Tamar

zoiZe

zogadi
cnobebi
CV foto.lnk CV foto.lnk
saxeli, gvari, mamis sax. ------ Tamar zoiZe besarionis asuli
dab. adgili, TariRi ------ q. Tbilisi,
23/12/1985
sacx. adg. mis. ---- q. Tbilisi, kostavas I Sesaxvevi, 11a, bina 6
tel ---- mob: 593 210 240 ;

sax: 032 2922396

el-fosta ------- takozoidze@yahoo.com; tamar.zoidze@tsu.ge

ganaTleba
saSualo ----

q. Tbilisis 186-e saSualo

skola 1993-2003w.

umaRlesi --- ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti.
specialoba – samarTalmcodneoba. xarisxi -- bakalavri 2003-2007w.
magistratura - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti;
samoqalaqo samarTlis ganxriT. 2007- 2009
doqtorantura - ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti;
samoqalaqo samarTlis ganxriT. 2009-2015
xarisxi: samarTlis doqtori

treiningebi da kursebi
1. goeTes instituti – germanuli enis kursebi . dasturdeba Sesabamisi
mowmobiT. 20/09/2005—24/12/2005 .
2. ALPHA-ACTIV HEIDELBERG – institutSi germanuli enis kursebi (germaniaSi).
dasturdeba Sesabamisi mowmobiT. 23/01/2006-17/02/2006; 05.09.2006-27.09.2006
3. saqarTvelos iusticiis saministros saswavlo centri—
treiningi saxelwodebiT biznes iuristis unar-Cvevebi.
dasturdeba serTifikatiT. 21/11/2007-18/12/2007

4. saqarTvelos advokatTa asociacia – saadvokato serTifikati samoqalaqo
samarTlis specializaciiT . gamocda Cavabare 24/11/2007w.
5. olimpiada Tbilisis saxelmwifo universitetSi – adamiani da
konstitucia ----- gamarjvebuli, rogorc saukeTeso mosamarTleTa gundi
dasturdeba Sesabamisi diplomiT 2007 wlis ivnisSi.
6. amerikis advokatTa asociacia – STREET LAW TRAINING; ოქტომბერი 10-12;2008წ.
7. saqarTvelos iusticiis umaRlesi skola – mosamarTlis TanaSemwis
sertifikati; 30 ianvari 2009

damatebiTi unarebi
kompiuteris codna --

MS Office 2007; Internet ; Windows XP

enebi —germanuli (kargad); inglisuri (saSualod); rusuli (kargad)

samuSao gamocdileba
1. saqarTvelos iusticiis saministro--- samarTalSemoqmedebis departamenti -staJireba; 18/01/07 – 18/07/07;
2. Tbilisis saapelacio sasamarTlo -- samoqalaqo saqmeTa palata; praqtika;
14/06/07 – 01/10/07;
3. TinaTin wereTlis saxelobis saxelmwifosa da samarTlis instituti –
mecnier-muSaki - staJiori ; 2007 – 2009;
4. ss ,,Ti bi si banki’’ – sakredito ganyofileba, sasesxo kontraqtebis menejeri _
1/04/2008 – 1/10/2008;
5.

TinaTin wereTlis saxelobis saxelmwifosa da samarTlis instituti –
mecnier-muSaki ; 01/04/2009 - დღემდე;

6.

saqarTvelos uzenaesi sasamarTlo – samoqalaqo, samewarmeo da gakotrebis
saqmeTa palata, staJireba, 15/02/2009- 15/08/2009;

7. iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti – asistent-profesori ;
sanivTo samarTali ; samoqalaqo samarTlis Sesaval nawili ; 01.03.2008 –
dRemde;

8. iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti – asocirebuliprofesori ; sanivTo samarTali ; 01.03.2018- dRemde ;
9.

iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti _ iuridiuli
departamenti; specialisti ; 25.02.2010 – 25.06.2010;

samecniero naSromebi
1. ,,საჯარო

რეესტრის

სანდოობა

და

უძრავი

ნივთების

კეთილსინდისიერი

შეძენა,“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი - ,,ცხოვრება და კანონი“, NN3,
2008;
2. ,,უხარისხო პროდუქტის მწარმოებლის პასუხისმგებლობის გამორიცხვა“, სამართლის
ჟურნალი, NN1-2, გვ.101-107, 2010;
3. ,,წუნდებული (უხარისხო) პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ქართულ
სასამართლო პრაქტიკაში“,სამართლის ჟურნალი, N1, 2012;
4. უხარისხო პროდუქტის ცნება, ბესარიონ ზოიძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, ,,ბონა კაუზა“, 2013;
5. სავარჯიშოები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში,
ავტორთა ჯგუფი, 2014;
6. ,,საკუთრების უფლების ცნება და შინაარსი“, კერძო სამართლის მიმოხილვა, N1, 2015;
7. Tamar zoiZe, ,,wudebuli produqtiT
gamomcemloba bona kauza, Tbilisi, 2016;

miyenebuli

zianis

anazRaureba”,

8. ,,საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში“,
ავტორთა ჯგუსი, გრანტის პროექტი, 2017;
9. ,,ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა გერმანული და ქართული სამართლის
მიხედვით“, კერძო სამართლის მიმოხილვა, NN2, (გადაცემულია დასაბეჭდად).

stipendiebi
stipendiebi
1.

maqs plankis sazogadoebis stipendianti, germania, hamburgi, მაქს-პლანკის

სახელობის საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, 01.04.
2010 – 01.07.2010; 01.07.2012 – 30.08.2012 ;
2. DAAD-es stipendianti – bremenis universiteti, 01.09.2010 – 31.12.2010;

