თეონა აქუბარდია
დაბადების თარიღი: 1978 წლის 9 ოქტომბერი
განათლება:
1996–2000წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიის სპეციალობა, ბაკალავრის
ხარისხი, წარჩინებით.
2000–2002წწ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია, კავკასიის ქვეყნების
რეგიონის რეფერატი, მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
2002–2005წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ასპირანტურა, საქართველოს ისტორიის სპეციალობა.
2008წ-დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
დოქტორანტურა. ისტორიის ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის სპეციალობა.
2015-2016წწ. კინგს კოლეჯი, ლონდონი, საერთაშორისო უსაფრთხოება და სტრატეგია,
მაგისტრის აკადემური ხარისხი.

შრომითი საქმიანობა:
2014-დღემდე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე
1.04-31.05.2014წ. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მრჩეველი
2014წ-2015წწ. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, მიწვეული ლექტორი:
სტრატეგია და ომის ხელოვნება, დიპლომატიის ისტორია.
2013–2014წწ “საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს” მკლევარი პროექტში: “უსაფრთხოების
სექტორის მიმოხილვა”. პროექტი მხარდამჭერი -USAID-ი.
2008წ–დღემდე „თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო“–ს დამფუძნებელი და
გამგეობის წევრი.
2009წ –დღემდე “საქართველოს
მედიამონიტორინგის
ცენტრი“–ს დამფუძნებელი.
პროექტის: „ამომრჩეველთა განათლება გურიისა და აჭარის მაღალმთიან რეგიონებში
საპრეზიდენტო
არჩევნებისთვის“პროექტის
დირექტორი;
საქართველოს
მედიამონიტორინგის ცენტრი. პროექტი მხარდაჭერილია USAID-ის მიერ.

2011–2014წწ „ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები2014“,„ საპრეზიდენტო და
საპარლამენტო არჩევნები 2013-2012“-სპროექტის კოორდინატორი.
საქართველოს
რეგიონული მედიის ასოციაცია. პროექტების მხარდაჭერი- IREX G Media-ა.
2011–2013წწ „საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი“, აღმასრულებელი
დირექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე.
2013წწ. პროექტის: „კონკურენციის პოლიტიკა და რეფორმები საქართველოში“ დირექტორი.
პროექტი დაფინასებულია საქართველოში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების მიერ. საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი.
2008–2010წწ „ თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო“ს პროექტის კოორდინატორი. პროექტის მხარდაჭერი- ფონდი
„ღია საზოგადოება
საქართველო“-ო.
2010წ. სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრი”, პროექტების კოორდინატორი 2010
წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის
არჩევნებისშესახებ.
პროექტების
მხარდამჭერები: ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“ და USAID.
2005-2008წწ. „საქართველო
ნატოში“, პროექტების კოორდინატორი, პროექტების
მხარდაჭერი:
NED,NATO-ს
სახალხო
დიპლომატიის
განყოფილების,
ევრაზიის
თანამშრომლობის ფონდის და ფონდის „ღია საზოგადოება საქართველო“ მხარდაჭერით.
2005–2008წწ. საქართველოს პარლამენტი, საპარლამენტო ფრაქცია„მემარჯვენე ოპოზიციის“
მოწვეული სპეციალისტი, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი.
2002-2008წწ.
საქართველოს ფასიანი
საკონტროლო ჯგუფის ექსპერტი.

ქაღალდების

ეროვნული

კომისია.

საოქმო-

პროფესიული განათლება:
2015-2016წწ. თავდაცვის სამეფო კოლეჯი, დიდ ბრიტანეთი
2015წ. ენისა და კულტურის თავდაცვის ცენტრი, თავდაცვის მართვისა და მენეჯმენტის
ცენტრი, შრივინჰემი, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია.
2015 წ. სტრატეგიული მართვის პროგრამა, დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია,
გრინფილდის უნივერსიტეტი.
2013წ. თავდაცვის მართვა ფართე უსაფრთხოების კონტექსტში. კურსი განხორციელდა
დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ორგანიზებით.

2012წ. წინასაარჩევნო
USAID-ის მიერ.

ტრეინინგი, ორგანიზებული IREX-ისმიერ

და დაფინანსებული

2011წ. გლობალური უსაფრთხოების გარემოს გამოწვევები, ზაფხულის სკოლა ახალგაზრდა
პროფესიონალთათვის- სლოვაკეთი, უკრაინა. კურსის ორგანიზატორი: ევროპული და
ჩრდილო-ატლანტიკურ საკითხების ცენტრი.
2011წ. უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა სამხრეთ კავკასიაში, სტამბული.
2010წ .ტრეინინგი პერსონალურ საფინანსო მენეჯმენტში , ორგანიზებული ბრიტანულ ქართული პროფესიონალური ქსელის მიერ.
2009წ „საზაფხულო უნივერსიტეტი დემოკრატიის პოლიტიკური სწავლებისათვის ევროპის
საბჭოში“, სტრასბურგი.
2008-2009წწ. თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა.
2006წ. NATO-ს სკოლა „სამოქალაქო საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის კურსი“. გერმანია,
ობერამერგაუ.
2005წ. NATO-ს სკოლა „ევროპული უსარფთხოების თანამშრომლობის კურსი“; გერმანია,
ობერამერგაუ.

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები:
„საქართველოს თავდაცვის სექტორის საპარლამენტო ზედამხედველობა“. შეიარაღებულ
ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი. თავდაცვისა და უსაფრთხოების
სამოქალაქო საბჭო, 2014
„საქართველოს უსაფრთხოების
ატლანტიკური საბჭო, 2014წ.

სექტორის

მიმოხილვის

პროექტი“.

საქართველოს

„დემოკრატიული კონტროლი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებზე 2008 წლის აგვისტოს
ომის შემდგომ“ - შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი;
2010წ.
2013წ.„საქართველოს ბირთული ოდესეა: გზა საბჭოთა ატომური მემკვიდრეობიდან
გლობალურ გაუვრცელებლობის რეჟიმამდე“, სარედაქციო საბჭოს წევრი. თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო. პუბლიკაცია გამოიცა შვედეთის რადიაციული
უსაფრთხოების სამსახურის მხარდაჭერით.

დამატებითი ინფორმაცია:
2009-2014 წწ. ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის საზოგადოებრივ მრჩეველთა საბჭოს წევრი საქართველოს ნატო-ში
ინტეგრაციის საკითხებზე.

2005-2014წწ. თავდაცვის სამინისტროსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო
ჯგუფის წევრი
2007-2014წწ. შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან
მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაოჯგუფის წევრი.
2012-2014წწ.თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო
არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის წევრი.
უცხო ენები: ინგლისური-თავისუფლად, რუსული-კარგად.

კომიტეტთან

შექმნილი

