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

ავთანდილი
კახნიაშვილი
1956 წელი, 26 იანვარი
მამრობითი
საქართველო, თბილისი
თბილისი, ჭონქაძის ქუჩა N17
01029010516
13IK03232
ასოცირებული პროფესორი
577 76 04 76
Avtandili.ka@gmail.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი
N 814274

1986 – 1991

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
თსუ, სამართლის დოქტორი, 1997 წელი, დიპლომი N 001324,
თემა: „უდანაშულობის პრეზუმფცია და მისი განხორციელების
გარანტიები“

მაგისტრი
დოქტორანტი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
IX.1999-დან VI.2000 - მდე
14 - 19.02.2000

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა, სერთიფიკატის ნომერი,
ქვეყანა, ქალაქი.
ტრენინგი: „ადამიანის უფლებები“, საზოგადოებრივი კვლევის
ცენტრი, საქართველო, თბილისი
ტრენინგი: „კორუფციასთან და ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან
ბრძოლა“, უნგრეთი, ბუდაპეშტი.

12-17. 12.1999, 15-19.02.1999
22-24.02.2005
2017

სემინარი: ადამიანის უფლებათა გაეროს სტანდარტები,
საქართველო, გუდაური
სემინარი: სისხლის სამართლის პროცესის პრობლემები,
საქართველო, ბაკურიანი
თდასუ-ს საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, თბილისი

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება, პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1991 - 2008

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თსუ, სამართლის საფუძვლები და სასხლის სამართლის პროცესი,
1991-დან უფროსი ლაბორანტი, 1993-დან მასწავლებელი, 1997დან დოცენტი, 2005 - დან ასოცირებული პროფესორი

2008 - 2013

სდასუ,

სამართალი,

2008-დან

ასოცირებული

პროფესორი,

2010-დან სრული პროფესორი
2014 -დან დღემდე

თდასუ, სამართალი, ასოცირებული პროფესორი
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6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
თდასუ
2019

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
2016

2015

2017

კრებულის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
მონოგრაფია: „რეალური სასამართლო რეფორმისთვის“
(ანალიზი, შენიშვნები, წინადადებები), 288 გვერდი,
საქართველო
სტატია; „განაჩენის ხელმისაწვდომობის პრობლემა
საქართველოში“, 8 გვერდი, საქართველო
სამართლის მეთოდების ცნების განსაზღვრისთვის,
6 გვერდი, საქართველო
სისხლის სამართლის საქმის გონივრულ ვადაში
განხილვის პრობლემა, 5 გვერდი, საქართველო

2018

გამომცემლობა
„საქართველოს
მაცნე“
სამხრეთ კავკასიის
იურიდიული
ჟურნალი
თდასუ-ს შრომების
კრებული
თდასუ-ს
სამეცნიერო
კონფერენციის
მასალები

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
1998

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება
გვ.
რაოდენობა
უდანაშაულობის პრეზუმფცია და მისი განხორციელების

გამომცემლობა
„ნეკერი“

გარანტიები (128 გვერდი)

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):
კურსის დასახელება
ბიზნეს-სამართლის საფუძვლები

წლები
თდასუ, 2018-2019

ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიები
სისხლის სამართალწარმოებაში

სდასუ, 2011-2013

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
3

საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში

29-30.03.2001, საერთაშორისო კონფერენცია: „საქართველოს

მონაწილეობა

კანონმდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა
ევროპულ კონვენციასთან“, საქართველო, თბილისი.
6-9.02.2004, საერთაშორისო კონფერენცია: „კორუფციასთან
ბრძოლის პრობლემები“, საქართველო, თბილისი.

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
+

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

+

Ms. Word

+

Ms. Excel

საშუალოდ

+

შევსების თარიღი
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