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ზაზა ქოიავა 

 

მოქალაქეობა - საქართველო 

დაბადების თარიღი: 09.09. 1983წ. 

იურიდიული მისამართი: ქ. ჭიათურა, გოგებაშვილის ქუჩა-N45 

ამჟამინდელი საცხოვრებელი: ქ. თბილისი, ქვლივიძის ქუჩა-N26 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

E-mail: zaza.koiava@gmail.com 

მობილური ტელეფონი: (+995) 599-76-25-82 

განათლება 
საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარუქ-ტექნიკური 

ფაკულტეტი 

სახელმწიფო 

მოხელე/ბაკალავრი 

2001-2005 

წლები 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ 

ტექნიკური ფაკულტეტი 

საგარეო ურთიერთობების 

სახელმწიფო 

მართვა/მაგისტრი 

2005-2007 

წლები 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ 

ტექნიკური ფაკულტეტი 

ბიზნეს 

ადმინისტრირება/დოქტორი 

2011-2014 

წლები 

 

სამუშაო გამოცდილება 
ვარშავის მენეჯმენტის უნივერსიტეტი 

 

ფუნქცია-მოვალეობები ადამიანური რესურსების მართვა, ბიზნეს 

ფსიქოლოგია, მენეჯმენტის პრინციპები/ 

ლექტორი 

2015 

წლიდან-

დღემდე 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

ფუნქცია-მოვალეობები მენეჯმენტის პრინციპები, ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტი/მოწვეული 

ლექტორი 

 

2013 

წლიდან 

დღემდე 

შპს PR-აკადემია 

ფუნქცია-მოვალეობები ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, 

ზოგადი მენეჯმენტი, ლიდერობის 

პრაქტიკული ფსიქოლოგია, მართვის 

ფსიქოლოგია/ტრენერი 

 

2012 

წლიდან-

დღემდე 

 

mailto:zaza.koiava@gmail.com


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ფუნქცია-მოვალეობები სტრატეგიული მიმართულების განვითარება, 

ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის 

შემუშავება და სწავლების დონის 

შესაბამისობა ბაზრის მოთხოვნებთან/ბიზნეს 

ინჟინერიის ფაკულტეტი, მთავარი სპეციალისტი 

2012 -2016 

წ.წ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ფუნქცია-მოვალეობები ლიდერი და ლიდერობა, ზოგადი 

მენეჯმენტი, გუნდური მუშაობა, 

სტრატეგიული მენეჯმენტი/ტრენერი 

2009 

წლიდან-

დრემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 
ფუნქცია-მოვალეობები საჯარო მმართველობის საფუძვლები, საჯარო 

მმართველობის ისტორია, სამოქალაქო 

საზოგადოება-თანამედროვე დემოკრატია, 

ადამიანური რესურსების მართვა, საჯარო 

პოლიტიკის ორგანიზება და ადმინისტრირება, 

საქმიანი ურთიერთობების წარმოება, 

ადმინისტრაციული მენეჯმენტი, 

სახელმწიფოებრიობის ანალიზის 

მეთოდოლოგია, სტრატეგიული დაგეგმვა 

სახელმწიფოსა და ბიზნესის 

ამოცანებში/ასისტენტ-პროფესორი 

2009 

წლიდან-

დღემდე 

აიპ ლიდერთა სკოლა 

ფუნქცია-მოვალეობები სასწავლო პროცესის ეფექტიანობის 

უზრუნველყოფა , პროცესის 

მიმდინარეობაზე კონტროლი, ლიდერობისა 

და გუნდური მუსაობის ტრენერი/ 

ფასილიტატორი, ადმინისტრატორი 

2006-2008 

წლები 

ვებ კომპანია „ჰეფი“ 

ფუნქცია-მოვალეობები გაყიდვების ჯგუფის ხელმძღვანელობა, მათი 

სამუშაო გრაფიკის შედგენა, ბაზრის 

შესწავლა, „ჰეფის“ პროდუქციის 

მარკეტინგული შეფუთვა/გაყიდვების 

სამსახურის ხელმზღვანელი 

2007-2009 

წლები 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 
ტრეინინგის დასახელება  ორგანიზაცია პერიოდები 

NLP REM-DECODING 

COACHING 

ხათუნა მუზაშვილის ტრეინინგ 

ცენტრი 

07.04.2017 წ. 6 

დღიანი 

ინტენსიური 
Straight Line Masterclass/ 

ჯორდან ბელფორტი 

Alliance Group HOLDING 28.11.2015წ. 

NLP Couching, The Society 

of Neuro-Linguistic 

Programming 

ხათუნა მუზაშვილის ტრეინინგ 

ცენტრი 

2015წ. (12 

დღიანი 

ინტენსიური 



კურსები, 

იანვარი) 

NLP Couching For success 

and Relaxation, Training of 

Facilitators 

Image Hall  2013 წ. (10 

დღიანი 

ინტენსიური 

კურსები, 

იანვარი) 

TOT (Training of trainer) CTC-ტრეინინგ ცენტრი 22-25.04.2013წ. 

The Psychology of Money Image Hall 03.07.2013-

03.12.2013 წ. 

Psychology and Law of 

Attraction 

Image Hall 2013წ. 

