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

ელისო
ლაკვეხელიანი
1967 წ. 22 აპრილი
მდედრობითი
ცაგერის რაიონი
თბილისი, პეკინის 13, ბ.33
49001004913
12XIA41074
მოწვეული სპეციალისტი
595 905 115
elisolakvekheliani@gmail.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი
1985-1990 წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დ/ე ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, გერმანული ენა და ლიტერატურა, დიპლომი TB-I №
083438
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი N003578, თბილისი, 2003
წლის აპრილი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Ph. 09.00.N 1 სადისერტაციო საბჭოს
გადაწყვეტილებით, „ღმერთისა და ადამიანის მიმართების
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პრობლემა გერმანულ მისტიკაში“.
მაგისტრი
დოქტორანტი

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
2001 წ. აპრილი

2015წ. 5 დეკემბერი

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი,
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, „მაისტერ
ეკჰარტის მოძღვრება სულის შესახებ“ , „კავკასიის მაცნე“ N3.
ოფის მენეჯერის შემსწავლელი ტრენინგ კურსი, შპს. ტრენინგ
ცენტრი „NB”

2015წ. 12 დეკემბერი
2015წ. 22 ოქტომბერრი

ტრენინგ კურსი ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯმენტში,
შპს. ტრენინგ ცენტრი „NB”
კომპიუტერზე მუშაობის შემსწავლელი კურსები შემდეგი
პროგრამებით: Windows 7, Word 2010, Excel 2010, Powerpoint 2010,
Internet Explorer 6.0

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1997-2003წ.

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი,
უფროსი მასწავლებელი

1997-1998 წ.

წმინდა გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი
უფროსი მასწავლებელი

2003-2007წ.

თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, დოცენტი საათობრივი
ანაზღაურების წესით

2004-2006 წ.

თბილისის ივ. ჯავახისვილის სახელობის უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოცენტი, საათობრივი ანაზღაურების
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წესით
2005-2011წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი, საათობრივი ანაზღაურების წესით

2017-2019

თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი,
მოწვეული სპეციალისტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული

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

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობა

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):
კურსის დასახელება
ბიზნესის ეთიკა

წლები
2017-2018 წ.
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ბაკალავრიატი

საქმიანი ურთიერთობები და ეტიკეტი

2019წ.

მაგისტრატურა

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

კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი,
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა,
„მაისტერ ეკჰარტის მოძღვრება სულის შესახებ“ , „კავკასიის
მაცნე“ N3.
თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივესიტეტი,
პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენცია, „ადამიანური არსებობის საზრისის საკითხი
ალბერ კამიუსთან, 2009წ. მაისი

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
თავისუფლად

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით

კარგად
კარგად

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

საშუალოდ
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Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

კარგად

Ms. Excel

კარგად

თარიღი
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