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თამარ გვარამაძე

მობილური: 995577172277

ელ-ფოსტა: tgvaramadze@gyla.ge

დაბადების თარიღი: 28 დეკემბერი, 1983

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, ნოე / 2006 -
დეკ / 2013
სამართლის დოქტორი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სექ / 2001 -
ივნ / 2006
სამართალმცოდნე, მაგისტრთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი

სამუშაო გამოცდილება

1. აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,

27 იანვარი 2014 წელი - დღემდე
2. ასისტენტ-პროფესორი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სექტ / 2008 - დღემდე

3. სამეცნიერო/სადოქტორო თემის ხელმღვანელი, კავკასიის უნივერსიტეტი იან/2015 - დღემდე

4. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი - ლექტორი/ასოცირებული პროფესორი სექ/2015 -
დღემდე

5. პროექტის კოორდინატორი / იურისტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია,
მარ / 2011 – იან/2014

6. საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მთავარი საგადასახადო კონსულტანტი, სსიპ-
შემოსავლების სამსახური, სექტ / 2010 - თებ / 2011

7. ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი, სსიპ -
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, იან / 2010 - აგვ / 2010

8. დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საკადრო
უზრუნველყოფისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტი, აგვ / 2009 - დეკ / 2009

9. სამმართველოს უფროსი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საკადრო
უზრუნველყოფისა და საქმისწარმოების დეპარტამენტის, საკადრო უზრუნველყოფის
სამმართველო, მარ / 2009 - აგვ / 2009

10. იურისტი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურიდიული დახმარების
ცენტრი, მარ / 2007 - მარ / 2009

11. მრჩეველი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ნოტარიატის დეპარტამენტი, მაის / 2006 - თებ
/ 2007

12. სტაჟიორი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ნოტარიატის დეპარტამენტი, სექტ / 2005
- მაის / 2006

13. თანაშემწე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იურიდიული დახმარების
ცენტრი, სექტ / 2005 - მარ / 2006

უცხოენები

English (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), Russian (წერა:კარგი, მეტყველება:კარგი)
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კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Project, Microsoft
Office PowerPoint.

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

გერმანიის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, Speyer , Germany, ივნისი / 2012 - ივლისი /
2012 - კვლევითი სტიპენდია

Maastricht school of Managmenet; (Maastricht the Netherlands), ოქტომბერი / 2010 - ნოემბერი / 2010
Certificate; E- Government Executive program;

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციცია, იურიდიული განათლების ფონდი, სექტემბერი /
2005 - მაისი / 2006; კურსი - საკონსტიტუციო სამართალი (დიპლომი)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სექტემბერი / 2003 - მაისი /
2006; სამართალმცოდნეობის პედაგოგიკის კურსები - სერთიფიკატი

ნაშრომები, პუბლიკაციები
 South Caucasus Law Journal "Necessity for Reforming the Administrative Offences Code"

05/2014
 სამეცნიერო სტატია: "საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება და

შეუსრულებლობა" 2013 წელი; ადმინისტრაციული სამართლის სამეცნიერო-
პოპულარული ჟურნალი;

 სამეცნიერო სტატია: "სანქციები საგადასახადო სამართალდარღვევებისათვის" 2012
წელი, სამართლის ჟურნალის N2 გამოცემა;

დამატებითი ინფორმაცია

2006 წელი - ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით);
2007 წელი - სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარებაში სერთიფიკატი;
2011 წელი - მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა (სამოქალაქო და ადმინისტრაციული
სამართლის მიმართულებით)
2012 წელი - Certificate in ,,OUTCOME AND IMPACT ORIENTED AND RELATED EED
REQUIREMENTS” Baku,Azerbaijan 2-6 April.
2013 წელი - certificate in the achievement in the 2013 Open World Program sponsored by The Open World
Leadership Center.
2015 წელი -Regional Academy – Transformation Lawyers – Legal Dialogue for Legal Transformation; Hertie
School of Governance.


