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გვარი, სახელი           ღვამიჩავა თამარ ნუგზარის ასული 
 
 
 

დაბადების ადგილი        16.06.1981w. ქ. გორი 
   
 
 

მისამართი:          ქ. თბილისი, გიგოლ ხანძთელის ქ. #36 
 
 

ელ. ფოსტა:  tamarghvamichava@yahoo.com; 
 

                         tamar.ghvamichava@tsu.ge 

                                            
 

განათლება:       1987-1998წწ. ქ. გორის მე-9 საშუალო სკოლა 

                   1998-2003წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელობის                       

                                  უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, იურისტი - 

                       დიპლომის ნომერი - AN #13432  

                               
 
 

შრომითი            2002-2003წწ. თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის 

                                         საფუძვლების კათედრა- ლაბორანტი 

საქმიანობა:             

                     2003-2005წწ. თსუ იურიდიული ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციული სამართლისა და პროცესის კათედრა - 

ლაბორანტი 

                     2004-2005წწ. თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი 
                        

                     2005 წლიდან დღემდე - თსუ იურიდიული ფაკულტეტის 

ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების ასისტენტ-

პროფესორი   
 

კვალიფიკაციის        2008 წლის 10-14 ნოემბერი - ტრენერტა საკვალიფიკაციო  

ასამაღლებელი         სემინარი ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში,       

კურსები, სახელმწიფო უწყებებში მომუშავე საჯარო მოხელეების 

ტრენინგები:               გადამზადების პროგრამისათვის 

 

 

 

                                          2009 წლის 20-24 ივლისი - ტრენერტა საკვალიფიკაციო  

                                  სემინარი ზოგად ადმინისტრაციულ სამართალში,       
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 სახელმწიფო უწყებებში მომუშავე საჯარო მოხელეების 

                                          გადამზადების პროგრამისათვის 

 

       2010 წლიდან - 2011-წლამდე ,,Eerasmus Mundus“ გაცვლითი 

პროგრამის მონაწილე, PHD დოქტორანტურის საფეხურზე, 

სადისერტაციო ნაშრომთან დაკავშირებული სამეცნიერო 

კვლევა, ბულგარეთი, რუსეს უნივერსიტეტი. 

 

                     6-7; 12-13. 07. 2011 Master Class on Teaching Methods – Introducing 

Students to American Law - თანამედროვე სწავლების მეთოდები 

 

                                          2013 წლის 29-31 მარტი - თანამედროვე სწავლების მეთოდები 

 

                                          2014 წლის 9-10 ივნისი - კაზუსების ამოხსნის მეთოდი 

ადმინისტრაციულ სამართალში. 

 

                                          2015 წლის 7-9 დეკემბერი - კაზუსის განხილვის გერმანული 

მეთოდი ადმინისტრაციულ სამართალში. 

 

სამეცნიერო               2006 წლიდან თსუ იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა, 

ადმინისტრაციული სამართლისა და პროცესის 

მიმართულებით. 

 

საქმიანობა:      ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის განსხვავება სხვა სახის იურიდიული 

პასუხისმგებლობისაგნ 2006 წ. 
 

                                        დოქტორანტის სასემინარო ნაშრომი თემაზე: 

,,ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ  

საჩივართან დაკავშირებით’’ 2006 წ. 

 

                                          ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, ბულგარეთი, 

რუსეს უნივერსიტეტი 2010 წ.  

                     Journal of the Rousse Union of Scientists ,,Terms of admissibility of 

cassation appeal in administrative law procediings“.  
                                          ,,საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საფუძვლები 

ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში“ 2010 წ. 

 
                                          Journal of the Rousse Union of Scientists ,,Administrative 

Proceeding in Connection with Examination of Administrative Suit“. 

                                                        ,,ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებული 

წარმოება’’ 2010 წ. 

 

                                  თსუ იურიდიული ფაკულტეტის ,,სამართლის ჟურნალი, 

,,კასაციის მიზანი და ფარგლები ადმინისტრაციულ  

                                          პროცესში“ . #1, 2016 წ. 

http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/7/7-45.pdf
http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp10/7/7-45.pdf
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 აკადემიური, სამეცნიერო ხარისხი:PHD 

 სადოქტორო დისერტაციის დაცვის თარიღი - 08.06.2017 წელი 

                                          დისერტციის თემა - ,,საკასაციო საჩივრის დასაშვებობა 

ადმინისტრაციულ პროცესში“. (შედარებითი ანალიზი)  

                                          კვალიფიკაციის დამდასტურებელი დოკუმენტის ნომერი - 

№000216.  

 

                                          ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის 

სახელმძღვანელო, თანაავტორი, 2018 წ. 

 

                                         პროფესორ  მაია კოპალეიშვილის 55 წლის იუბილესადმი      

მიძღვნილი საიუბილეო კრებული ,,საკასაციო 

სამართალწარმოების პრინციპები’’. გამომცემლობა 

,,იურისტების სამყარო“. 2019 წ. 
 

 
 

სხვადასხვა:        უცხო ენები: რუსული ენა; ინგლისური ენა 

                  კომპიუტერული პროგრამები - Word, Excel, Windous, Internet 
 
 
 


