
CURRICULUM VITAE 

 

სახელი, გვარი: ხათუნა ლაგაზიძე 

 

განათლება: 

2018-   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ვმუშაობ 

სადისერტაციო ნაშრომზე „საინფორმაციო ომები სოციალური ქსელების 

ეპოქაში“ 

2018-   ერიქსონის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სერტიფიცირებული ქოუჩი 

2018-   ლონდონის ნლპ სკოლის კურსდამთავრებული, სერტიფიცირებული ქოუჩი 

2014  აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, ტრენინგ-კურსი: სამართალდამცავი და       

უსაფრთხოების სტრუქტურები და მიგრაციის საკითხები 

2008  საქართველოს პროფესიონალ ბუღლატერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო 

სისტემის შემსწავლელი კურსი 

2001-2004       ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

               სამართალმცოდნეობის მაგისტრი 

2000-  ჯორჯ მარშალის სახელობის უსაფრთხოების კვლევის ევროპული ცენტრი, „21-

ე საუკუნის ლიდერების კურსი“, სტრატეგიული მენეჯმენტისა და 

საერთაშორისო უსაფრთხოების კურსი; გერმანია, გარმიშ-პარტენკირხენი 

1994-1999 შოთა რუსთაველის სახელობის თბილისის თეატრალური ინსტიტუტი, 

თეატრმცოდნეობის მაგისტრი 

1989-1990 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

  ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა 

1989-1994 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

  ფილოლოგიის მაგისტრი 

1978-1989 თბილისი, 48-ე საშუალო სკოლა 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2018-2019 წამყვანი, რადიო „პალიტრა“, გადაცემა „რეზიუმე“  

2018-დან დირექტორი, დამფუძნებელი, შპს „ქართ-ველი“  

2017-დან დამფუძნებელი, შპს „სანატორიუმ კოლხიდა“, შპს „ტონუსი“  



2017-დან მიწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტი, სალექციო კურსი 

„სახელმწიფო მართვის მოდელი და საარჩევნო სისტემა“ 

2018-დან ექსპერტი, საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი 

2014-დან თანათავმჯდომარე, დამფუძნებელი, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„საქართველოს ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტი“  

2013-2015 ლექტორი, ბადრი პატარკაციშვილის სახელობის მედია-სკოლა, კურსი: 

საქართველოს სახელმწიფო მართვის მოდელი, უსაფრთხოების სისტემა და 

საგარეო პოლიტიკა  

2013-2014 პოლიტიკური ანალიტიკოსი, გაზეთი „კვირის პალიტრა“ 

2007-დან დამოუკიდებელი პოლიტიკური ექსპერტი  

2004-2005 ფონდრაიზერი, სამართლის ექსპერტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„მრავალეროვანი საქართველო“ 

2002-2004, 

2006-2007 სახელმწიფო მართვის თეორიისა და სისტემების მოდულის ხელმძღვანელი, 

საბაკალავრო პროგრამა სახელმწიფო მოხელეებისთვის, გრ. რობაქიძის სახ. 

თბილისის უნივერსიტეტი 

1996-2001 საქართველოს პრეზიდენტის წამყვანი სახელმწიფო მრჩეველი, საქართველოს 

ეროვნული უშიშროების საბჭოს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი 

1994-1995 ანალიტიკოსი, სახელმწიფოს მეთაურის პრეს-სამსახური 

1993-1994, 

2001-2007 პოლიტიკური მიმომხილველი, ანალიტიკოსი, გაზეთი „ჯორჯიან თაიმსი“  

1992-დან პოლიტიკური მიმომხილველი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, გაზეთები: 

„კავკასიონი“ 

 

 

 

სამეცნიერო ნაშრომები: 

2020 მსოფლიოს პირველი ინფოდემია: კორონავირუსი და მისი შედეგები – პანდემიიდან 

ინფოდემიამდე 

2019 საქართველოს სახელმწიფო მართვის და საარჩევნო სისტემის ტრანსფორმირება 1990-

2018 წლებში 

2007 სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის: სახელმწიფო 

მართვის თეორიის საკითხები, თბილისი 

2005 რეკომენდაციათა პაკეტი საქართველოს საარჩევნო სისტემის რეფორმისთვის, 

თბილისი 



1993-დან დღემდე  პუბლიკაციები თემებზე: 

 საქართველო და რეგიონი - რუსეთი, თურქეთი, ირანი; საქართველო და სამხრეთ კავკასია, 

საქართველო და ენერგოუსფართხოების ევროპული სისტემა; საქართველო-რუსეთის; 

საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობები; საქართველო პერსპექტივები და ევროატლანტიკური 

სტურქტურები; საქართველოს კონსტიტუცია; საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი და 

პარტიული სისტემის განვითარების თავისებურებები 

კომპიტერული უნარები: 

M/S Office; Internet 

ენები: 

ქართული, რუსული, ინგლისური 

 

  


