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პერსონალურიინფორმაცია 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სახელი, გვარი: ლელა გერგეშელიძე 
დაბადების თარიღი: 12.01.1977 
მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე 
ოჯახური მდგომარეობა გაუთხოვარი 
მისამართი: თბილისი, ბ.ხმელნიცკის №23 
ტელეფონი: 599 27 06 82 
ელ.ფოსტა: l.gergeshelidze@gtu.ge 

 
პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
დაწესებულების მისამართი: თბილისი, მ.კოსტავას ქუჩა №68  
თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი 
 
განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ბაკალავრიატი სტუ. მექანიკა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, ტყავის ნაკეთობათა 

მოდელირებისა და ტექნოლოგიის სპეციალობა, მიენიჭა ბაკალავრის 
ხარისხი, ტყავის ნაკეთობათა ინჟინერ-მოდელიორ-ტექნოლოგის 
კვალიფიკაცია, 1994-1998წწ. 

მაგისტრატურა სტუ. მექანიკა მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მსუბუქი 
მრეწველობის მოდელირება და ტექნოლოგიის სპეციალობა, მიენიჭა 
მაგისტრის ხარისხი და ინჟინერ-მოდელიორ-ტექნოლოგის 
კვალიფიკაცია. 1999-2001წწ. 

დოქტორანტურა სტუ. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მიენიჭა 
მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური 
ხარისხი. 2008-2012წწ. 

 



სამუშაო გამოცდილება 
 
2001 - 2003 სტუ. მიღებულია მასწავლებლის თანამდებობაზე მსუბუქი მრეწველობის 

ნაწარმთა ტექნოლოგიისა და კონსტრუირების კათედრაზე საათობრივი 
ანაზღაურებით. 

2003 - 2006 სტუ. მიღებულია ასისტენტის თანამდებობაზე მსუბუქი მრეწველობის 
ნაწარმთა ტექნოლოგიისა და კონსტრუირების კათედრაზე. 

2006 - 2009 სტუ. მიღებულია მოწვეულ სპეციალისტად (პედაგოგი) სატრანსპორტო და 
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე საათობრივი ანაზღაურებით. 

2009 - 2013 სტუ. მიღებულია ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტზე 

2013 სტუ. გადაყვანილია პოლიგრაფიისა და მსუბუქი მრეწველობის 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტში იმავე თანამდებობაზე. 

2013– 2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი. ასისტენტ 
პროფესორი. 

2017 -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტი. ასისტენტ 
პროფესორი. 

 
მეცნიერული მიღწევები 

1.1. პუბლიკაციები 
  

დასახელება 

რაოდენობა 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-
2017 

წლები 
სამეცნიეროსტატიები 2 5 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვასასწავლო-

მეთოდურისაშუალებებიდალიტერატურა 
 2 

კონფერენციებში (კონგრესებში,სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 3 2 

 
სხვა აქტივობები 

დასახელება ინფორმაცია 
საერთაშორისო, სახელმწიფო 
და რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამის 
ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის კურიკურუმის 

შემუშავების პროცესში მონაწილეობა. 
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 

სერტიფიკატი 
თბილისი 2015 

კონფერენციების 
საორგანიზაციო კომიტეტის 
წევრობა 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 
„ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“ 

თბილისი 
29-30.04.2010 



კვალიფიკაციის ამაღლება 
(ტრეი–ნინგები, ვორქ-შოფები 
და სხვა) 

სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 
“პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
პროგრამის“ ფარგლებში საწარმოშიტრენინგები  „ფეხსაცმლისა და ტყავის 

აქსესუარების სპეციალისტის“ მიმართულებით 
2016 წლის 14-16 ივლისი 

 
პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პედაგოგებმა 2016 წლის 21-22 ნოემრერს გაიარეს სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული 
აქტივობა - „ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების 

მასწავლებელთათვის“ 
სხვააქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, 
გამოცდილებადადამსახურება 

პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის „ფეხსაცმლისა და 
ტყავის აქსესუარების სპეციალისტი“ 

პროგრამის ხელმძღვანელი 
2017 წელი 

 

ენების ცოდნა 
 
მშობლიური ენა ქართული ენა 
უცხოური ენა ინგლისური ენა-საშუალოდ; რუსული ენა-საშუალოდ. 
  
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
 
Windows Office, Internet, Powerpoint 
 

პედაგოგიური საქმიანობა 
 
2001/02 სასწავლო წლიდან დღემდე 

 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ინტერესების სფერო 
 
მათემატიკა, ხელოვნება.  
 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 
სერტიფიკატი სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის 

“პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების 
პროგრამის“ ფარგლებში საწარმოშიტრენინგები  „ფეხსაცმლისა და ტყავის 
აქსესუარების სპეციალისტის“ მიმართულებით 
2016 წლის 14-16 ივლისი 

სერტიფიკატი პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების სახელმწიფო 
პროგრამის ფარგლებში სსიპ-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პედაგოგებმა 2016 წლის 21-22 ნოემრერს გაიარეს სსიპ მასწავლებელთა 
პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული 
აქტივობა - „ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების 
მასწავლებელთათვის“ 



 


