
 

 

 

 

Curriculum Vitae 
 

 

1. გვარი: ტორაძე    

 

2. სახელი: შალვა 

 

3. დაბადების თარიღი: 01.05. 1972      

 

4. ქვეყანა: საქართველო   

 

5. ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული  

 

6. საკონტაქტო ინფორმაცია: 

 

6.1 მისამართი: ქ. ქუთაისი, განჯის ქ. პირველი შეს. 31 

6.2 ტელეფონი: მობ. (995 599) 120000;  

6.3 email: shota.toradze@gmail.com  
 

7. განათლება:  

 

- თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი 

 

 8. ძირითადი კვალიფიკაცია:იურისტი 
 

     

8. ენების ცოდნა:   

 

- ქართული- მშობლიური ენა 
 

- რუსული–კარგად 

 

- ინგლისური - საშუალოდ 
   

9. სხვა უნარები (e.g. Computer literacy, etc.): Certificate   on Computer Programs: 2001; Windows; Computer 

Operating Programs: Ms Word, Ms Excel, Ms Access, PowerPoint etc. Internet; Quick  Typi 
 

 

10. სამუშაო გამოცდილება: 

 

10.1 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სსიპ-სასჯელარსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრის დირექტორის მოადგილე 2016წ 2 თებერვლიდან დღემდე. 

10.2 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის 

მრჩეველი 2015 წლის ივლისი -2015 წლის 31 დეკემბერი;  

10.3 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მრჩეველი 2014 წლის აგვისტო - 2015 წლის ივლისი; 

10.4 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილე 2013 წლის აგვისტო - 2014 წლის აგვისტომდე; 

 



 

 

10.5 სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უსაფრთხოების მთავარი სამმართველოს უფროსის 

მოადგილე 2013 წლის მარტი-2013 წლის ივნისი; 

10.6. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის # 3 დაწესებულების დირექტორის მოადგილე 2012 წლის 

დეკემბერი-2013 წლის მარტი; 

10.7 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ქუთაისის №2 

საპყრობილისა და მკაცრი რეჟიმის  დაწესებულების დირექტორი 2004-2006 წლები. 

10.8 ქუთაისის შს სამმართველოს სისხლის სამართლის სამძებრო გამყოფილების უფროსის 

მოადგილე 2002-2004 წლები; 

10.9 საქართველოს შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის იმერეთის სამხარეო საგამოძიებო სამსახურის 

უფროსიგამომძიებელი 1995-2002 წლები. 

10.10 ქ.ქუთაისის პროკურორის თანაშემწე 1994-1995 წლები. 

 
 

 

11. პედაგოგიური გამოცდილება: 

 

11.1 ქ.ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის  კრიმინალისტიკის 

კათედრაზე  ლექტორი სასწავლო კურსი საგნებში: სისხლის სამართალი. 2000-2005 წლამდე 

 

11.2  ქუთაისის წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე ლექტორი 

სასწავლო  კურსი საგნებში:  სისხლის სამართალი. 1998-2000 წლამდე 

 
 

12. პუბლიკაცია: 

 

ავტორი პუბლიკაციის: 

 

- სახელმძღვანელო წინასწარი საპატიმრო დაწესებულების თანამშრომელთათვის. 

სასჯელაღსრულების და პრობაციის სასწავლო ცენტრი.  თბილისი 2006 წელი. 
 

13.  ჩატარებული ტრენინგები 

 

13.1 ტრენინგი პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისათვიოს, ქუთაისი (2005); 

13.2    ტრენინგი პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისათვის, ბათუი (2006); 

 

14. მონაწილეობა ტრენინგ პროგრამებში 
   

14.1 ტრენერთა ტრენინგი  – საქართველო - 2006 – 2007 

14.2  “პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა ტრენიგი” ( European Council,  Ministry of Justice of 

Georgia) - 2005 

14.3  ტრენერტა ტრენინგი, რუსთავის #6 დაწესებულების პერსინალის ტრენინგების ჩატარების 

უზრუნველსაყოფად  ( EU, UNDP, Ministry of Justice of Georgia) –2005 


