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განათლება 
 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                          თბილისი, საქართველო 
სოციოლოგიის მაგისტრი                                                              თებერვალი 2011 – იანვარი 2013 
 
ვილიამს კოლეჯი (Williams College, MA)                               ვილიამსთაუნი, მასაჩუსეტსი, აშშ  
ბაკალავრის ხარისხი ანთროპოლოგიაში                                  სექტემბერი 2006 – ივნისი 2010 
  
გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში (GZAAT) 
                                                                                                                სექტემბერი 2002 – ივნისი 2006 
 
სამუშაო გამოცდილება 
 
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)                  თბილისი, საქ. 
რედაქტორი / მთარგმნელი                                                                        მარტი 2016 - დღემდე  

 IDFI-ის გუნდის მიერ შექმნილი ქართული და ინგლისური დოკუმენტების რედაქტირება; 
 ამ დოკუმენტების თარგმნა ქართულიდან ინგლისურზე და პირიქით; 
 მათი სტრუქტურისა და შინაარსის შესწორება და გაუმჯობესება; 
 IDFI-ისთვის წერისა და სტილის სახელმძღვანელოს შექმნა. 

 
ჯეონეთი                                                                                                              თბილისი, საქართველო 
მარკეტინგის მენეჯერი                                                            ოქტომბერი 2014 – თებერვალი 2016 

 მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება; 
 ვებგვერდისა და სოციალური მედიის მართვა; 
 სარეკლამო კამპანიების ორგანიზება. 

 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო                                    თბილისი, საქართველო 
მკვლევარი                                                                                      დეკემბერი 2011 – სექტემბერი 2014 

 შემდეგი თემების კვლევა: სახელმწიფო შესყიდვები; სამთავრობო უწყებების მიერ 
ავტომანქანების შეძენა; საინვესტიციო ფონდები საქართველოში (საპარტნიორო და 
თანაინვესტირების ფონდები); თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი; უცხო 



ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიწის მიყიდვაზე დაწესებული მორატორიუმის შედეგები; 
საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრებაში არსებული კომპანიები;და 
მანგანუმის მოპოვება ჭიათურაში; 

 მასალის მართვა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მთავარ ვებგვერდზე 
(transparency.ge); 

 პროექტ „ჩემი ქუჩას“ (chemikucha.ge) მართვა – ვებგვერდი, სადაც მოქალაქეებს ქალაქში 
არსებული დაზიანებების განთავსება შეუძლიათ; 

 პროექტ Beyond Tbilisi-ის (beyondtbilisi.ge) მართვა – რეგიონული ახალი ამბების ვებგვერდი. 
 პროექტ Telekritika.ge-ს განვითარება – სატელევიზიო ახალი ამბების განხილვის ონლაინ 

პლატფორმა. 

 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო                                    თბილისი, საქართველო 
სტაჟიორი                                                                                               აპრილი 2011 – დეკემბერი 2011 

 ორგანიზაციის მასალების თარგმნა ინგლისურ და ქართულ ენებს შორის;  
 მასალის შექმნა პროექტ Beyond Tbilisi-თვის (beyondtbilisi.ge) – რეგიონული ახალი ამბები. 

 
Open Maps Caucasus (ღია რუკები კავკასია) – JumpStart International                 თბილისი, საქ. 
მკვლევარი სტაჟიორი                                                                               ივნისი 2010 – აგვისტო 2010 

 თარგმანი და რედაქტირება; 
 კვლევა და მოკლე ანგარიშების წერა სხვადასხვა თემებზე. 

სხვა 
კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი                                            თბილისი, საქართველო 
საქართველოს ახალგაზრდა მკვლევართა პროგრამა                                 იანვარი 16 – 24, 2011 
 
კომპიუტერის ცოდნა 
Microsoft Windows, Office, Internet, E-mail, Drupal Admin Panel, SPSS 
 
ენები 
სრულყოფილად ვფლობ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. 
 
იაპონური – საშუალო დონე (intermediate)  
გერმანული – საშუალო დონე(intermediate) 
 


