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CURRICULUM VITAE                                                                                                          
                                                                                                                                 

 გვარი             სახელი       მამის სახელი 

ჩიტაშვილი ნათია  ვაჟას 

ასული 

 
 

dabadebis TariRi da adgili 
8 ივლისი, 1984 წელი, თბილისი                              .   

 
samuSao adgili  

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

იურიდიული ფაკულტეტი,  

 

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

 
misamarTi  

 

ი. ჭავჭავაძის გამზ. #1, 0179 თბილისი, საქართველო 
 
sacxovrebeli adgili 

მისამართი: თევდორე მღვდლის ქ.#51, ბ. 28, 0154 თბილისი, საქართველო. 

 

ელ.ფოსტა: natia.chitashvili@tsu.ge. მობილური: +995 577 94 97 78                             
 samuSao gamocdileba 

 

თარიღი  10.02.2017-დღემდე 

პოზიცია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 

მედიატორთა რეესტრის წევრი 

mailto:natia.chitashvili@tsu.ge
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თარიღი  02/2018- დღემდე 

აკადემიური წოდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

  

თარიღი 08/2012-02/2018 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

თარიღი   

  

თანამდებობა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნლი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, 

მედიაციის ცნობიერების ამაღლების პროექტის ადმინისტრაციული და აკადემიური 

კოორდინატორი 

დამსაქმებელის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგრანტო 

პროექტის დამფინანსებელი – ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო.  

პროექტის განმახორციელებელები აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი 

მისი  პროექტის - მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და სამართლებრივი 

გაძლიერება საქართველოში – სახით, სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა და ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   

შრომითი ვალდებულებები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრის სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული სამეცნიერო ღონისძიებების დაგეგმვა, სასერტიფიკატო 

ტრენინგების ჩატარება პროფესორებისთვის, ადვოკატებისთვის, მოსამართლეებისა და 

სტუდენტებისთვის. ტრენინგ მოდულების შემუშავება და ღონისძიებების 

განხორციელების სტრატეგიის შემუშავება და  ეფექტური ორგანიზება, გეგმით 

გათვალისწინებული ამოცანების შესრულების შესახებ თემატური და ფინანსური 

ანგარიშგება ცენტრის დირექტორთა საბჭოსა და დონორ ორგანიზაციასთან. 

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზ. #1, 0179 თბილისი, საქართველო  

თარიღი 03/2012-02.2018 
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აკადემიური წოდება  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი 

დამსაქმებელის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

შრომითი ვალდებულებები იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სასემინარო სწავლება კერძო 

სამართლის შემდეგ დარგებში: შრომის სამართალი, ვალდებულებითი სამართლის 

ზოგადი ნაწილი, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, მედიაციის 

კლინიკა. 

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზ. #1, 0179 თბილისი, საქართველო  

თარიღი 2017-დღემდე 

სარედაქციო კოლეგიის 

წევრობა 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო პერიოდული ორენოვანი ,,სამართლის 

ჟურნალის” სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 
 

თარიღი 2012-დღემდე 

სარედაქციო კოლეგიის 

წევრობა 

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალის ,,დავის ალტერნატიული გადაწყვეტა – 

წელიწდეული" სარედაქციო კოლეგიის წევრი, სამეცნიერო უზრუნველყოფასა და 

გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი რედაქტორი 

თარიღი 2009-დღემდე 

 

თანამდებობა 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის "სამართლის ჟურნალის" ჟურნალის სამეცნიერო 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი რედაქტორი.  
 

შრომითი ვალდებულებები ჟურნალის სამეცნიერო უზრუნველყოფა და გამოცემისათვის მომზადება. 

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზ. #1, 0179 თბილისი, საქართველო  

თარიღი 2007-2012 

დამსაქმებელის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

თანამდებობა 
 

იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების 

სამსახური,Uუფროსი სპეციალისტი 

 

Pპასუხისმგებლობა 

სამეცნიერო საქმიანობის კოორდინაცია ფაკულტეტზე  უნივერსიტეტის 

სტრატეგიული განვითარების გეგმის შესაბამისად; სამეცნიერო-კვლევითი 
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 და მოვალეობები 

 
 

პრიორიტეტების განსაზღვრის ორგანიზება და მათი შემდგომი განვითა- რების 

ძირითადი მიმართულებების დადგენა; ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხსა და შედეგზე 

ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა; სამეცნიერო-კვლევითი 

საქმიანობის შედეგების პრეზენტაციისა და პოპულარიზაციის, სამეცნიერო კარიერის 

პრესტიჟის ამაღლების მიზნით რეგულარული საქმიანი კავშირების დამყარება და 

განვითარება უცხოურ უნივერსიტეტებ-თან, არასაუნივერსიტეტო ცენტრებთან, 

სამთავრობო დაწესებულებებთან, ბიზნეს-სექტორთან; მსოფლიოს წამყვან 

უნივერსიტეტებთან პარტნიორობით ახალგაზრდა სპეციალისტებისა და მეცნიერ-

მკვლევართა პროფესიული მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელება.   

თარიღი 10/2007-03/2012 

დამსაქმებელის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზ. # 1, 0179 თბილისი, საქართველო 

საქმიანობის სფერო სასწავლო-პედაგოგიური 

თანამდებობა სამართლის მოწვეული ლექტორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

სასემინარო ჯგუფების ხელმძღვანელობა შრომისა და ვალდებულებით სამართალში, 

იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის აკადემიური კონსულტაციების 

გაწევა, სტუდენტთაAინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენა, სტუდენტებსა და 

პროფესორ-მასწავლებლებს შორის შემოქმედებითი კავშირის დამყარება, 

კონფერენციებისა და სხვა აკადემიური ღონისძიებების ჩატარება, სამეცნიერო-

კვლევითი მუშაობის ორგანიზება.     

