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პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: მაია სეხნიაშვილი 
დაბადების თარიღი: 12 მაისი 1961 წელი 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : ქ. თბილისი, აბაშიძის 72, ბ. 41 
ტელეფონი:  599227322,     599707781. 
ელ.ფოსტა: msekhn@gmail.com 
 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: მოწ. პროფესორი 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი. 

დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N72 
თანამდებობა: სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის 
უფროსი 

 
განათლება 
 

1978–1983 წ.წ. 
 
 
 
 

თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო  აკადემია , 
დეკორატიულ– გამოყენებითი ხელოვნების ფაკულტეტი, 
მხატვარი. (დიპლომი ИВ 242597) 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

2016 წლიდან–დღემდე 
 
 

2015–2016წ.წ. 
2009–2015წ.წ. 

 
2006 –2009წ.წ. 

 
 

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის, სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის  
ხელმძღვანელი, მოწ. პროფესორი       
 სტუ–ს სახვითი ხელ . დეპ. უფროსის მ.შ. ასოც პროფ.     
 სტუ–ს სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტის   ასოც. 
პროფესორი 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის, ხატვის კათედრის ასისტენტ–
პროფესორი 



 
2002–2006წ.წ. 

 
2001–2004წ.წ. 

 
 

1984–2002წ.წ. 
 

                          1984-1999         
 

 
 
 
 
 

ჟურნალ „Design review”-ს რუბრიკა - ინტერიერის  
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის , ხატვის კათედრის დოცენტი. 
ნატიფი ხელოვნების კოლეჯი. ხატვა ფერწერის 
მასწავლებელი. 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 
 ხატვის კათედრის  მასწავლებელი.  
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,  
კომპოზიციის  მასწავლებელი. 

 
 
მეცნიერული და შემოქმედებითი მიღწევები  
 
სახელმძღვანელო/დამხმარე სახელმძღვანელო  
მეთოდური მითითებები  
სამეცნიერო სტატიები  
კონფერენციები  
პუბლიცისტური ნაშრომები  
ძირითადი რეალიზებული არქიტექტურული ობიექტები  
გამოფენები (ბოლო 5 წლის 

განმავლობაში 
იხ. დანართი) 

 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 

1. ხატვა– მარტივი ფორმები 
 
2. ხატვა– რთული ფორმები 
 
3. არქიტექტურული ხატვა 
 
4. ფერწერა 
 
5. ფერადი გრაფიკა 
 

 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი 
/საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი 
/საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა
 

ინტერესის სფერო 
 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება:  მხატვრობა, გრაფიკა, ფერწერა. 



                                                               
 
დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 

2015 წ. 
 
 
 
 

2009 წ. 
 
 
 
 
 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 
სერტიფიკატი პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში DACUM მეთოდოლოგიით 
პროფესიული სტანდარტების შემუშავების პროცესის 
ფასილიტაციისათვის. 
   სერტიფიკატი:000024– სწავლების მეთოდოლოგიების ზოგადი 
კურსი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 
პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი(აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 
განვითარების ინქ. (აშშ) 
 

 
 
პროფესიული წევრობა 
 

1997 წლიდან დღემდე 
 

1984–1997წ.წ. 

საქართველოს მხატვართა კავშირის  წევრი. 
 
საქართველოს ახალგაზრდა მხატვართა კავშირის წევრი.  

 
 
 
ენების ცოდნა 
 

ქართული 
რუსული 

 მშობლიური 
თავისუფლად 

ინგლისური  საშუალოდ 
 
 
ჰობი 
 

   მუსიკა,  პოეზია, მხატვრობა და ხელოვნების სხვა სფეროები 
 
 
 
წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

 

კანდიდატი     მაია სეხნიაშვილი 

თარიღი:          5.07.2017 წ. 