საარჩევნო სისტემა და 

კანონმდებლობა, 

სერტიფიცირებული 

საარჩევნო 

მოხელეებისთვის 

საქართველოს ცენტრარული 

საარჩევნო კომისია 

2006-2007 

წლები. 

ლიდერობის 

პრაქტიკული 

ფსიქოლოგია 

აიპ „ლიდერთა სკოლა“ 2005-2006 

წლები 

პროექტი: ქ. თბილისის 

საკრებულოს 

ინიცირებული სხდომა/ 

ფრაქციის თავმჯდომარე 

ახალგაზრდულ რესპუბლიკური 

ინსტიტუტი 

2006 წლის 27 

მაისი 

 

პროექტებში მონაწილეობა 
პროექტის დასახელება ორგანიზაცია პერიოდი 
მიწვეული ექსპერტი  - 

ადამიანური რესურსების 

შერჩევა, მართვა, დროის 

მენეჯმენტი 

საქართველოს ნოტარიუსთა 

პალატა 

2014 - დღემდე 

საჯარო მოხელეთა შერჩევა, 

ატესტაცია/ექსპერტი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობა 

2015-2016 წლები  

პერსონალის მართვა, ტრენინგი, 

კონსულტირება 

საერთაშორისო კორპორაცია 

ICR 

2013-2014 წლები 

„1000 დატრეინინგებული 

სტუდენტი სტუ-ში“  

1. ლიდერი და მართვა 

2. მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში 

3. უმაღლესი კლასის 

მენეჯმენტი 

4. ანტიკრიზისული 

მენეჯმენტი და 

სტრატეგიული დაგეგმვა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2012-2013 წლები 

„1000 დატრეინინგებული 

სტუდენტი სტუ-ში“  

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2011 წელი 



1. ლიდერი და ლიდერობა 

2. მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში 

 

„1000 დატრეინინგებული 

სტუდენტი სტუ-ში“  

1. ლიდერი და ლიდერობა 

2. მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2010-2011 წლები 

“რატომ NATO?” საზოგადოებრივ ინიციატივათა 

ალიანსი 

2010 წელი 

 

ჩატარებული ტრეინინგები 
დასახელება ორგანიზაცია პერიოდი 

HR-მენეჯმენტი, პროექტის 

მენეჯმენტი, მენეჯერული 

აზროვნების საფუძვლები, 

მართვის ფსიქოლოგია, 

ლიდერობის პრაქტიკული 

ფსიქოლოგია 

PR-აკადემია 2013 წლიდან-დღემდე 

ლიდერი და მართვა, 

მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში, უმაღლესი კლასის 

მენეჯმენტი, ანტიკრიზისული 

მენეჯმენტი და სტრატეგიული 

დაგეგმვა 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2011-2012 წლები 

ლიდერი და ლიდერობა, 

მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2011-წელი 

ლიდერი და ლიდერობა, 

მენეჯმენტის როლი 21-ე 

საუკუნეში 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2010-2011 წლები 

ლიდერობის პრაქტიკული 

ფსიქოლოგია 

აიპ ლიდერთა 

სკოლა 

2005-2006 წლები 

“რატომ NATO?” საზოგადოებრივ 

ინოვაციათა 

ალიანსი 

2010 წელი 

 

ჩატარებული კვლევები 
დასახელება ორგანიზაცია პერიოდი 

პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა, მოტივაციის კვლევა 

დამატებით ტრენინგები და 

კონსულტაციები 

ICR – 60 ობიექტი 2013 წ 

გუნდურობის და მოტივაციის 

კვლევა 

სამედიცინო 

ცენტრი მედისონი 

2014 წ 



პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა 

სამშენებლო 

კომპანია ნოვა 

2017 წ. 

პერსონალის მოტივაციის 

კვლევა 

პარფიუმერულ 

მაღაზიათა ქსელი 

ვულევუ 

2017 წ. 

პერსონალის კმაყოფილების და 

მოტივაციის კვლევა 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

ქუთაისის 

საერთაშორისო 

აეროპორტი 

2017 წ. 

მიწვეული ექსპერტი 

პერსონალის შერჩევის დარგში 

გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი 

2014-16 წ.წ. 

მიწვეული ექსპერტი, მთლიანი 

პერსონალის მდგრადობის 

კვლევა (ნოტარიუსები და მათი 

თანაშემწეები), პიროვნული 

კვლევა. 

დამატებით: გუნდური 

მუშაობის, დროის მართვის და 

პიროვნული ფსიქოლოგიის 

ტრენინგები 

საქართველოს 

ნოტარიუსთა 

პალატა 

2013-2017 წ.წ.  

მიწვეული ექსპერტი, 

პერსონალის კმაყოფილების 

კვლევა. სტრუქტურული 

„ვორქშოფი“, დამატებით 

ტრენიგები პიროვნული 

განვითარება, მენეჯმენტი და 

გუნდური მუშაობა 

გაი ჰოლდინგი 2017 წ.  

 

ენები: 

ქართული-მშობლიური 

ინგლისური-კარგად 

რუსული-კარგად 

კომპიუტერული პროგრამები: 

Microsoft Office Word;  

Microsoft Office Excel;  

Microsoft Office Access;  

Microsoft Office PowerPoint;  

SPSS;  

Cluster Analysis 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 



 

მართვის მოწმობა-B კატეგორია 

 


