
                                   მეგი თავდუმაძე 

საერთაშორისო განვითარების გამოცდილება  

 გაეროს განვითარების პროგრამა, (UNDP)  ნიუიორკი, აშშ                                                                   2011-2012 

პროექტის მენეჯერი 

 • კოორდინირება შესაძლებლობების გაძლიერების ინიციატივით სამხრეთ-სამხრეთ თანამშრომლობის  

   განყოფილებაში, წარმატებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით ქვეყნის შიდა რესურსების მობილიზება, განვითარება, 

   შეფასება და მონიტორინგი  

 • თანამშრომლობა გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ დეპარტამენტთან განვითარებად ქვეყნებში მეწარმეთა 

მხარდასაჭერად, უსაფრთხო გარემოს მეშვეობით სამხრეთ-სამხრეთ გლობალური აქტივების და ტექნოლოგიების 

ბირჟაზე საჭირო აქტივების, ფინანსების და ტექნოლოგიების მისაღებად 

 • ტრეინინგების განვითარება; სამხრეთ-სამხრეთ გაცვლის საქმიანობის გაფართოვება "ვირტუალური აკადემი"-ის 

სახით, მიმართული ინფორმაციისა და ინოვაციების წარმატებული პოლიტიკისა და პრაქტიკის შესასწავლად, 

ათასწლეული განვითარების მიზანის მისაღწევად 

 • ვირტუალური და ფიზიკური პლატფორმის შექმნის დიზაინის მართვა-ცოდნის გაცვლის ინსტრუმენტი  

   მეწარმეთათვის და პოლისის შემქნელთათვის განვითარებად ქვეყნებში, კონცენტრირებული განვითარებადი 

ქვეყნების რეალობასა და პრიორიტეტებზე  

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია,(UNESCO) ნიუიორკი, აშშ                               2010-2011                               

პრაქტიკანტი 

• პროგრამის სპეციალისტის მრჩეველი გაეროს სოციალური განვითარების და ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს     

  საკითხებში-პროექტების შეფასება და მონიტორინგი დაკავშირებული ადამიანის რესურსების გაძლიერების,    

  გენდერული საკითხების, სიღარიბის დაძლევის, დაფინანსების, განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების   

  განვითარების საკითხებში 

საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაეროში,  ნიუიორკი, აშშ                                2010-2010  

სტაჟიორი 

• კორესპონდენციის წამყვანი საქართველოს მისიასა და სხვა ქვეყნების მისიებს შორის, ისევე როგორც სხვადასხვა    

  გაეროს ორგანიზაციებთან  

• სოციალური და ეკონომიკური განვითარების კვლევა და ანალიზი ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ  ქვეყნებში  

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის გამოცდილება    

Sichenzia Ross Friedman Ference LLP, ნიუიორკი, აშშ                                                                                                       2005- 2010                                 

დირექტორი (2007-2010) მენეჯერი (2005-2007),  

(სრფფ’ს 8 წელიწადია უკვე არის ლიდერი იურიდიულ კომპანია რომელიც ურჩევს და წარმოადგენს საჯარო 

კომპანიებს) 

• ფირმის უბედურების აღდგენის გეგმის, ბიზნესის უწყვეტობის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების პოლისის     

   სახელმძღვანელოს ავტორი  

• ფინანსური, პრაქტიკის მართვის სისტემის, ინფორმაციის ელექტრონული არქივირების და ელექტრონული მართვის  

   სისტემის პროექტების შემმუშავებელი და ხელმძღვანელი 

•  კომპანიის ელექტრონული და ფიზიკური მარკეტინგული მასალების განვითარება 

• კომპანიის გლობალური ხილვადობის გაუმჯობესება და პრაქტიკის განვითარება საძიებო სისტემების  

  ოპტიმიზაციით [Google – ა.შ.შ, Yandex – რუსეთი, Baidu – ჩინეთი, Acoon – გერმანია] 

 

განათლაბა  

კოლუმბიის უნივერსიტეტი, ნიუიორკი, აშშ                                                                                                              2009 - 2011  

მოლაპარაკების და კონფლიქტების მოგვარების მაგისტრი 

პატივი: summa cum laude                                                       

 

მენეჯმენტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მოსკოვი, რუსეთი                                                                          2001-2004 

ორგანიზაციის და საემიგრაციო პროცესების მართვის ბაკალავრი 

პატივი: გაეროს სტიპენდია 

პუბლიკაცია: მდგრადი განვითარება- UNESCO, UNHCR, SUM, IMO, FMS, 2004, pp. 243-244 

    

არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ ქარტული უნივერსიტატი, თბილისი, საქართველო                                 1998-2001 

საერთაშორისო სამართალის ბაკალავრი 

პატივი: summa cum laude 
           

სერთიფიკატები:  გაეროს რეფორმა: ინსტიტუციური ადაპტაცია გაეროს მმართველობის ორგანოების, მართვის 

რეფორმის, ინტეგრირებული მიდგომა კონფლიქტურ და პოსტ კონფლიქტურ სიტუაციებში 

ენები:ქართული–მშობლიური, ინგლისური–სრულყოფილად, რუსული-სრულყოფილად, ფრანგული–ძირითადი, 

ესპანური-ძირითადი 

ჰობი/საქმიანობა: პროფესიონალი ჩოგბურთელი (ჩემპიონი 1995-1997), კლასიკური პიანისტი 
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