თარიღი 24/08/2006 _ 15/05/2007 

დამსაქმებელის დასახელება შპს ,,ლეგიონ-ლ" 

დამსაქმებელის მისამართი ა. წერეთლის გამზირი #142 ა, 0119, თბილისი, საქართველო 

საქმიანობის სფერო სამეწარმეო 

თანამდებობა იურიდიული პირის დამფუძნებელი, დირექტორი და ფინანსური მენეჯერი  



    5 

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

საზოგადოების ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების 

განხორციელება; საწარმოს ფინანსური საქმიანობის წარმართვა, მისი შედეგების 

გათვალისწინებით ხანგრძლივვადიანი და მიმდინარე ეკონომიკური დაგეგმარება და 

შესრულებაზე კონტროლი; იურიდიული პირის ფინანსური პოლიტიკის განსაზღვრა 

მენეჯერულ აღრიცხვაზე დაყრდნობით; საწარმოს ფინანსური დოკუმენტაციისა და 

ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის უზრუნველყოფა საგადასახადო და საბაჟო 

კანონმდებლობასთან. 

თარიღი 15/05/2004 _ 12/08/2006 

დამსაქმებელის დასახელება შპს ,,ია" 

დამსაქმებელის მისამართი ა. წერეთლის გამზირი #142 ა, 0119, თბილისი, საქართველო 

საქმიანობის სფერო საკონსულტაციო 

თანამდებობა იურისტ-კონსულტანტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

იურიდიული პირის საქმიანობის მოქმედ კანონმდებლო-ბასთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა, კონსულტაციების წარმოება სამართლებრივ საკითხებზე, კლიენტთა 

უზრუნ-ველყოფა იურიდიული მომსახურებით. 

 

2.3. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება  

8-9/03-2018 მედიაციის არსი და მნიშვნელობა იურიდიული პროფესიისთვის, 

 საჯარო ლექცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სპიკერი)  

UNDP, EU, TSU, NCADR 

 

25-26/02-

2018 

მედიაციის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი (მონაწილე, ორგანიზატორი) 

დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი,  სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 

კერსტინ შულცი, დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი,  დრეზდენის ტექნიკური 
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უნივერსიტეტის პროფესორი,  სასერტიფიკატო პროგრამების ზედამხედველი ტრენერი - სტეფან შმიტი 

UNDP, EU, NCADR, TSU  

26-29/12, 

2017 

თანამედიატორთა სასერტიფიკატო ტრენინგი (40 საათი), ტრენერი.  

საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია (GAM) საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი (TCJ), 

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (NCADR), გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). 

 

9-10/12, 2017 პროფესორთა ტრენინგი მედიაციაში. ტრენერი. ტრენინგ მოდულის ავტორი 

EU, UNDP -  ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროექტი - „ხელმისაწვდომი 

მართლმსაჯულება ყველასათვის და ბავშვებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის 

განვითარება საქართველოში“  

 

27-29/11, 

2017 

საოჯახო მედიაციის სასერტიფიკატო ტრენინგი ადვოკატებისათვის. ტრენერი. საოჯახო მედიაციის 

ტრენინგ მოდულის ავტორი 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR)  მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 

 

1-3, 8-10, 

13-14/12 

2017 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიატორთა სასერტიფიკატო ტრენინგი. ტრენერი 

ევროკავშირი (EU), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), თბილისის საქალაქო სასამართლო (TCC) 

 

11-15/12-

2017 

შესავალი ევროპის ტრანსნაციონალურ სამართალში. 

 

ჰიუსტონის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი, მედიაციის კლინიკის დირექტორი  

 

11-15/12-

2017  

სახელშეკრულებო სამართალი საერთო სამართლის ქვეყნებში 

 

რეიმონდ ნიმერი, ჰიუსტონის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი,  თანადირექტორი, 
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საპატიო დოქტორი. 

1-16/12, 2017 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მედიატორთა სასერტიფიკატო ტრენინგ მოდულის თანაავტორი 

ევროკავშირი (EU), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), თბილისის საქალაქო სასამართლო (TCC) 

 

23-24/11/ 

2017  

მედიაციაში წარმომადგენლობის ეროვნული კონკურსის მოსამზადებელი ვორკშოპი, ტრენერი, 

ორგანიზატორი, ტრენინგ მოდულის ავტორი 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 

 

 

25-

26/11/2017  

მედიაციაში წარმომადგენლობის ეროვნული იმიტირებული შეჯიბრი, ტრენერი, ორგანიზატორი, 

მედიაციის საქმეების ავტორი 

 ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 

 

18/10/ 2017 საჯარო ლექცია მედიაციაში - სპიკერი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 
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17/10/2017 ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

7/10/ 2017 ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

6/10/ 2017  საჯარო ლექცია მედიაციაში - სპიკერი 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 

 

 

3/10/2017 მედიაციისა და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის პრაქტიკის მნიშვნელობა პროფესიული  
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მომავლისათვის - გამოწვევების პირისპირ 

 

ვიქტორ შახტერი, კანონის უზენაესობის მდგრადი ინიციატივების ფონდის (FSRI) დამფუძნებელი და 

დირექტორი 

27/09/ 2017  ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

იაკობ გოგებაშვილის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

28/09/2017 საჯარო ლექცია თემაზე: მედიაცია - საქმიანობის ახალი სფერო და საკანონმდებლო მოწესრიგების 

