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აკრედიტაციის სპეციალისტი, ჯგუფის ხელმძღვანელი/განათლების საერთაშორისო აკადემია (აშშ),  
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტი: საქართველოს 
განათლების დეცენტრალიზაცია და აკრედიტაცია / ამერიკის შეერთებული შტატები 
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მიმდინარე პოლიტიკის განყოფილების გამგე /საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი; 
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მოწვეული პროფესორი /პოლიტიკურ მეცნიერებათა კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი; 
 
2003-2004 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა/საზაფხულო სკოლის კოორდინატორი, ამერიკის უნივერსიტეტის 
ტრანსნაციონალური დანაშაულისა და კორუფციის შესწავლის ცენტრი/ამერიკის შეერთებული შტატები 
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კურსდამთავრებულთა კოორდინატორი /საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები (American 
Councils for International Education) /ამერიკის შეერთებული შტატები 
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საფრანგეთი; 
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პრეზიდენტი /არასამთავრობო ორგანიზაცია „თბილისის მშვიდობის კვლევის ასოციაცია“ 
 
1997-1999 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კათედრის გამგე/ თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტი (ამჟამად 
საქართველოს შოთა რუსთაველის  თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი); 
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განათლება და ტრეინინგები 

 

2017: სწავლების თანამედროვე მეთოდები, საგანმანათლებლო ინიციატივათა ცენტრის 

ტრენინგი; 

2015: INTEL ISEF განათლების აკადემიის ტრენინგი, პიტსბურგი, ამერიკის შეერთებული შტატები; 
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უნივერსიტეტი; 
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დასწრებული სწავლების ასპირანტურა; 

1976 – 1980: დიპლომი წარჩინებით, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და ფილოსოფიის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია: ფილოსოფია. 
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