
CURRICULUM  VITAE 

სახელი, გვარი:  ქეთევან ბერეკაშვილი 

ეროვნება:  ქართველი 

დაბადების თარიღი, ადგილი:  14 ივლისი, 1957 წ. ქ. თბილისი 

მისამართი:  საქართველო, თბილისი 0108, თაბუკაშვილის 1 შეს. №1-ბ

საკონტაქტო ტელეფონი:  ტელ:   2 99-03-15;  598 14-11-57;  555 58-11-57 ;
 

ოჯახური მდგომაროება: 
 
ელ. ფოსტა: 
 
 

 განქორწინებული
 
Ketevanberekashvili@gmai.com 
k.berekashvili@gtu.ge 

განათლება:  1974-1979 წწ. 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა არქიტექტურა 
კვალიფიკაცია  არქიტექტორი.   
 

2006 წ. 
საკანდიდატო დისერტაცია – არქიტექტურის თეორია და ისტორია 
„მოცულობითი არქიტექტურა მდინარისპირა განაშენიანებაში“ 
 

თანამდებობა:  არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების მიმართულების ასოცირებული               
პროფესორი. აკადემიური დოქტორი (არიქტექტ. მეცნ. კანდიდატი) 

პროფესიული გამოცდილება:  
 

1979-1984 წწ.
საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლოდსაპროექტო ინსტიტუტი 
„საქსოფლმშენსახპროექტი“ N1 სახელოსნო,  არქიტექტორი. 

1984-1987 წწ. 
საქართველოს სახელმწიფო სამშენებლოდსაპროექტო ინსტიტუტი 
„საქსოფლმშენსახპროექტი“ N4 სახელოსნო,  არქიტექტორი. 

1987-1990 წ. 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, არქიტექტურის ფაკულტეტის სამშე-
ნებლო-საპროექტო ბიურო. არქიტექტორი. 

1990 წ. 
მრავალდარგობრივი სამშენებლო ფირმა „ფენიქსი-21“. არქიტექტორი. 

1990-1993 წწ. 
ქ. თბილისის კეთილმოწყობის სამმართველოს არქტიტექტურულ-დიზაინერული 
სტუდია „7“, არქიტექტორი. 

1993-1995 წწ. 
სტუ არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების და სახვითი ხელოვნების №98 კა-
თედრა, ლაბორანტი. 

1995-2003 წწ. 
სტუ არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების და სახვითი ხელოვნების №98 კა-
თედრა, უფროსი ლაბორანტი. 

2003-2006 წწ. 
სტუ არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების №98 კათედრა, უფროსი მასწავლე-
ბელი. 

2006-2009 წწ. 
სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, არქიტექტურული 
დაგეგმარების საფუძვლების მიმართულება, ასისტენტ-პროფესორი. 

2009-2013 წწ 
სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, არქიტექტურის სა-
ფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი, არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლე-
ბის მიმართულება, ასოცირებული-პროფესორი. 
 



2013-20017 წწ
 სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, არქიტექტურის სა-
ფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი, არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლე-
ბის მიმართულება, ასოცირებული-პროფესორი 
 

20017 წწ. დღემდე  
 

 სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, არქიტექტურის სა-
ფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტი, არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლე-
ბის მიმართულება, ასოცირებული-პროფესორი 
     

 
ენები:    ქართული -  მშობლიური; 
               რუსული   -   კარგად; 
   ინგლისური - თავისუფლად. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM  VITAE 

 
Name: Ms. Ketevan Berekashvili 
Nationality: Georgian 
Date of birth, place: 14 July, 1957. St. Tbilisi 
Address: Georgia, Tbilisi 0108, Tabukashvili turn. №1-b 
Contact Phone: Tel: 2 99-03-15; 598 14-11-57 
Email: Ketevan.berekashvili@mai.ru 
             k.berekashvili@gtu.ge 
Marital status: Divorced 
Education: 1974-1979 period.Polytechnic Institute, specialty architect 
2006.PhD thesis - Theory and History of Architecture 
Position: Assistant Professor of Architectural planning grounds. PhD (architeckture 
Sciences  Candidate) 
Professional experience: 
1979-1984 period. 
Of the construction design institute "saqqalaqmshensaxproeqti" N1 studio, architect. 
1984-1987 period. 
Of the construction design institute "saqqalaqmshensaxproeqti" N4 studio, architect. 
1987-1990 BC. 
Polytechnic Institute, Faculty of Architecture, Construction and Design Bureau. 
Architect. 
1990.  multi construction firm "Phoenix 21". Architect. 
1990-1993 period. 
St. Department of accomplishment architectural-design studio "7", the architect. 
1993-1995 period. 
Technical foundations of architectural planning and fine arts department №98 
Laboratory. 
1995-2003 period. 
Technical foundations of architectural planning and fine arts department №98, senior 
laboratory. 
2003-2006 period. 
Technical foundations of architectural planning department №98, head teacher. 
2006-2009 period. 
Technical Architecture, Urban Planning and Design Department, the foundations of 
architectural planning, assistant professor. 
2009-2013  period 
Technical Architecture, Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Department 
of the basis of the theory, the foundations of architectural planning, associate professor.  
2013-2017period  
Technical Architecture, Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Department
Department of   architectural foundations and the theory N 603, associate professor.  
2017-present   
Technical Architecture, Urban Planning and Design, Faculty of Architecture Department
Department of   architectural foundations and the theory N 603, associate professor.  
 
Languages: Georgian - Native 
Russian - good 
English - fluently 


