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უმაღლესი განათლება
2015

მიჩიგანის უნივერსიტეტი, ჰუგო გროციუსის სახელობის
სტიპენდიანტი, განათლების საერთაშორისო ცენტრის ბენეფიციარი

სამართლის მაგისტრი
2013

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2005

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამართლის დოქტორი

ევროპული სამართლის მაგისტრი

სამართლის დიპლომირებული სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება
2015

ასოცირებული პროფესორი

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა

2015

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

2013

გაეროს განვითარების პროგრამა
ექსპერტი პროექტში: Access to Justice and Human Rights Protection

2013

გაეროს განვითარების პროგრამა
ექსპერტი პროექტში: Professional Media for Elections

საერთაშორისო აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის სამმართველოს
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2013 წლიდან თსუ-ის ინტერდისციპლინური სწავლებისა და კვლევების ცენტრი

წევრი

2012 წლიდან თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და
განვითარების სამსახური

უფროსი სპეციალისტი

2008-2011

თსუ-ის ჟან მონეს სახელობის ევროპული სამართლის კათედრა

ხელმძღვანელის თანაშემწე

2007 წლიდან თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტი

ასისტენტ-პროფესორი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

2006-2008

კოლუმბიის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ინტერესების
სამართლის ინსიტუტის პროექტი: Promoting Sustainable Reform of Higher
Legal Education

კოორდინატორი

2005-2012

თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტი

დეკანის თანაშემწე

სხვადასხვა
2013

ჰააგის საერთაშორისო სამართლის აკადემიის კურსები

2012 წლიდან

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

2011

მაქს პლანკის ინსტიტუტი შედარებით საჯარო სამართალსა და
საერთაშორისო სამართალში (ჰაიდელბერგი, გერმანია)

მონაწილე, სტიპენდიანტი

მონაწილე პროექტში „ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია“

მკვლევარი, DAAD-ის სტიპენდიანტი
2011

კემბრიჯის უნივერსიტეტის ჰერშ ლაუტერპახტის სახელობის
საერთაშორისო სამართლის ცენტრი

მკვლევარი
2010

საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე სამართლის
პრობლემები“ (ბაქო, აზერბაიჯანი)

მომხსენებელი
2009

განათლების ევროპული ასოციაციის კურსები

2009

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კურსები

2008

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და პოლონეთის
წითელი ჯვრის კურსები

მონაწილე, სტიპენდიანტი

მონაწილე, სტიპენდიანტი

მონაწილე, სტიპენდიანტი

პუბლიკაციები

2009

ჰუნამიტარული ინტერვენცია, საერთაშორისო სამართლის
ჟურნალი #1

2009

სახელმწიფო სუვერენიტეტი vs. ადამიანის უფლებები (სტატიათა
კრებულში: ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე
გამოწვევები, კონსტანტინე კორკელია (რედ.), GTZ)

2010

Some Aspects of Academic Legal Career in Georgia, (in collection of
articles: The New Law School: Reexamining Goals, Organization and
Methods for a Changing World,Jagiellonian University Press)

2010

Some Aspects of Protection of Right to Education in Georgia,
International Journal of Education Law and Policy, Issue 1-2

2013

ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცის „ენა და კულტურა“ მასალების კრებული
(იამზე გაგუასთან, ეკატერინე კობახიძესთან და მაია დანელიასთან
თანაავტორობით)

2014

ლათინური იურიდიული ტერმინების გადმოცემისთვის
ქართულად, სტატიათა კრებული „ტერმინოლოგიის საკითხები”
(იამზე გაგუასთან, ეკატერინე კობახიძესთან და მაია დანელიასთან
თანაავტორობით)

2015

ლათინურ იურიდიულ ტერმინთა ლექსიკონი (იამზე გაგუასთან,
ეკატერინე კობახიძესთან და მაია დანელიასთან თანაავტორობით),
გამომცემლობა „მერიდიანი“

საერთაშორისო დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის სახელმწიფო
პასუხისმგებლობისა და თანამდებობის პირთა ინდივიდუალური
პასუხისმგებლობის გამიჯვნა საერთაშორისო დანაშაულებრივი
ქმედებებისთვის, გადაცემულია საერთაშორისო სამართლის
ჟურნალში დასაბეჭდად

ენები
ქართული (მშობლიური), ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (თავისუფლად)

