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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი კვერნაძე 

სახელი მარიამი 

ელ. ფოსტა  m.kvernadze@seu.edu.ge  

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - 

ქონების მართვის სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

 

 

3. განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ლონდონის დედოფალ მერის უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 

 

მაგისტრატურა საერთაშორისო ბიზნეს-სამართალში 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2014 2015 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

მაგისტრი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა მაგისტრატურა კერძო სამართლის მიმართულებით 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2013 2016 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

მაგისტრი 

 

 

• 
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4. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

11.2019 დღემდე ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტო 

უფროსის 

მოადგილე/იურიდიული და 

საინვესტიციო პროექტების 

სამსახურის უფროსი 

10.2019 11.2019 ქალაქ სეილემის მერია, 

ორეგონის შტატი, აშშ 

პრაქტიკანტი 

01.2017 11.2019 ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურიდიული საქალაქო 

სამსახური 

უფროსის მოადგილე 

10.2015 

 

01.2017 საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

მთავარი იურიდიული 

მრჩეველი 

04.2013 

 

09.2014 შპს „ჯი-თი გრუპ“ იურისტი 

04.2013 09.2014 იურიდიული ფირმა “J and T 

Constulting” 

იურისტი 

04.2012 

 

09.2012 თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

იურიდიული ფაკულტეტის 

სასწავლო პროცესის მართვის 

სპეციალისტი 

09.2011 03.2012 

 

შპს „ნიკა+2009“ იურისტი 

                 

 

5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

03.2018 

 

დღემდე 

 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

 

შესავალი ენერგეტიკის 

სამართალში 

 

ბაკალავრიატი 
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6. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

07.2020 

„ადგილობრივი 

განახლებადი 

ენერგეტიკული 

რესურსების განვითარების 

ეკონომიკური გავლენის 

ანალიზი და მისი როლი 

ენერგეტიკულ 

უსაფრთხოებაში“ 

საგრანტო კვლევა და 

დამოუკიდებელი 

პუბლიკაცია  

ააიპ „განათლების 

საერთაშორისო 

ცენტრის 

კურსდამთავრებულთა 

ასოციაციის“ საგრანტო 

პროექტის ფარგლებში 

 

07.2016 

„ელექტროენერგიით 

ვაჭრობის კომერცილ-

სამართლებრივი ასპექტები 

და მისი განვითარების 

პერსპექტივები 

საქართველოში“ 

სამაგისტრო ნაშრომი  თსუ-ის სამაგისტრო 

პროგრამის 

ფარგლებში 

 

 

7. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 ტრენინგების კურსი - „ფინანსური მენეჯმენტი“, სერვისების განვითარების სააგენტო, 

თბილისი, 2019; 

2 ვორქშოფი - „საჯარო-კერძო თანამშრომლობა - ელექტროენერგიის გარანტირებული 

შესყიდვის ხელშეკრულების მაგალითი“, აზიის განვითარების ბანკი, თბილისი, 2019; 

3 კონფერენცია - “საჯარო-კერძო თანამშრომლობა საქართველოში“, საჯარო-კერძო 

თანამშრომლობის სააგენტო, თბილისი, 2019; 

4 ვორქშოფი - „მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“, ევროპის 

საბჭო, სტრასბუგრი, 2019; 

5 ვორქშოფი - „Enhancing Fiscal Rules Framework - Considerations for the Design of Public-

Private Partnerships“, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, თბილისი, 2018; 

6 

 

ვორქშოფი - „საჯარო-კერძო თანამშრომლობასთან დაკავშირებული ფისკალური 

რისკები“, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, თბილისი, 2018; 

7 

 

ვორქშოფი - Minimizing Investor-State Disputes Through Drafting and Negotiating Important 

Contractual Clauses, სს „საპარტნიორო ფონდი“, თბილისი, 2018; 

8 ტრენინგების კურსი - „ფინანსური მენეჯმენტი“, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, 2017; 

9 ტრენინგები „Accounting Principles for Lawyers”, ლონდონის დედოფალ მერის 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ლონდონი, 2015; 

10 ლონდონის ქვინ მერის სამართლის სკოლის სტიპენდიანტი, 2014-2015   

11 განათლების საერთაშორისო ცენტრის სტიპენდიანტი, 2014-2015 

12 ვილნიუსის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, გაცვლითი პროგრამის 

მონაწილე, 2012-2013 

 

 

 


