ლანა ჩხარტიშვილი
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის
პირველი მოადგილის სამდივნოს უფროსი

დაბადების თარიღი და ადგილი:
10.12.1986, ქ. თბილისი
ოჯახური მდგომარეობა:
ჰყავს 1 შვილი
განათლება:
2003-2004 − აშშ-ის საჯარო სკოლის (Jack C. Hays High School) (ტეხასის შტატი)
დიპლომი;
2004−2008 − საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის
ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი, იურისტი;
2006 − საზაფხულო სკოლა პოლიტიკასა და ეკონომიკაში, ჯორჯთაუნის
უნივერსიტეტის (აშშ) და ჩარლზის უნივერსიტეტის (ჩეხეთი) აღმასრულებელი
სამაგისტრო პროგრამა;
2009−2011
−
საქართველოს
საზოგადოებრივ
საქმეთა
ინსტიტუტი,
ინგლისურენოვანი ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი, საერთაშორისო სამართლის
სპეციალისტი;
2013 − ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა, დოქტორანტი
(სადისერტაციო თემა: „პასუხისმგებელი ბიზნეს საქმიანობა“ (CSR/RBC)), ბიზნესი
და ადამიანის უფლებები.
შრომითი გამოცდილება:
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის სამდივნოს
უფროსი;
2014-2015 − აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების
მართვის სამაგისტრო პროგრამის ასოცირებული პროფესორი (ლექციები
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) და თვითბრენდინგის
(Self
Branding)
მიმართულებით,
ჰარვარდის
უნივერსიტეტის
ბიზნესგამომცემლობაზე დაყრდნობით);
2013−2016 − აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო/აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (USAID/EWMI), საკანონმდებლო და
პოლიტიკის რეფორმების სპეციალისტი;

2013 − ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის მოწვეული
ლექტორი, სამაგისტრო თემების ხელმძღვანელი და რეცენზენტი, სასწავლო
კურსი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებთან ინგლისურ და
ქართულ ენებზე;
2009−2013 − სსიპ − საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საერთაშორისო
განათლების და დონორებთან ურთიერთობის მიმართულების ხელმძღვანელი;
2009-2010 − შპს „ვატკინსონის“ (Watkinson LLC) საქართველოს ფილიალის
გენერალური დირექტორი;
2008-2009 − ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების
ოფისის (OSCE/ODHI) სადამკვირვებლო მისია საქართველოში, საპარლამენტო
არჩევნებისა

და

ადგილობრივი

თვითმმართველობის

არჩევნების

მედიამონიტორი;
2009 − ევრაზიის ფონდი, კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის
რეგიონალური მედიამონიტორი;
2006−2008 − საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები (American Councils
for International Education), საკანონმდებლო განათლებისა და პრაქტიკის (LEAP)
პროგრამის, მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამის (FLEX) და აშშ-ის
საგანმანათლებლო
გაცვლითი
პროგრამების
კურსდამთავრებულთა
კოორდინატორი;
2005-2006 − „დოიჩე ველეს“ (DW) რადიოს მკვლევარ-ასისტენტი (თემა:
სასამართლო რეფორმა საქართველოში);
2004-2005 − საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოს (IREX) ტრენერი;
2003-2004 − აშშ-ის საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკა, კვლევითი ცენტრის ასისტენტი.
საერთაშორისო სასწავლო კურსები და სემინარები:
2008 − ევროკავშირის კონფერენცია თემაზე „საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი
ვალდებულებები“, პრაღა (ჩეხეთი);
2007 − საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი თემაზე „მედიის
თავისუფლება“, ტრონჰეიმი (ნორვეგია);
2006 − საერთაშორისო სტუდენტური ფესტივალი თემაზე „კანონის უზენაესობა
და მედიათავისუფლება ევროპაში“, გრაიფსვალდი (გერმანია);
2001−2003 − ინგლისური ენის დამამთავრებელი ხარისხი, ლორდ ბაირონის
კოლეჯი (თბილისი).
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995) 032 228 13 92
ელექტრონული ფოსტა: lchkhartishvili@parliament.ge

