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ვახტანგ ბალავაძე 
  

  

 

თ. ჭოველიძის N8, თბილისი, საქართველო 0108  

 ◆ 591997733 ◆ vakhtang@balavadze.com  
  

vakhtangbalavadze.com ◆ www.linkedin.com/in/vakhtangbalavadze  

  

    განათლება     

 

2003-2006 

სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი                                     

ტექნიკური მეცნიერებათა კანდიდატი                                                                                 

• კონცენტრაციები: ინჟინერია / სამშენებლო მექანიკა 

• დისერტაცია: შედგენილი კონსტრუქციების წრფივი არასიმეტრიული დეფორმაციის 

ანალიზი 

 

2000-2002 

სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი                                                                                            
მაგისტრის ხარისხი მშენებლობის მენეჯმენტში 

• კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ეკონომისტი 

• სამაგისტრო ნაშრომი: სამშენებლო ფირმებში შრომის მწარმოებლობის ანალიზის საკითხები 

• GPA: დაამთავრა წარჩინებით 

 

 

1995-1999 
სამშენებლო ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი                                                                                                                                 

• ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკა და მართვა მშენებლობაში 

• კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ეკონომისტი         

• სადიპლომო პროექტი: 9 – სართულიანი, 40 – ბინიანი ბლოკსექცია ქ. თბილისში 

• GPA: დაამთავრა წარჩინებით 

 

    პროფესიული კარიერე     

 

2015 დღემდე 

შპს „ფორსი”.  საინჟინრო-საკონსულტაციო კომპანია, თბილისი, საქართველო 

დამფუძნებელი/ინჟინერ კონსულტანტი 2016 დღემდე 

         დამფუძნებელი/დირექტორი /ინჟინერ კონსულტანტი 2015-2016 

                                                                          

 

2016- დღემდე  
შპს „კავტრანსპროექტი “.  საპროექტო და საინჟინრო კვლევა-ძიებითი კომპანია, თბილისი, 

საქართველო 

წამყვანი ინჟინერი, 2019 დღემდე 
ინჟინერი  2016-2019 
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    აკადემიური კარიერა     

 

2020 - დღემდე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების 

ფაკულტეტი. თბილისი, საქართველო 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 

პროფესორი, ტექნოლოგიების სკოლა 

 

 

2019 - დღემდე 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი, საქართველო 

აკრედიტაციის ექსპერტი, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების  
 

2019 - დღემდე 
San Diego State University Georgia. Tbilisi, Georgia 

ლექტორი  

 

 

2014- 2020 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი. თბილისი, 
საქართველო 

პროგრამის ხელმძღვანელი, მშენებლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა, 2018- 2020 

პროფესორი, მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი, 2017-2020 

მოწვეული პროფესორი, საგზაო დეპარტამენტი, 2016-2017 

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი, საგზაო დეპარტამენტი, 2014-2016 

 

2014- 2016 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო-

სამეცნიერო ხიდსაცდელი ცენტი.  

წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი  

 

 

     ადრეული კარიერა     

 

2013-2014 

ნაძალადევის რაიონის გამგეობა, ქ. თბილისის მერია  

რაიონის გამგებელი 

 

2012-2013 
სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია იმერეთში, საქართველოს მთავრობა, ქუთაისი, 

საქართველო 

სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი 
 

2012-2012 
ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა, თბილისი, 

საქართველო  

მინისტრი 
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2008-2012 

საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს VII მოწვევის პარლამენტი, თბილისი, 

საქართველო 

პარლამენტის წევრი  

• რეგიონული პოლიტიკის, თვითმმართველობისა და მაღალმთიანი რეგიონების 

კომიტეტის თავმჯდომარე 2010-2012 

• საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 2009-2012 

 

2004-2008   
საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს VI მოწვევის პარლამენტი, თბილისი, 

საქართველო 

პარლამენტის წევრი 

• საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე 2007-2008 

 

2003-2004 
საქართველოს პარლამენტი, თბილისი, საქართველო  

პარლამენტის აპარატის უფროისის პირველი მოადგილე 
 

2002-2004 
დემოკრატთა კავშირი, პოლიტიკური გაერთიანება, თბილისი, საქართველო 
პოლიტიკური საბჭოს წევრი 

აღმასრულებელი მდივანი, თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის  

თავმჯდომარის მოადგილე, "ახალგაზრდა დემოკრატთა კავშირი“ 

 

 

     პროფესიული გაერთიანებები     

• წევრ კორელპონდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია 

• წევრი, საქართველოს ინჟინერ კონსულტანტთა ასოციაცია 

• Member, American Society of Civil Engineers (M. ASCE) 

 

 

     ჯილდოები     

ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი, 2013 

აღწერილობა:  ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი ენიჭება კულტურის, განათლების, 

მეცნიერების, ხელოვნების, სპორტისა და სხვა დარგის გამოჩენილ მოღვაწეებს საზოგადოებრივი 

ცხოვრების შესაბამის სფეროში გამორჩეული მიღწევებისათვის და საქართველოს წინაშე აღმატებული 

ღვაწლისათვის. 

 

 

 

     ენები     

ინგლისური რუსული 

 