პერსპექტივები.  სპიკერი 

იაკობ გოგებაშვილის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

ფარგლებში 

 

14/09/ 2017 ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 
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ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

15/09/2017 საჯარო ლექცია თემაზე: მედიაცია - საქმიანობის ახალი სფერო და საკანონმდებლო მოწესრიგების 

პერსპექტივები.  სპიკერი 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

3/09/2017  ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

4/09/2017  საჯარო ლექცია თემაზე: მედიაცია - საქმიანობის ახალი სფერო და საკანონმდებლო მოწესრიგების 

პერსპექტივები.  სპიკერი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 
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26/06/ 2017  ადვოკატთა ტრენინგი - კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში. ტრენერი. საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის მიერ აკრედიტებული ტრენინგ კურსი, ტრენინგ მოდულის ავტორი  

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

23-25/06/ 

2017  

პროფესორთა ტრენინგი მედიაციაში (25 საათი). ტრენინგ მოდულის ავტორი.  

მედიაციის კლინიკის დაფუძნება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცია (GBA), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების 

ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

 

27/06/ 2017  საჯარო ლექცია თემაზე: მედიაცია - საქმიანობის ახალი სფერო და საკანონმდებლო მოწესრიგების 

პერსპექტივები.  სპიკერი 

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროგრამა (PROLoG), ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი 

(TSU NCADR) მედიაციის მიმართ ცნობიერების ამაღლების პროექტის (Mediation Awareness Project) 

 

20-

21/05/2017 

სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია სადოქტორო პროგრამებისთვის. ტრენინგის მონაწილე. 

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის 

პროგრამა (PROLoG) 
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21/11/2016  კლიენტის წარმომადგენლობა მედიაციაში  

 

ჩიკაგოს იურიდიული ფირმის ,,ჰინშო და ქალბერსტონი“-ს ადვოკატ-მედიატორი დევიდ ალფინი  

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის 

ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) 

 

 

24-26/10/ 

2016 

შრომითი მედიაციის სასერტიფიკატო კურსი შრომითი მედიაციის აკრედიტაციის მოპოვებისათვის. 

ტრენინგის მონაწილე. 

 

მხარდამჭერი ორგანიზაცია: შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

 

 

21/10/2016 შრომის სამართლის ადგილი კერძო სამართლის სისტემაში 

 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ა(ა)იპ 

„თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრი“ და შპს „იუსტიციის საერთაშორისო ცენტრი“ პროფ. ანდრეა 

ბორონი  

 

30/09/2016- 

1-2/10/ 2016 

მედიაციის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი (25 საათი) პროფესორებისათვის. ტრენერი.  

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 

 

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის 

ეროვნული ცენტრი (TSU NCADR) 

 

31/03/2016 მედიაციის საკანონმდებლო რეგულირების გამოწვევები 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირი საქართელოსთვის (The European Union for Georgia), 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია 

(GAM), საქართველოს სასამართლო მედიატორთა ასოციაცია (GMA), აღმოსავლეთ-დასავლეთს მართვის 

ინსტიტუტი კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტი (EWMI PROLoG). 
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16-

20/12/2015 

კომერციულ მედიაციაში წარმომადგენლობის ეროვნული კონკურსის მოსამზადებელი ტრენინგი. 

ტრენერი. ორგანიზატორი. ტრენინგ მოდულის ავტორი. 

 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის 

ეროვნული ცენტრი (NCADR), კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის  პროექტი (PROLoG), აღმოსავლეთ-და-

სავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)  

 

18-

20/04/2015 

სასერტიფიკატო პროგრამა სპორტის მედიაციაში. ტრენერი 

 

მხარდამჭერი ორგანიზაცია: თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (NCADR), მე-

დიაციის კლუბი 

 

17-

21/03/2015 

40-საათიანი სასერთიფიკატო პროგრამა სასკოლო მედიაციაში.  

 

სამართლებრივი ინტერვენციის ასოციაცია და მედიაციის ცენტრი 

 

14-

15/03/2015 

კაზუსის შედგენის მეთოდიკა.  

 

დილეინ სვენსონი, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექ-

ტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). 

 

11-

15/08/2014 

საერთაშორისო სასერთიფიკატო პროგრამა მედიაციაში მედიატორის საერთაშორისო აკრედიტაციის 

მოსაპოვებლად. 

  

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL). პროფ. დებრა ბერმანი, პროფ. ვიცე პრეზიდენტი, ქეთრინ 

გრინ ბარნეთი, მოსამართლე, მედიატორი - ბრიუს ვეთმანი. 

 

25-

27/11/2014 

გაღრმავებული ტრენინგი მოლაპარაკების უნარ-ჩვევებში.  

 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული დეკანი, ვიცე-პრეზიდენტი, პროფ. ქეთრინ გრინ 

ბარნეთი. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-

JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვე-
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ტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR) 

 

31/10/2014 საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟი 

 

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი (GIAC) 

 

3/10/2014 მედიაციის შემთავაზებელთა როლი მედიაციის განხორციელების პროცესში (პროფ. გიორგი ცერცვაძე)  

25-

27/09/2014 

 

ტრეინინგი მოლაპარაკების უნარ-ჩვევებში 

 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული დეკანი, ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ქეთრინ 

გრინ ბარნეთი. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი 

(EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტენრატიული გა-

დაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR) 

 

22-

24/09/2014 

გაღრმავებული ტრეინინგი მედიაციაში  

 

ჰიუსტონის უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ცენტრის დირექტორი, კლინიკური 

