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1. პერსონალური ინფორმაცია   

გვარი  ჭითანავა  

სახელი  ნატო  

ელ. ფოსტა  N.tchitanava@seu.edu.ge 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია  
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, 

ბიზნესის ანალიზისა და პროექტების მართვის სამუშაო 

ჯგუფი, მთავარი სპეციალისტი  

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
 

მოწვეული ლექტორი 

 

მიმართულება: სამართალი 

 

3. სხვა განათლება   

I  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

  
შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
 იურიდიული / სამართალი  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  
დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)  

2013  2015  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

სამართლის მაგისტრი  

II  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი  

  

√ 



  

  

  

2  

  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  სამართლის სკოლა / სამართალი  

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

2015    

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   
  

  

 4. პროფესიული გამოცდილება   

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

07.2019  

  

დღემდე  სსიპ - განათლების 

მართვის საინფორმაციო 

სისტემა  

ბიზნესის ანალიზისა და პროექტების 

მართვის სამუშაო ჯგუფის მთავარი 

სპეციალისტი / საგანმანათლებლო  
დაწესებულებების რეესტრის წარმოება,  
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საგანმანათლებლო სტატუსების 

დამუშავება/შექმნა  

12.2011  

  

07.2019  სსიპ - განათლების 

ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი  

რეესტრის სამმართველოს სპეციალისტი // 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების  
რეესტრის წარმოება და მონიტორინგი;  
საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საგანმანათლებლო სტატუსების 

დამუშავება/შექმნა.  

  

  

  

  5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი   

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების 

დასახელება  
სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  
სწავლების  
საფეხური  -დან  -მდე  

  
03.2019  

დღემდე  სსიპ - ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს სამართალი  ბაკალავრიატი  

09.2018  დღემდე  შპს - გრიგოლ  
რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი  

სამართლის მეთოდები  ბაკალავრიატი  

  

02.2018  

დღემდე  შპს - გურამ  

თავართქილაძის  

სახელობის თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

ა) სამოქალაქო  
სამართლის ზოგად 

ნაწილი;  

ბ) კორპორაციული  
მართვის სამართალი  

  

ა)  
ბაკალავრიატი;  

ბ)  
მაგისტრატურა  
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02.2018  09.2019  შპს - თბილისის ღია 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

ა) ბიზნესის სამართლის 

საფუძვლები;  

ბ)  ვალდებულებითი 

სამართალი  

ბაკალავრიატი  

  

03.2016  

დღემდე  შპს - ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ  
ა) ბიზნეს სამართლის 

საფუძველბი;  
ბ) სანივთო სამართალი  

ბაკალავრიატი  

  

  

6. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი  ნაშრომის სათაური  ჟურნალის დასახელება  გამომცემლობა  

  

02.2019  

მოძრავ ნივთებზე საკუთრების 

უფლების წარმოშობის 

სამართლებრივი ასპექტები  

სამეცნიერო ჟურნალი 

"სეუ & მეცნიერება"   

შპს „ფორმა“  

11.2018  
მოძრავ ნივთებზე საკუთრების 

უფლების გადაცემის 

სამართლებრივი ასპექტები  

გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტის 

აკადემიური მაცნე, 

სამართალი, 2018  

„მერიდიანი“  
http://www.gruni.edu.ge/upl 

oads/files/akademiuri_macne 

/2018/jurnali%20article.pdf   

  

06.2017  

იპოთეკის უფლების 

ხანდაზმულობა  
სამეცნიერო ჟურნალი 

"სეუ & მეცნიერება"  

შპს „ფორმა“  

01.2016  

  

შენიშვნები იპოთეკის 

მოწმობის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი ნორმის 

მიმართ  

სამეცნიერო ჟურნალი 

"სეუ & მეცნიერება"  

შპს „ფორმა“  

  

11.2015  
იპოთეკის მოწმობა  

გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი, 

აკადემიური მაცნე, 

სამართალი N4  

„მერიდიანი“  

  

  

7.  სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

1    

ტრეინინგი - „ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული აქტიური სწავლება“ / ახალი უმაღლესი 

სასწავლებლი (იტალია ქ.ბოლონია),02.2020-02.2020  

2  პროექტი "გახდი იურისტი" - საჯარო ლექცია თემაზე: პერსონალური მონაცემები - ჩვენი 

რეალური და ციფრული ცხოვრების განუყოველი ნაწილი / შპს გრიგოლ რობაქიძის 

სახელობის უნივერსიტეტი,03.2019-03.2019  

  

http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
http://www.gruni.edu.ge/uploads/files/akademiuri_macne/2018/jurnali%20article.pdf
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3  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "SEU ISC 2019"/ შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ, 02.2019-02.2019  

  

4  უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები 

და მათი დანერგვა/განვითარება-პერსპექტივები უმაღლეს საგანმანათლბელო 

დაწესებულებებში" - საერთაშორისო ტრეინინგ-კონფერენცია / შპს ახალი უმაღლესი 

სასწავლებელი (კვიპროსი, 2018),12.2018-12.2018  

  

5  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2017 / შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ, 06.2017-06.2017  

  

6  

  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2016 / შპს საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ, 12.2016-12.2016  

  

7  

ევრაზიის  მეხუთე  მულტიმედიურ  ფორუმი   /  გრიგოლ 

 რობაქიძის უნივერისტეტი,10.2016-10.2016  

8  მეცნიერებისა და ინოვაციების თბილისის ფესტივალი 2016 / საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო, 09.2016-09.2016  

9  ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაცია და ელექტრონული პორტალი / სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, 01.2015-01.2015  

  

 

  


