შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

ნინო
სებისკვერაძე
03.07.1985
მდედრობითი
ხაშური,საქართველო
ქ.თბილისი,პიკასოს ქ #7
57001013186
11ib41604
ასისტენტი
577002227
nini_sebiskveradze@yahoo.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
2002-2006 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
მენეჯმენტი ტრანსპორტზე
მაგისტრატურა
2006-2008 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
მენეჯმენტი ტრანსპორტზე
დოქტორანტურა
2015-2018 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,
ბიზნესის ადმინისტრირება

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
2018 წ აკადემიური
დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ,
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
დისერტაციის თემა - „კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის
შეფასების კვლევა“
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
07/07/2018 წ

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
ორგანიზაციული კულტურის შექმნა კორპორაციებში -პროფესორ
გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ
2018 წლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების
თანამედროვე ტენდენციები“- www.conferenceeconomics.tsu.ge
ღია

სამეცნიერო

ტექნიკური

კონფერენცია

დარგობრივ

ეკონომიკაში
28/12/2017 წ

პროდუქციის და მომსახურების ინდიკატორები საქართველოს
ორგანიზაციებში -აკადემიკოს ავთანდილ გუნიას დაბადებიდან
105 -ე წლისთავისადმი მიძღვნილ 2017 წლის თსუ პ.
გუგუშვილის. სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია-„მდგრადი განვითარების თანამედროვე
ეკონომიკური ტენდენციები“-www.conferenceeconomics.tsu.ge

05/05/ 2016 წ

.
18/03/2015 წ

-

15/03/2006 წ
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5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
2019 წ -დღემდე

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი ასისტენტი

2012 წ - დღემდე

შპს“ნიუ ენჯინირინგ“ -ფინანსური დირექტორი

2013წ - დღემდე

შპს“სვით

ლაინი“

-

მრჩეველი

მენეჯერული

აღრიცხვისა

და

ფინანსების მიმართულებით
2014წ-დღემდე

შპს“გალაქსი კონსტრაქშენი“ - მრჩეველი მენეჯერული
აღრიცხვისა და ფინანსების მიმართულებით

2015-2016 წწ

შპს“Mtrade“ -მენეჯერი ფინანსური აუდიტის დეპარტამენტში

2010-2012 წწ

შპს“ბერტა“ - ფინანსური დირექტორის ასისტენტი

2007-2010 წწ

შპს“ინტერპლასტი „ -გაყიდვების სამსახურში დაგეგმარების და
რეალიზაციის მენეჯერის ასისტენტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2019 წ -დღემდე

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი ასისტენტი

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
2018წ
2018წ

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
ხარისხის მენეჯმენტის კვლევის მეთოდოლოგია გვ 168
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ეფექტურობა
საქართველოს ორგანიზაციებში გვ 117

2017წ

ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტები და მისი როლი
საქართველოს ორგანიზაციებში გვ 62
თანამედროვე მიდგომები ხარისხის მენეჯმენტის

2017წ

გამომცემლობა
ჟურნალი ეკონომიკა
ჟურნალი
ტრანსპორტი და
მანქანათმშენებლობა
ჟურნალი ეკონომიკა
ჟუჟურნალი
ტრანსპორტი და
3

მანქანათმშენებლობა
რნალი ეკონომიკა

სისტემაში .გვ 74

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

კურსის დასახელება
მიმართულება ბიზნეს ადმინისტრირება
.ორგანიზაციის თეორია

წლები
2019წ

მაგისტრატურა
10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,
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11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
X

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

X
X

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

X

Ms. Word

X

Ms. Excel

X

შევსების თარიღი

საშუალოდ

03/05/2019 წ
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