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აკადემიური ხარისხი:        საჯარო მმართველობის დოქტორი 
  

სამუშაო გამოცდილება: 
 
• ასოცირებული პროფესორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2022-დღემდე; 
• საკრებულოს წევრი, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2021-დღემდე; 
• დირექტორი, სსიპ კასპის პროფესიული კოლეჯი, აგვისტო 2020 - 2021;  
• გენერალური მენეჯერი, შპს კონფერენს გრუპი, იანვარი 2017 - 2020 
• სამსახურის ხელმძღვანელი, შპს ევრორეგიონალური სასწავლო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური 2017-2018 

განათლება:  
• საჯარო მმართველობის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2019, საქართველოს 

უმაღლესი განათლების სისტემა, მართვის პრობლემები და პერსპექტივები. 
• ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი ,სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012-2014; 
• საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2005-2009.  

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  
• დეცენტრალიზაციის პროცესი, როგორც მოსახლეობის გაძლიერების პირდაპირი 

შესაძლებლობა - მერაბ გოხელაშვილი, ხელისუფლება და საზოგადოება N2(62) 2022 
• ადგილობრივი თვითმართველობა და ელექტრონული მმართველობა - მერაბ 

გოხელაშვილი, ხელისუფლება და საზოგადოება 2022 N1(61)  
• პროფესიული განათლება - გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და სტაბილურობის 

გარანტი - მერაბ გოხელაშვილი, ხელისუფლება და საზოგადოება 2020 
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• საგანმანათლებლო დაწესებულებათა მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები - მერაბ 
გოხელაშვილი, თინათინ იაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
შრომების კრებული, I ნაწილი, 2018.; გვ.67-69 

• ინტერნაციონალიზაცია - უნივერსიტეტები და თანამედროვე გამოწვევები, მერაბ 
გოხელაშვილი - ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ N4 (48) 2018 ტომი II. გვ. 78-84 

• უმაღლესი სკოლის მენეჯმენტი - განათლების ახალი ტექნოლოგია, სწავლების პროცესის 
გაუმჯობესებაში (უმაღლეს სკოლაში სტაჟირების ინსტიტუტი) – მერაბ გოხელაშვილი, 
ხელისუფლება და საზოგადოება N4(44)2017, ტომი II 

• უწყვეტი განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევები, მერაბ გოხელაშვილი, თინათინ 
იაშვილი -  ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“ N4 (40) 2016 ტომი I; გვ. 135-140 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 
• ISFIT - საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია ტრონდჰეიმში, ნორვეგია 2009 წელი 
• HNMUN - საქართველოს დელეგაციის წევრი გაეროს ახალგაზრდულ სამიტზე, ბოსტონი, 

ჰარვარდის უნივერსიტეტი, აშშ. 2008 
• საერთაშორისო თურქულ-ქართული მეგობრობისა და აკადემიური თანამშრომლობის 

სემინარი - რეგიონალური თავდაცვა და სტაბილიზაცია კავკასიის რეგიონში, ტრაპზონი, 
თურქეთი. 2008 
 

 

 

უცხო ენა: 
• ინგლისური 
• რუსული 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 
სახელმძღვანელო: ევროპული ინტეგრაციის პოლიტიკური ისტორია -  მახაშვილი, ლ. 
გოხელაშვილი, მ. (2020). თბილისი: ევროპის უნივერსიტეტი. 05.2020 
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