
მარიამ კვიციანი 

განათლება 

2015-2017 - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,ბიზნესის ადმინისტრირება და მართვა„   - 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მენეჯმენტში.  

1998-2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ფაკულტეტი. სპეციალობა მათემატიკური 

ეკონომიკა (გაძლიერებული მათემატიკის გამოყენება ეკონომიკაში) - ბაკალავრის ხარისხი. 

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები: 

2021 სექტემბერი - 2022 სექტემბერი - ქოუჩინგის საერთაშორისო ასოციაციასთან არსებული 

ხათუნა მუზაშვილის ტრენინგ ცენტრი,  ,,ქოუჩინგის საერთაშორისო ასოციაციის მიერ აღიარებული 

სასწავლო პროგრამა - ,,ქოუჩინგის სკოლა"- სერთიფიკატი. 

2020 სექტემბერი - საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ორგანიზებული კურსი ,,მენეჯმენტი და 

ლიდერობა საჯარო სამსახურში“ - სერთიფიკატი. 

2020 თებერვალი - აგვისტო - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ ორგანიზებული კურსი 
,,საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით“ - 
სერთიფიკატი. 
 
2019 სექტემბერი-დეკემბერი - შპს ,,ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის“ მიერ 

ორგანიზებული კურსი ,,შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა - 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი“- სერთიფიკატი. 

2019 წლის თებერვალი - გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში 

ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის მიერ ორგანიზებული კურსი 

,,გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტი“- სერთიფიკატი. 

2017 წლის თებერვალი - მარტი - სიქა - საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია 

მიერ ორგანიზებული კურსი “ტრენინგი ახალგაზრდა ტრენერებისთვის”- სერთიფიკატი. 

2016 წლის აპრილი - ევროპის აკადემიური ცენტრის მიერ ორგანიზებული კურსი - ,,შესყიდვების, 

ფინანსების და ბუღალტერიის პროფესიული კურსი“  მადრიდში (ესპანეთი)- სერთიფიკატი. 

2015 წლის მარტი-აპრილი - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული კურსი          

,,სახელმწიფო შესყიდვების კურსი“ - სერთიფიკატი. 

2014 წლის მარტი - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ ორგანიზებული კურსი ,,IPSAS-ი 

საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება მოდიფიცირებული საკასო 

მეთოდით“ -სერთიფიკატი. 

2012-2013, - კავკასიის აკადემიური ცენტრი CAC -ის მიერ ორგანიზებული კურსი ,,მენეჯერული 

აღრიცხვის, ფინანსური ანალიზის და ფინანსური მენეჯმენტის წარმოება კერძო და საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში“ სერთიფიკატი.  

2012-2012 მაისი - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ ორგანიზებული კურსი  ,,სახაზინო 

პროცედურები და სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა“  -  სერთიფიკატი.  



2010-2010 - კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევის ინსტიტუტი CIESR-ის მიერ 

ორგანიზებული კურსი - „სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის 

ოპერირება" სერთიფიკატი. 

 2010 აგვისტო - სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემია, 

„ელექტრონული ბიუჯეტირება“, სერთიფიკატი.  

2010 ივლისი - სსიპ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო აკადემიის მიერ 

ორგანიზებული კურსი, „ელექტრონული ხაზინა" -  სერთიფიკატი.  

2007 აგვისტო - საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი, 

„სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა 2001 - საბიუჯეტო კლასიფიკაციები" - სერთიფიკატი. 

 2004 იანვარი-მაისი - საქართველოს კულტურულ დემოკრატიული განვითარებისკავშირის 

სასწავლო ცენტრის  მიერ ორგანიზებული კურსი ,, საერთაშორისო სტანდარტებისთ საბუღალტრო 

აღრიცხვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელია კურსი“ -  სერთიფიკატი.  

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2021 წლის მარტიდან დღემდე  - შპს ,,ბიზნესის მართვის ცენტრი“-ს  - ,,სახელმწიფო შესყიდვების 

ადმინისტრირების“, ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების აღრიცხვა ანგარიშგების“, ,,საჯარო ფინანსების 

მართვის“, ,,ბიზნეს მენტორინგის პროგრამა მცირე და საშუალო ბიზნესის 

წარმომადგენლებისთვის“, ,,ბიზნესის ადმინისტრირების სასერტიფიკატო კურსი“-ს  სატრენინგო 

მოდულების ტრენერი.  

2017 წლის სექტემბრიდან დღემდე - შპს ,,ევროპის აკადემიური ცენტრი“ -  ,,სახელმწიფო 

შესყიდვების ადმინისტრირების“, ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების აღრიცხვა ანგარიშგების“, ,,საჯარო 

ფინანსების მართვის“  სატრენინგო მოდულების ტრენერი. 

2013-დღემდე - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, ადმინისტრაციული და ფინანსური 

დეპარტამენტის უფროსი; 

2006-2013 - საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი, მთავარი ბუღალტერი. 

2005-2006 - შ.პ.ს „ბავშვთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი“, მთავარი ბუღალტერი.  

2004-2006 - სსიპ თბილისის #1 ბავშვთა სახლი, მთავარი ბუღალტერი.  

2004 იანვარ-მარტი - მთავარი ბუღალტერი, ელ.ქსელების რაი.განყოფილება. 

2002-2004 - სახელმწიფო ქონებისა და პრივატიზების რაიონული განყოფილება, 

მთავარიბუღალტერი. ტექნიკური უნარ-ჩვევები 

 

ენები: 

ქართული; ინგლისური; რუსული.  

კომპიუტერული პროგრამები - Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Outlook; Oris,  Internet. 


