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ენებიენები

ენაენა წერაწერა კითხვაკითხვა მეტყველებამეტყველება
Russian C1 C1 C1
English C1 C1 C1

ქართული (Georgian) C1 C1 C1

განათლებაგანათლება

უმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსიუმაღლესი აკადემიური ხარისხი/სტატუსი

აკადემიური ხარისხი/სტატუსი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული

მინიჭების თარიღი: 2017

მიღებული განათლებამიღებული განათლება

აკადემიურიაკადემიური
ხარისხი/სტატუსიხარისხი/სტატუსი

დაწესებულების დასახელებადაწესებულების დასახელება ქვეყანაქვეყანა სპეციალობასპეციალობა
დაწყებისდაწყების

წელიწელი
დასრულებისდასრულების

წელიწელი
მაგისტრი/მაგისტრთან

გათანაბრებული
საქართველოს საგადასახადო და

საბაჟო აკადემია
 

საგადასახადო
და საბაჟო

2006 2008

მაგისტრი/მაგისტრთან
გათანაბრებული

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო
(Georgia)

სამართალი 2001 2006

დოქტორი/დოქტორთან
გათანაბრებული

ქართულ-ამერიკული უუნივერსიტეტი
საქართველო

(Georgia)
სამართალი  2017

დასაქმების ისტორიადასაქმების ისტორია

მიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)იმიმდინარე სამუშაო ადგილ(ებ)ი

სამუშაო ადგილისამუშაო ადგილი
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულის დასახელებაერთეულის დასახელება
თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები

დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

თბილისის ღია სასწავლო
უნივერსიტეტი

მმართველობითი საბჭო ვიცე რექტორი
ადმინისტრაციული და

საგანმანათლებლო პროცესების
მართვა

04.11.2014

სამუშაო გამოცდილებასამუშაო გამოცდილება

კომპანია / დაწესებულებაკომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი



დეგუსტო
მმართველობითი

საბჭო
მმართველი
პარტნიორი

ადმინისტრაციულ,
ფინანსური და
იურიდიული

პროცესების მართვა

02.03.2015 25.10.2017

პოპული / იოლი
მმართველობითი

საბჭო
მმართველი
პარტნიორი

ადმინისტრაციული,
იურიდიული და

ფინანსური პროცესების
მართვა

26.01.2009 07.06.2013

სახელმწიფო მინისტრის
აპარატი ევროპულ და

ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის
საკითხებში

ევროპულ და
ევროატლანტიკურ

ინტეგრაციის
დეპარტამენტი

უფროსი
სპეციალისტი

ევროატლანტიკურ
ინტეგრაციის
პროცესებში

თანამონაწილეობა

11.06.2007 08.06.2007

კომპანია / დაწესებულებაკომპანია / დაწესებულება
სტრუქტურულისტრუქტურული

ერთეულისერთეულის
დასახელებადასახელება

თანამდებობათანამდებობა მოვალეობებიმოვალეობები
დაწყებისდაწყების
თარიღითარიღი

დასრულებისდასრულების
თარიღითარიღი

სამეცნიერო პროდუქტიულობასამეცნიერო პროდუქტიულობა

სტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელოსტატია / მონოგრაფია / სახელმძღვანელო

ტიპიტიპი ავტორ(ებ)იავტორ(ებ)ი სათაურისათაური ჟურნალიჟურნალი წელიწელი

სტატია
გიორგი

ამილახვარი
საერთაშორისო დოკუმენტური აკრედიტივის ავტონომიის და ზუსტი შესაბამისობის

ფუნდამენტური პრინციპები
 2016

სტატია
გიორგი

ამილახვარი
• კომერციული ბანკების ლიცენზიის გაუქმებისა და ლიკვიდაციის სამართლებრივი

საფუძვლები
 2015

სტატია
გიორგი

ამილახვარი
როგორ რეგულირდება მეწარმეობა საზღვარგარეთის ქვეყნებში  2005

სტატია
გიორგი

ამილახვარი
pasuxismgeblobis sakiTxebi saerTaSoriso da erovnuli samarTlebrivi normebis gaTvaliswinebiT,

narkobiznesisa da narkotikebis ukanono brunvis winaaRmdeg
 2004


