ჟურნალისტი, რედაქტორი, 
გადაცემის ავტორი და წამყვანი

2004-2005 წწ

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის განმავლობაში)

ეფექტური კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, 
გუნდური მუშაობა სახელმწიფო 
მოხელეებისთვის  - რიდერი

ინტერპერსონალური კომუნიკაციის 
ბარიერები საჯარო სერვისის მიმართულებით

2020 წ

2019 წ



სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის განმავლობაში)

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური და 
იდეოლოგიური საფუძველი თანამედროვე
საქართველოს საჯარო მმართველობაში - 
სამეცნიერო ჟურნალი  ,,ხელისუფლება და 
საზოგადოება “№1 (33) გვ.181, საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი.

2015 წ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზნები, 
ფუნქციები და ამოცანები თანამედროვე 
საქართველოს საჯარო მმართველობაში - 
სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და 
საზოგადოება“ №4 (32), ტომი I, გვ 72, 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

2014 წ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს 
განვითარება საქართველოში -სამეცნიერო 
ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ 
№4 (32), ტომი II, გვ. 190, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი.

2014 წ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი 
თანამედროვე საქართველოს საჯარო 
მმართველობაში - სამეცნიერო ნაშრომი

2015 წ

,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის მიზნები, 
ფუნქციები და ამოცანები თანამედროვე 
საქართველოს საჯარო მმართველობაში 
“-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია 
დიპლომატიური ასოციაციისა და სამეცნიერო 
ჟურნალის ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 
(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ყოველწლიური
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
,,ხელისუფლება და საზოგადოება”- თბილისი.

2014 წ

,,ექსტენციის პროექტების რეალიზების 
კომუნიკაცია’’, ექსტენციის ეროვნული 
ფორუმი, - ილინოისის უნივერსიტეტი
(University of Illinois At Urbana Champaign), 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო, USAID, MEAS.

2016 წ

რეკომენდაციები ონლაინ ტრენინგის 
შინაარსის შესაქმნელად - გზამკვლევი

2019 წ

,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა 
თანამედროვე საქართველოს საჯარო 
მმართველობაში“ დარგობრივი კონფერენცია 
,,PR დღეები“ - თბილისი.

2014 წ



,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი 
თანამედროვე საქართველოს საჯარო 
მმართველობაში“ - საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის 
ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიური 
ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის
,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, 
თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიური 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
,,ხელისუფლება და საზოგადოება“ - თბილისი.

2014 წ

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის განმავლობაში)

სადისერტაციო საბჭოს წევრი. საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს 
ტექნოლოგიების ფაკულტეტი.

2017 წ

წევრობა (აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო ჟურნალები და სხვ.)

სამეცნიერო, პედაგოგიური გამოცდილება 
(სპეციალური პროგრამები/პროექტები/კვლევები)

იუსტიციის სახლის ტრენინგ ცენტრი 
კონსულტანტი საჯარო მოხელის 
პროფესიული განვითარების პროგრამის 
მიმართულებით. იუსტიციის სამინისტროს 
პერსონალის გადამზადება საკითხზე - 
საჯარო გამოსვლის ხელოვნება და 
პრეზენტაციის უნარები.

2019 წ

იუსტიციის სახლის ტრენინგ ცენტრი
კონსულტანტი საჯარო მოხელის 
პროფესიული განვითარების პროგრამის 
მიმართულებით. რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეების 
გადამზადება საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის მიმართულებით.

2019 წ

იუსტიციის სახლის ტრენინგ ცენტრი
საჯარო მოხელეთა პროფესიულო 
განვითარების პროგრამის მიმართულებით. 
ვორკშოფი საჯარო რეესტრის ეროვნული 
ბიუროს და იუსტიციის სახლის 
თანამშრომლებისთვის სტრატეგიული 
კომუნიკაციის მიმართულებით.

2019 წ



სამეცნიერო, პედაგოგიური გამოცდილება 
(სპეციალური პროგრამები/პროექტები/კვლევები)

მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის 
ფარგლებში, საკრებულოს ქალი წევრების 
გადამზადება ინტერპერსონალური 
სოციალური ქცევის ანალიზსა და
კომუნიკაციაში - NDI, USAID.

2017-2018 წწ

პროფესიული განვითარების პროგრამის 
ფარგლებში პარლამენტის ფრაქციების 
თანამშრომლების გადამზადება
გუნდურობაში - NDI, საქართველოს 
პარლამენტი.

2017-2018 წწ

იუსტიციის სახლის ტრენინგ ცენტრი 
საჯარო მოხელეების პროფესიული 
პროგრამის გადამზადების პროგრამა. 
იუსტიციის სახლის მენეჯერების 
გადამზადება მედია სპიკერების უნარების 
მიმართულებით.

2019 წ

UNDP / საჯარო სამსახურის ბიურო
საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო 
მოხელეების პროფესიული განვითარების 
პროგრამა. არსებულო პროგრამების რუკის 
შექმნა, ეფექტური კომუნიკაციისათვის 
სილაბუსის ფორმატის შექმნა, 
თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა, 
ტრენინგ პროგრამისთვის გზამკვლევების 
შენუშავება.ონლაინ ტრენინგის კონტენტის 
შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება.