მიმართულების პროფესორი – თაშა ვილისი. მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებ-

რივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR) 
 

 

8/07/2014   მედიაციის საპილოტე პროექტის განხორციელების პერსპექტივები 

 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაცი-

ონალური ცენტრი (NCADR) (ქეთევან აბაშიძე – სასამართლო მედიატორი) 
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7-8/07/2014 კომერციულ მედიაციაში წარმომადგენლობა 

 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაცი-

ონალური ცენტრი (NCADR)  

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული დეკანი, ვიცე-პრეზიდენტი, პროფ. ქეთრინ გრინ 

ბარნეთი 

 

 

1-3/07/2014 კომერციულ მედიაციაში წარმომადგენლობის უნარ-ჩვევები 

 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), 

ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის 

ნაციონალური ცენტრი (NCADR) 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული დეკანი, ვიცე-პრეზიდენტი, პროფესორი ქეთრინ 

გრინ ბარნეთი 

 

 

06/05/2014 სწავლების მეთოდოლოგია (გაღრმავების კურსი) 

(ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, იურიდიული განათლების კონსულტანტი 

– დილეინ სვენსონი 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-

JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

 

 

01/11/2013-

03/11/2013 

არბიტრაჟის გაღრმავებული კურსი 
 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 
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28-

29/10/2013 

მედიაცია და არბიტრაჟი – მსოფლიო მიღწევები 
 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

 

15/10/2013 ტრენინგი მედიაციაში მოსამართლეებისა და მედიატორებისათვის 

 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

 

 

11/10/2013  

13/10/2013 

 მედიაციის გაღრმავებული ტრეინინგი  

 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამო-

უკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (USAID), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

 

16/09/2013-

18/09/2013 

არბიტრაჟი დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის საშუალება 

(თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამო-

უკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო გან-

ვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL)) 
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10/09/2013 - 

12/09/2013 

მედიაციაში წარმომადგენლობის უნარ-ჩვევები 

 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

23/05/2013 სასამართლო მედიაცია და დავის ეფექტური გადაწყვეტა  

 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

29-

30/04/2013 – 

1/5/2013 

მედიაცია და მოლაპარაკება 
 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

24/04/2013 – 

25/04/2013 

კომერციული მედიაციაში წარმომადგენლობის უნარ-ჩვევები  

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

20/04/2013 – 

21/04/2013 

იურიდიული სწავლების მეთოდოლოგია 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 
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11/04/2013 ჰააგის მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლო  

 

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

27/03/2013 NCADR-ის ინიციატივები ბიზნეს სამართლის რეფორმის თაობაზე 
  

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

12/26/2012 ტრენინგი მედიაციაში სასამართლო მედიაციის საპილოტე პროგრამისათვის   

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID) 

 

29/11/2012 სამედიცინო (ჯანდაცვის) მედიაცია  

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების 

დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთა-

შორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

 

 

27/11/2012  

საგადასახადო მედიაცია 

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID) 

 

29/10/2012 სამართლის სწავლების ტექნიკა 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 
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10/09/2012-

11/09/2012 

ტრენინგი საოჯახო მედიაციაში 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL) 

 

12/07/2011-

13/07/2011 

სწავლების მეთოდები - სტუდენტებისათვის ამერიკული სამართლის წარდგენა 

 მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL)  

 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის პროფესორი, ვიცე-პრეზიდენტი, ასოცირებული დეკანი _ კეტრინ 

გრინ ბარნეტი. სწავლების მეთოდებსა და ამერიკული სამართლის შესავალში ინგლისურენოვანი მასტერ 

კლასის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი   

 

17/07/2012 სწავლების მეთოდოლოგია 

თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID) 

 

18/06/2012 – 
28/06/2012 

მოლაპარაკება და მედიაცია 

თსუ დავის ალტენრატიული გადაწყვეტის ნაციონალური ცენტრი (NCADR), მართლმსაჯულების დამოუ-

კიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვი-

თარების სააგენტო (USAID), სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა (STCL), კონფლიქტის გადაწყვეტის 

ფრანკ ევანსის ცენტრი (Frank Evans Center of Conflict Resolution) 

 

05/2012- 

09/05/2013 

ერთწლიანი ინგლისურენოვანი სასერტიფიკატო პროგრამა სწავლების მეთოდოლოგიაში  

ვოშბორნის, გონზაგას უნივერსიტეტი, სამართლის სწავლებისა და სწავლის ინსტიტუტი და თბილისის 

თავისუფალი უნივერსიტეტი, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიე-

რების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

 

15/11/2011 სამართლის მეთოდები და ანალიზი (ინგლისურენოვანი მასტერკლასი)  
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მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი - კატერინა ლევინბუკი. 
 

7-8/11/2011  

სამართლის მეთოდები და ანალიზი (ინგლისურენოვანი მასტერკლასი) 

 

სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი _ კატერინა ლევინბუკი. მართლმსა-

ჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამერიკის სა-

ერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) 

 

06-

07/07/2011 

 

სწავლების მეთოდები და ცოდნის შუალედური შეფასების პრინციპები (ინგლისურენოვანი მასტერკლასი) 

 

მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (EWMI-JILEP), ამე-

რიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID). სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლის პროფესო-

რი, ვიცე-პრეზიდენტი, ასოცირებული დეკანი - ქეთრინ გრინ ბარნეტი 
 

 

2007 სსიპ ,,საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია" სერტიფიკატი (#03-42) ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გა-

მოცდის (საერთო სპეციალიზაციით) წარმატებული ჩაბარებისათვის 

 

