თამარ გამილაღდიშვილი-გაგუა
საკონტაქტო მონაცემები
ელფოსტა: tgagua@gmail.com
ტელ.: 595 233 567
სამუშაო გამოცდილება
1988-1991 წ.წ. – საქტელერადიო დეპარტამენტის ხალხური შემოქმედების რედაქციის მუსიკისა და
ქორეოგრაფიის განყოფილების რედაქტორი.
1989-1991 წ.წ. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის
სტუდენტთა სადიპლომო თემების ხელმძღვანელი.
1991 წ. _ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის პრესსამსახური, ტელევიზიისა და რადიოს
რედაქტორი-ჟურნალისტი.
1995 წ. _ ბასკეთის ტელევიზიისა და რადიოს (EITB) საინფორმაციო სამსახურის კონსულტანტი და
სპეცკორი.
1995-2001 წ.წ. _ თანამშრომლობა ესპანეთის წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან (La Cruz Roja Española)
და ლტოლვილთა ესპანეთის კომისიასთან (CEAR, Bilbao).
1996-2006 წ.წ. – ბასკეთის ავტონომიის მმართველი პარტიის (PNV) და მთავრობის პრეზიდენტის
საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის კონსულტანტი;
1997-2008 წ.წ. - თანამშრომლობა ბასკეთის ავტონომიის (ესპანეთის სამეფო) ბისკაიის და ალავას
პროვინციების დედაქალაქების, ბილბაოს და ვიტორია-გასტეისის მერიებთან.
2006 წ. _ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის “ევროპული კვლევების ცენტრის” დაარსების
ერთ-ერთი ინიციატორი, ევროპის ერების ინსტიტუტის ბასკური ფონდის (ესპანეთი) და ცენტრის
ერთობლივი პროექტების თანაავტორი და ხელმძღვანელი.
2006-2007 წ.წ. – ბასკეთის ავტონომიის მთავრობის განათლების დეპარტამენტის და თსუ ერთობლივი
პროგრამის - “ქართველი ახალგაზრდების პროფესიული გადამზადება ესპანურ სასწავლებლებში” ორგანიზატორი/კოორდინატორი.
2005-2008 წ.წ. _ ევროპის ერების ინსტიტუტის ბასკური ფონდის (IEPFV) დირექტორი; ბასკეთის
ავტონომიური მთავრობის ადამიანთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტისა და ფონდის ერთობლივი
პროექტების ხელმძღვანელი და თანაავტორი.
2004-2008 წ.წ. _ ამავე ფონდის ჟურნალის „Magazine of the Peoples“ გამომცემელი და რედაქტორი.
2008 -2009 წ.წ. - დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე.
2008 წლიდან დღემდე - ევროპის ერების ინსტიტუტის ბასკური ფონდის (IEP-FV) ვიცე-პრეზიდენტი ;
ამავე ფონდის საერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელი (2009-2012 წ.წ.).
2012 -2016 წ.წ. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი.
2016 წლის აპრილიდან - დიასპორულ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი (მ/შ).

განათლება
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტი, წარჩინებით - 1983-1985 წ.წ.
მოსკოვის მ. ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის
ფაკულტეტის წარჩინების დიპლომი, 1988 წ.
ბასკეთის უნივერსიტეტის (UPV-EHU) ბასკური და ესპანური ენის კურსები უცხოელი
სტუდენტებისათვის, სან სებასტიანი, 1993 წ.
ენების უმაღლესი სახელმწიფო სკოლის დიპლომი, ესპანური ენის სპეციალისტი, ბილბაო, 1994-1996
წ.წ.
ბასკეთის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) დოქტორანტურა : PhD - საერთაშორისო სამართლის,
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სამართლის ისტორიის ფაკულტეტზე, პროგრამით

„თანამშრომლობა, ინტეგრაცია და კონფლიქტები თანამედროვე საერთაშორისო საზოგადოებაში“,
1997-1999 წ.წ.
ტრენინგები, საერთასორისო კონფერენციები, საკვალიფიკაციო კურსები ესპანეთის სამეფოში,
ევროკავშირში და საქართველოში - 1997-2015.წ.წ. პერიოდში.
ფლობს ესპანურ, რუსულ და ინგლისურ ენებს.

