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1. პერსონალური ინფორმაცია   

გვარი  ალფაიძე  

სახელი  თამარ  

ელ. ფოსტა  t.alpaidze@gmail.com, t.alpaidze@seu.edu.ge 

  

  

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
პროფესორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

მიმართულება / სპეციალობა  იურიდიული  

ჩარიცხვის წელი  2002  

დისერტაციის დაცვის წელი  2005  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  სამართალმცოდნე ,იურიდიული  
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4. სხვა განათლება  

I  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  

  

ინგლისური ენა,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებების ფაკულტეტი  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  

დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

1997  2000  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

მაგისტრთან გათანაბრებული  

II  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  სამართალმცოდნე, იურიდიული  

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

1996  2001  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

მაგისტრი  
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5. პროფესიული გამოცდილება    

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

2014  

  

დღემდე  ქართული 

უნივერსიტეტი  

პროფესორი  

2012  

  

2012  ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2012  

  

დღემდე  ქართულ-ამერიკული  

უნუვერსიტეტი  

ლექტორი  

2012  

  

დღემდე  Central European 

University  

მოწვეული პროფესორი  

2011  

  

დღემდე  გურამ 

თავართქილაძის 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2010  2012  პირველი რადიო  პროექტის ავტორი და გადაცემის 

წამყვანი  

2010  2011  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2009  2011  თბილისის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2009  დღემდე  გრ.რობაქიძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2008  2010  მარკეტინგული და 

მედია 

კომუნიკაციების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

იურიდიული ფაკოლტეტის მდივანი  

2008  2009  TSU  ლექტორი  

2006  2009  საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2005  2007  კავკასიის 

უნივერსიტეტი  

მაგისტრატურის დეპარტამენტის 

უფროსი  
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2005  2007  კავკასიის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2004  2007  თბილისის 

ჰუმანიტარული   

ასოცირებული პროფესორი  

2000  2001  საქართველოს 

პარლამენტი  

პრაქტიკანტი საპროცედურო საკითხთა 

კომიტეტში  

2000  2005  თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

სამათლის თეორიისა და 

კონსტიტუციური სამართლის კათედრის 

ლაბორანტი  

                  

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი   

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების 

დასახელება  

 სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  

სწავლების  

საფეხური  -დან  -მდე  

  

  

         

2014  

  

დღემდე  ქართული 

უნივერსიტეტი  

პროფესორი  

2012  

  

2012  ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2012  

  

დღემდე  ქართულ-ამერიკული  

უნუვერსიტეტი  

ლექტორი  

2012  

  

დღემდე  Central European 

University  

მოწვეული პროფესორი  

2011  

  

დღემდე  გურამ თავართქილაძის 

უნივერსიტეტი  

ლექტორი  

2010  2011  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2009  2011  თბილისის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2009  დღემდე  გრ.რობაქიძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2008  2009  TSU  ლექტორი  
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2006  2009  საქართველოს 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2005  2007  კავკასიის 

უნივერსიტეტი  

ასოცირებული პროფესორი  

2004  2007  თბილისის 

ჰუმანიტარული   

ასოცირებული პროფესორი  

  

7.სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

  2014-ტრენინგი- Leaders of Learning –Harvard University  

  

  2014-ტრენინგი- Justice–Harvard University  

  2013- ტრენინგი -Internacional Conference on Media Law - ELSA  

  

  2013-2014-ტრენინგი- Internacional Human Rights –The University catholique de Louvan  

  

    

2013-ტრენინგი-Mobile innovation Police – Enterprise incubator Foundation  

  

  

2012- ტრენინგი-Teaching IVT Policy skills –Central European University  

  

  

2012-ტრენინგი-New direction for Growth,Regulation, and Public Policy  

  2011-ტრენინგი-Training onmedia regulation-European Union   

  2010-ტრენინგი-Children will resolve the parents errors- Fondazione Romualdo Del Bianco  

  

  

 

  