2005 ,,ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია" 

შპს ,,ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი" 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი 

კურსის სერტიფიკატი 

 

2004 საოჯახო სამართლის დარგობრივი კონფერენციის აქტიური მონაწილის სერტიფიკატი  

2004 სტუდენტთა 64-ე რესპუბლიკური - სამეცნიერო კონფერენციის I   ხარისხის დიპლომი  

2004 რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის - ,,სტუდენტური დღეები 2004" - I ხარისხის დიპლომი  

2003 I ხარისხის დიპლომი ვიქტორინა - კონკურსში - ,,ვსწავლობთ კონსტიტუციურ სამართალს"- წარმატე-  
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3.1 პუბლიკაციები  

№ 

ავტორები ყველა თანაავ-

ტორის  მითითებით; კონ-

კურსანტის გვარი გამოყო-

ფილი უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა (მონოგრა-

ფია, სტატია რეცენზირებად,  სა-

ერთაშორისო, უცხოურ, ადგი-

ლობრივ ჟურნალში, საკონფერენ-

ციო მასალები (Proceedings)  და 

სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერ-

დები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი 

(არსებობის შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
 

წ
ელ

ი
 

 

1 

ნ. ჩიტაშვილი  

ზარანდია თ. (რედ.),  

ჭანტურია ლ., ცერცვაძე 
გ., ზოიძე თ., 

გამოქვეყნებულია ელექტრონული 

წიგნის სახით 

საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საფუძ-

ვლები ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში, ზა-
რანდია თ. (რედ.), ჭანტურია ლ., ცერცვაძე გ., ზო-
იძე თ., თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, 398 

გვერდი (მ.შ. ნ.ჩიტაშვილის ავტორობით 

შესრულებულია 101 გვ. (გვ.125-226)). იხ. 

<https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/gadawyvetilebebis%20krebuli.pdf>.  

20
17

 

2 ჩიტაშვილი ნ. es ar seiyvano  

Recovery of Expectation and Reliance Damages as 

Alternative Remedies for Implementation of 

Performance Interest and Need for Broadening Judicial 

Discretion, წარდგენილ იქნება გამოსაქვეყნებლად  

ჟურნალში: ,,სამართლის ჟურნალი“ 2018 , #1, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,   

 

ბული მონაწილეობისათვის 

2002 სტუდენტთა 62-ე საფაკულტეტო-სამეცნიერო კონფერენციის გამარჯვებულის დიპლომი  

2002 იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიების მომხსენებლის 

სერტიფიკატი 

 

2002 ბათუმის სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილის სერტიფიკატი  
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3 ნ. ჩიტაშვილი  
სტატია უცხოურ რეცენზირებად 

ჟურნალში   

Concept of Fundamental Breach in Comparative 

Perspective and its Impact on Georgian Law, 

Chitashvili N., Polish-Georgian Law Review, Faculty 

of Law and Administration  University of Warmia and 

Mazury in Olsztyn Faculty of Law Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University, №2’16, p. 49-93,  

<http://www.uwm.edu.pl/hpip/wp-

content/uploads/2015/03/Polish-Georgian-2.pdf>  

20
16

 

4 
ნ. ჩიტაშვილი  

 

სტატია   

 ადგილობრივ ორენოვან 

რეფერირებად ჟურნალში 

 

სამართლიანი შეთანხმება, როგორც მედიაციის 

ეთიკური ურღვეობის საფუძველი, თსუ დავის 

ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული 

ცენტრი, ჟურნ. ,,დავის ალტერნატიული 

გადაწყვეტა - წელიწდეული 2016“, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 7-

23, 

 

<http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/1852yearbook2016.

pdf> 

 

სტატია ინგლისურ ენაზე:  

Fair Settlement as Basis for Ethical Integrity of 

Mediation, TSU National Center for Alternative 

Dispute Resolution, Alternative Dispute Resolution – 

Yearbook 2016, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University Press, 24-37, 

<http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/1852yearbook2016.

pdf> 

20
16

 

http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/1852yearbook2016.pdf
http://ncadr.tsu.ge/admin/upload/1852yearbook2016.pdf
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5 ნ.ჩიტაშვილი  

სტატია   

 ადგილობრივ ორენოვან 

რეფერირებად ჟურნალში 

ადვოკატ-მედიატორის ცალკეულ ეთიკურ 

ვალდებულებათა თავისებურება და  

რეგულირების აუცილებლობა, თსუ 

იურიდიული ფაკულტეტი,  ,,სამართლის ჟურნა-

ლი”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  #2, 

29-52,  

<https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/Samartlis%20Jurnali%202016.2.pdf> 

 

სტატია ინგლისურ ენაზე:  

 

Specificity of Some Ethical Duties of Lawyer Mediator 

and Necessity of Regulation, TSU Law Faculty 

“Journal of Law”, #2, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University Press, 23-41, 

<https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/Journal%20of%20Law%202%20_%202016.pdf

> 

20
16
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6 ნ.ჩიტაშვილი 

სტატია   

 ადგილობრივ ორენოვან 

რეფერირებად ჟურნალში 

მედიაციის ეთიკის რეგულირების ფარგლები და 

ეთიკის სტანდარტით ბოჭვის ადრესატები, თსუ 

იურიდიული ფაკულტეტი, ,,სამართლის 

ჟურნალი”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, #1, 24-48, 

 <https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/samartlis%20Jurnali%20__%202016.1.pdf>  

 

სტატია ინგლისურ ენაზე: 

Framework for Regulation of Mediation Ethics and 

Targets of Ethical Binding, TSU Law Faculty, “Journal 

of Law” #1,  Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University Press, 22-44,  