2019 წ

Georgian O¥ce of National Democracy Institute 
for International A¦airs  (NDI)
საჯარო მოხელეების პროფესიული 
გადამზადების პროგრამის კონსულტანტი.
არსებული პროგრამების რუკების შედგენა, 
ეფექტური კომუნიკაციის სილაბუსის შედგენა, 
თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა 
საჯარო მოხელეების ტრენინგის ფარგლებში. 
ტრენინგ მოდულების გზამკვლევების 
შემუშავება, რეკომენდაციების შემუშავება 
ონლაინ ტრენინგის კონტენტის შექმნის 
მიმართულებით.

2019 წ

Georgian O¥ce of National Democracy Institute 
for International A¦airs (NDI)
კონსულტანტი და ტრენერი 
ინტერკომუნიკაციის და ორგანიზაციული 
მართვის მიმართულებით, გუნდური მუშაობის 
ტრენერი მაჟორიტარებისთვის და მათი 
ბიუროს პერსონალისთვის.

2018 წ



სამეცნიერო, პედაგოგიური გამოცდილება 
(სპეციალურიპროგრამები/პროექტები/კვლევები)

იმუნიზაციის კომუნიკაციისთვის მასტერ 
ტრენერების გადამზადება. კომუნიკაციის 
სახელმძღვანელოს შემუშავება - NCDC, UNICEF 

2017 წ

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული 
კომიტეტის თანამშრომლების გადამზადება 
კომუნიკაციის უნარ-ჩვევებში - GIZ, 
საქართველოს პარლამენტი

2017 წ

საჯარო სამსახურის ბიუროს 
თანამშრომლების პროფესიული 
გადამზადება ზოგადი მენეჯმენტის უნარებში - 
USAID

2016 წ

,,მოქალაქეების დამოკიდებულების კვლევა”- 
თბილისის მაშშატებით ჩატარებული 
რაოდენობრივი კვლევა ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნებთან 
დაკავშირებით ხელისუფლების საქმიანობის 
შესახებ მოქალაქეების ინფორმირებულობის
ხარისხის, მოსახლეობის დამოკიდებულებისა 
და წინასაარჩევნო განწყობის შესწავლის 
მიზნით - PR აკადემია.

2017 წ

მომავალ ლიდერ ქალთა პროგრამის 
ფარგლებში, საკრებულოს ქალი წევრების 
გადამზადება ინტერპერსონალური 
სოციალური ქცევის ანალიზსა და
კომუნიკაციაში - NDI, USAID.

2017-2018 წწ

პროფესიული განვითარების პროგრამის 
ფარგლებში პარლამენტის ფრაქციების 
თანამშრომლების გადამზადება
გუნდურობაში - NDI, საქართველოს 
პარლამენტი.

2017-2018 წწ

,,მოქალაქეების დამოკიდებულების კვლევა”- 
თბილისის მაშშატებით ჩატარებული 
რაოდენობრივი კვლევა ადგილობრივი
თვითმმართველობის არჩევნებთან 
დაკავშირებით ხელისუფლების საქმიანობის 
შესახებ მოქალაქეების ინფორმირებულობის
ხარისხის, მოსახლეობის დამოკიდებულებისა 
და წინასაარჩევნო განწყობის შესწავლის 
მიზნით - PR აკადემია.

2017 წ

საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და 
ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 
თანამშრომლების ვორქშოფი
საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავებაში - 
NDI, საქართველოს პარლამენტი.

2017 წ



სასერტიფიკატო კურსები/ ტრენინგები

NLP პერსონალური ბრენდინგი - PR აკადემია 2014 წ

ტრენინგი ტრენერებისთვის (TOT) - 
საკონსულტაციო ცენტრი CTC

2012 წ

Great PR ტრენინგი - ონლაინ კურსი 2010 წ

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტრენინგი - 
მართვის უმაღლესი ევროპული სკოლა 
ESM-თბილისი

2006 წ

სამეცნიერო, პედაგოგიური გამოცდილება 
(სპეციალურიპროგრამები/პროექტები/კვლევები)

,,მოსახლეობის ინფორმირებულობის 
ხარისხის კვლევა” - საქართველოს 
მასშტაბით ჩატარებული რაოდენობრივი
კვლევა მოსახლეობის დამოკიდებულებისა 
და ხელისუფლების საქმიანობასთან 
დაკავშირებით მოქალაქეების
ინფორმირებულობის ხარისხის დადგენის 
მიზნით - PR აკადემია.

2015 წ

საქართველოს პარლამენტის 
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობის
დეპარტამენტების თანამშრომლების 
გადამზადება კომუნიკაციის ფსიქოლოგიასა 
და კორპორაციული ურთიერთობების 
მართვაში - UNDP, საქართველოს პარლამენტი

2016 წ

ექსტენციის პროგრამით გათვალისწინებული 
დარგობრივი პროექტების შემუშავება; 
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის
თანამშრომლების გადამზადება ეფექტური 
კომუნკაციის მართვასა და პრეზენტაციის 
უნარებში - საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო, USAID, MEAS, 
ილინოისის უნივერსიტეტი (University of 
Illinois At Urbana Champaign).

2015-2016 წწ

პროფესიული სტანდარტების შემუშავება 
საქართველოში საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სპეციალისტის, ღონისძიების
მენეჯერისა და ღონისძიების დიზაინერის 
სპეციალისტებისთვის - საქართველოს 
განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი.

2015 წ



სასერტიფიკატო კურსები/ ტრენინგები

პროფესიული განვითარების ტრენინგი 
,,საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 
კომუნიკაციების უნარები. Henshall Centre

2003 წ

ფინანსური და საინვესტიციო მომსახურება 
საბანკო სექტორში. საბერძნეთის ეროვნული 
ბანკი (გლიფადა)

2000 წ