<https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/Journal%20of%20Law_Eng.%202016-1..pdf> 

20
16
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7 ნ.ჩიტაშვილი 

სტატია   

 ადგილობრივ ორენოვან 

რეფერირებად ჟურნალში 

პასუხისმგებლობის განსაზღვრა ფორსმაჟორული 

დათქმით სახელშეკრულებო თავისუფლებისა და 

სამართლიანობის ფარგლებში,  თსუ 

იურიდიული ფაკულტეტი, ,,სამართლის 

ჟურნალი“, #1, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 88-114, 

<https://www.tsu.ge/data/file_db/LAW%20PR/2015%

201%20final.pdf> 

 

სტატია ინგლისურ ენაზე:  

 

Determination of Responsibility by Force Majeure 

Provision Within the Scope of Contractual Freedom 

and Equity, TSU Faculty of Law, ,,Journal of Law”, #1, 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press,  74-

95, <https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/2015,%201%20_Journal%20of%20Law.pdf> 

20
15

 

8 ჩიტაშვილი ნ. მონოგრაფია 

შეცვლილი გარემოებების გავლენა 

ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა 

შესაძლო მეორად მოთხოვნებზე, გამომცემლობა 

,,ბონა კაუზა“, თბ., გვ. 1-418. 

   
   

   
 2

01
5 
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9 ჩიტაშვილი ნ. 

სტატია 

ადგილობრივ ორენოვან 

რეფერირებად ჟურნალში 

შეცვლილ გარემოებათა პირობებში სახელშეკრუ-

ლებო პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი სა-

ფუძვლებისა და თანამდევი სამართლებრივი შე-

დეგების ანალიზი, თსუ გამომცემლობა, თსუ იუ-

რიდიული ფაკულტეტი, ,,სამართლის ჟურნალი“, 

#2, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

150-181,  

<https://tsu.ge/data/file_db/LAW-

%20PR/2014%202.pdf>. 

 

სტატია ინგლისურ ენაზე: ,,Analysis of the Grounds 

Excluding Contractual Liability and their Attendant 

Legal Consequences in Changed Circumstances“, TSU 

Law Faculty “Journal of Law”, #2, Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University Press, 138-167, 

 <https://tsu.ge/data/file_db/LAW%20PR/2014-2.pdf>.     
   

   
   

   
   

   
   

   
20

14
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1

0 
ჩიტაშვილი ნ. 

სტატია 

ადგილობრივ  

ორენოვან რეფერირებად ჟურ-

ნალში 

შეცვლილი გარემოებებისადმი ხელშეკრულების 

მისადაგება როგორც ვალდებულების შესრულე-

ბის გართულების სამართლებრივი შედეგი,  თსუ 

იურიდიული ფაკულტეტი ,,სამართლის ჟურნა-

ლი“, #1, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 204-243, 

 <https://tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/S%20JUR_2014-1.pdf>  

 

სტატია ინგლისურ ენაზე: 

 

Adaptation of the Agreement to Changed 

Circumstances, as Legal Outcome of Hardship, TSU 

Law Faculty “Journal of Law”, #2, Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University Press,  168-200,  

<https://tsu.ge/data/file_db/LAW%20PR/2014%201.-

pdf>. 

20
14

 

1

1 

ჩიტაშვილი ნ. 

(მთარგმნელი) 

ბორონი ა. (რედ.) 

ზაალიშვილი ვ. (რედ.) 

   წიგნის თარგმანი  

საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარების 

თარგმანი, ,,იურისტების სამყარო“, თბ.,  

(ჩიტაშვილი ნ. ეკუთვნის თარგმანი 134-162 

გვერდებზე) 

 

20
14
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12 ჩიტაშვილი ნ. 
სტატია 

საიუბილეო კრებულში  

,,შესრულების გართულებისა და ფორსმაჟორის 

სამართლებრივი წინაპირობები (უნიფიცირებუ-

ლი კერძო სამართლისა და ქართული სამართლის 

შედარებითსამართლებრივი ანალიზი)", ხეცური-
ანი ჯ., კვერენჩხილაძე გ., ბრეგვაძე ლ., ფერაძე გ., 
ნაჭყებია გ., ქოჩაშვილი ქ., ნინიძე თ., კარბონიე ჟ., 
ბაზედოვი ი., ცქიტიშვილი თ., ზარანდია თ., ფა-
ლავანდიშვილი კ., ძლიერიშვილი ზ., ჩიტაშვილი 
ნ., გელაშვილი ი., ჩიტოშვილი თ., გუგეშაშვილი 
გ., ჯორბენაძე ს., ჩაჩავა ს., ზოიძე თ., შენგელია რ., 
შენგელია ე., ხრუსტალი ვ., ბურდული ი., ეგნა-
ტაშვილი დ., ლაზარაშვილი ლ., ზარნაძე ე., ჭან-
ტურია ლ., თსუ გამომცემლობა, ბესარიონ ზოიძე 

60 საიუბილეო კრებული, თბ., 314-351. 

20
13

 

 

1

3 
ჩიტაშვილი ნ. 

სტატია 

უცხოურ ორენოვან ჟურნალში 

Alternative Dispute Resolution System and 

Perspectives of its development in Georgia, 

Chitashvili N., Kieler Ostrechts-Notizen, 

Schwerpunkt, Rechtsbeziehungen EU – Kaukasus, #1, 

35-37. 

20
13
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1

4 
ჩიტაშვილი ნ. 

სტატია 

ადგილობრივ  

ორენოვან ჟურნალში 

შეცვლილი გარემოებებით წარმოშობილი შესრუ-

ლების გართულება და შეუძლებლობა, ,,სამარ-

თლის ჟურნალი“, #2, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 133-173, 

<https://tsu.ge/data/file_db/faculty-law-public/Sam-

%20journ%20N2%202011.pdf> 

 

სტატია ინგლისურ ენაზე: 

Hardship  and  Impossibility  of  Performance  Arising  

from  Changed  Circumstances,  „Journal of Law“, #2, 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 108-

141, 

 <https://tsu.ge/data/file_db/faculty-law-

public/ENG%20Sam%20Jurn%20N2%202011.pdf> 

 

20
11

 

1

5 
ჩიტაშვილი ნ. სტატია ადგილობრივ ჟურნალში 

ბრალის მნიშვნელობა სახელშეკრულებო პასუ-

ხისმგებლობის განსაზღვრისთვის, ,,სამართლის 

ჟურნალი“, #1, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა,  143-218. 

20
09

 

 

3.2 კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში   

   

1 თარიღი 21-22 ნოემბერი, 2016 

 

მოხსენების სათაური მედიაციის ეთიკა და რეგულირების ფარგლები 

კონფერენციის დასახელება თბილისის მედიაციის დღეები 2016. 
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ჩატარების ადგილი  თბილისი, რედისონ  ბლუ ივერია. 

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), ევროკავშირი საქართელოსთვის (The 

European Union for Georgia), ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

(USAID), საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია (GAM), საქართველოს სასამართლო 

მედიატორთა ასოციაცია (GMA), დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული 

ცენტრი (NCADR), აღმოსავლეთ-დასავლეთს მართვის ინსტიტუტი კანონის 

უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტი (EWMI PROLoG), გერმანიის საერთაშორისო 

თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ). 

 

ელექტრონული მისამართი <http://georgiatoday.ge/news/5205/Int%27l-Conference-Tbilisi-Mediation-Days-Opens-in-

Tbilisi---> 

 

 

 საგრანტო პროექტები  

 

№ განხორცი-

ელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ ხელშეკრულე-

ბის № 

პროექტის დასახელე-

ბა 

     როლი პროექტში 

 

1 

03.01.2018 

31.01.2018 

ივანე ჯავახიშილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტი 

ვალდებულებითი 

სამართლის 

სასწავლო 

სახელმძღვანელოს 

შემუშავება 

 

პროექტის მონაწილე, კვლევის 

განმახორციელებელი 

2 25.09.2017-

25.03.2018 

EU, UNDP - ევროკავშირი, 

გაეროს განვითარების 

მედიაციის 

აკადემიური 

 

მედიაციის ექსპერტი, ტრენერი, მედიაციის 
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პროგრამა 

ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული გაეროს 

ერთობლივი პროექტი - 

„ხელმისაწვდომი 

მართლმსაჯულება 

ყველასათვის და 

ბავშვებზე 

ორიენტირებული 

მართლმსაჯულების 

სისტემის განვითარება 

საქართველოში“  

გრანტი #00093931, 

პროექტი  #00098202 

შიდა საგრანტო ნომერი 

#1436 

გაძლიერების 

პროექტი 

ეროვნული სტუდენტური კონკურსის 

ორგანიზატორი, სტატიების შემფასებელი. 

  3 01.05.2017-

30.11.2017 

ამერიკის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

(USAID)  აღმოსავლეთ-

დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტის (EWMI) 

კანონის უზენაესობის 

მხარდაჭერის პროექტი 

(PROLoG) 

 

ფინანსთა სამინისტროს 

მინიჭებული კოდი #1366 

ხელშეკრულების # 1386- 

მედიაციის მიმართ 

ცნობიერების 

ამაღლების პროექტი 

Mediation Awareness 

Program 

პროექტის აკადემიური და ადმინისტრაციული 

კოორდინატორი 
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17 211- 3024- 20  

4 03.01.2017-

01.01.2018 

ივანე ჯავახიშილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

 

სამეცნიერო კვლევითი 

პროექტი 

ქართული კერძო 

სამართლის 

ევროპეიზაცია და 

სამართლებრივი 

აპროქსიმაციის 

მნიშვნელობა 

ევროინტეგრაციის 

პროცესების ფონზე 

 

კვლევის განმახორციელებელი, პროექტის 

მონაწილე 

5 01.03.2015-

31.12.2015 

ივანე ჯავახიშილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

მიზნობრივი სამეცნიერო 

კვლევითი პროექტი 

ქართული 

სამართლის 

საფუძვლები 

ქართულ 

სასამართლო 

პრაქტიკაში 

კვლევის განმახორციელებელი, პროექტის 

მონაწილე 

6   

    

 

 2012-2014 

 

 

 

ამერიკის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო 

(USAID), მართლმსაჯულე-

ბის დამოუკიდებლობისა 

და სამართლებრივი გაძლი-

ერების პროექტი (JILEP) აღ-

მოსავლეთ-დასავლეთის 

მართვის ინსტიტუტი 

(EWMI)  ხელ. № 702 11 211 

3017 20 

დავის ალტერნატიუ-

ლი გადაწყვეტის 

ეროვნული ცენტრი  

აღმასრულებელი 

დირექტორი,  

ექსპერტი, 

სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევ-

რი, გამოცემაზე  

პასუხისმგებელი 

რედაქტორი, 

სერტიფიცირებული ტრენერი 

 

სამეცნიერო სტიპენდიები/კვლევითი ვიზიტები 
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თარიღი 1/.02-29.02/2016 

სტიპენდიის გამცემი 

კვლევითი ცენტრი 

მაქს პლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, 

(ჰამბურგი, გერმანია), პოსტ სადოქტორო კვლევის სტიპენდია  

Max Planck Institute of Comparative and International Private Law (Hamburg) 

თარიღი 10/06.-09/08/2016  

სტიპენდიის გამცემი                                                                                                    გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური DAAD (German Academic Exchange Service)  

პოსტსადოქტორო კვლევისთვის 

                             

თარიღი 01/02-28/02/ 2017 

სტიპენდიის გამცემი 

ორგანიზაცია/კვლევითი 

ცენტრი 

მაქს პლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, 

(ჰამბურგი, გერმანია), პოსტ სადოქტორო კვლევის სტიპენდია  

Max Planck Institute of Comparative and International Private Law (Hamburg) 

თარიღი 01/07/-31/08/2017 

სტიპენდიის გამცემი 

ორგანიზაცია/კვლევითი 

ცენტრი 

მაქს პლანკის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი, 

(ჰამბურგი, გერმანია), პოსტ სადოქტორო კვლევის სტიპენდია  

Max Planck Institute of Comparative and International Private Law (Hamburg) 
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ბიბლიოთეკა ფრედ პარკსის სამართლის ბიბლიოთეკა, სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა 

თარიღი 01-28/02/2013 

ბიბლიოთეკა ფრედ პარკსის სამართლის ბიბლიოთეკა, სამხრეთ ტეხასის სამართლის სკოლა 

 

 (მიღწევები,  გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანა-
ხელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა, ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ-ში სწავლით, კომპიუტერთან 
მუშაობის უნარები, ენების ცოდნა, და სხვა) 

 

N აქტივობის დასახელება 

 

1 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, დოქტორანტთა სადისერტაციო ნაშრომის 

შემფასებელი (12.2017დან  დღემდე) 

 

2 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო პერიოდული რეფერირებადი ,,სამართლის ჟურნალის“  

სარედაქციო კოლეგიის წევრი (2017 წლიდან დღემდე) 

3 

 

სამეცნიერო ჯილდო - წლის საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტი 

(2016) (ნაშრომისათვის: შეცვლილი გარემოებების გავლენა ვალდებულების შესრულებასა და მხარეთა შესაძლო 

მეორად მოთხოვნებზე) 

4 მედიაციის კანონპროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრობა (31.03.2016- დღემდე) 

5 

 

მედიაციის ეთიკის კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის წევრობა (09.09.2016-დღემდე) 

6 

 

სამართლის საბაკალავრო პროგრამის  სტუდენტების საკონკურსო სამეცნიერო ნაშრომების (50 ნაშრომი) 

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (17.10-2017-30.12.2017) 

7 

 

თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულის - თანამედროვე კერძო 

სამართლის ინსტიტუტი, სამეცნიერო საბჭოს წევრობა (2015 წლიდან-დღემდე) 

8 მაგისტრატურის სტუდენტთა სამაგისტრო ნაშრომების სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (2012 წლიდან დღემდე) 
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9 თსუ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის ორენოვანი სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალის პასუხისმგებელი რედაქტორი სტილზე, სარედაქციო კოლეგიის წევრი (2012 წლიდან დღემდე) 

10 ყოველწლიური იმიტირებული ეროვნული კონკურსების ორგანიზება მედიაციასა და არბიტრაჟში, სტუდენტთა 

მომზადება კონკურსში მონაწილეობისათვის  (2012 წლიდან დღემდე) 

11  

12 ,,საბავშვო უნივერსიტეტის პროექტის ფარგლებში მოქმედი ,,ნორჩ ურისტთა სკოლისნ კოორდინატორი (2010) 

13 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენციის კომისიის წევრი 

(2010) 

14 თსუ იურიდიული ფაკულტეტის სამეცნიერო პერიოდული რეფერირებადი ,,სამართლის ჟურნალის“  აკადემიურ 

სტილზე პასუხისმგებელი რედაქტორი (2009 წლიდან  დღემდე) 

15 Tuning-ის ევროპული საგანმანათლებლო პროექტის კოორდინატორი (2009-2012) 

16 სტუდენტური კონფერენცია შრომის სამართალში – ორგანიზატორი (02/2008-11/2008) 

17 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (2004-2006) 

18 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს სამოქალაქო სამართლის სექციის თავ-

მჯდომარე (2004-2006) 

19 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს სამართლის ისტორიის სექციის თავმჯდო-

მარე   (2001-2004) 

20 თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს სრულუფლებიანი წევრი (2001-2006) 

 

ენების ცოდნა 

მშობლიურიენა ქართული 

უცხოენა რუსული ინგლისური  

კითხვა ძალიან კარგად ძალიან კარგად 

წერა ძალიან კარგად ძალიან კარგად 

მეტყველება ძალიან კარგად ძალიან კარგად 
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კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  

პროგრამების დასახელება   

Ms-Windows,  +  

Ms-Word, + 

Ms- Excel + 

PowerPoint + 

Internet explorer + 

Photoshop + 

 

დამატებითი  ინფორმაცია  

ოჯახური მდგომარეობა 

 

ოჯახის წევ-

რები 

 

სახელი, გვარი 

 

დაბადების თარიღი 

 

პროფესია 

ვაჟიშვილი ნიკოლოზ დემეტრაძე 24.05.2009  

ქალიშვილი ნატალია დემეტრაძე 16.09.2010  

ქალიშვილი ანასტასია დემეტრაძე 28.06.2013  

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ          

       

ნათია ჩიტაშვილი                                                                                         თარიღი: 05.02.2018 


