
    

gvari  kereseliZe saxeli  levani mamis saxeli  zurabi 

dabadebis TariRi  
(ricxvi, Tve, weli)  
da adgili 

19.04.1991 weli        

mimdinare  
sruli misamarTi  

Temqa mk/r 11 kv II kor 31 b 39 
 

ojaxuri  
mdgomareoba 

dasaojaxebeli 

sakontaqto telefonebi  

mmobiluri : 599 29 01 72        
              591 01 72 70                     

saxli 2 60 05 87 

el fosta:  
l.kereselidze@gtu.ge  
levani-kereselidze@mail.ru 
levankereselidze7@gmail.com 

ganaTleba  

saswavlo dawesebuleba fakulteti  specialoba 
swavlis  
TariRi 

gimnazia ,,gorda"     
1997- 
2001  
weli 

me-9 sajaro skola     
2001--
2008  
weli 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 

Bbiznesteqnologiis 
Bbakalavri 

Abiznesis 
Aadministrireba 

09.2008— 
07.2012 
weli 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 

Bbiznesteqnologiis 
Bmagistri 

Abiznesis 
Aadministrireba 

09.2013- 
07.2015 
weli 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 
 

Bbiznesteqnologiis 
Bdoqtoranti 

Abiznesis 
Aadministrireba 

09.2015- 
dRemde 

mailto:l.kereselidze@gtu.ge
mailto:levani-kereselidze@mail.ru
mailto:levankereselidze7@gmail.com


samuSao gamocdileba  

dawesebuleba  Tanamdeboba  TariRi 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 
biznesteqnologiis fakultetis  
biznes-administrirebis departamenti  

Aasistenti    
10.2017- 
dRemde 

saqarTvelos teqnikuri universiteti 
biznesteqnologiis fakultetis  
biznes-administrirebis departamenti 

Mmowveuli  maswavlebeli   
09.2015- 
10.2017 weli 

q. Tbilisis municipalitetis  
sakrebulos qonebis marTvisa da 
safinanso-sabiujeto 
komisiis samdivno  

Ppirveli kategoriis ufrosi 
specialisti 

07.2017- 
dRemde 

q. Tbilisis municipalitetis  
sakrebulos qonebis marTvisa da 
safinanso-sabiujeto 
komisiis samdivno  

mTavari specialisti 
03.2015- 
06.2017 weli  

q. Tbilisis municipalitetis  
sakrebulos qonebis marTvisa da 
safinanso-sabiujeto 
komisiis samdivno 

StatgaraSe mosamsaxure  
09.2014- 
03.2015 weli  

gardabnis municipalitetis 
gamgeobis safinanso-sabiujeto da 
Sesyidvebis samsaxuri Sesyidvebis 
ganyofileba 

mTavari specialisti 
01.2014- 
09.2014 weli  

q. Tbilisis meriis safinanso  
saqalaqo samsaxuris aRricxva-  
angariSgebis ganyofileba 

9 Tviani staJireba 
01.2013- 
10.2013 weli 
 

q.Tbilisis meriis gldani- 
naZaladevis raionuli  
gamgeobis safinanso--  
ekonomikuri ganyofileba   
 

5 Tviani staJireba  
07.2012- 
12.2012 weli 
 

afxazeTis avtonomiuri respublikis 
ekonimikis saministros  
Sida auditis samsaxuri 

6 Tviani staJireba 
12.2012- 
06.2013 weli  



saqarTvelos ganaTlebisa  
da mecnierebis saministros 
gamocdebis erovnuli  
centri 

registratori 
06.2011- 
07.2011 weli 
  

saqarTvelos teqnikuri  
universiteti  

warmomadgenlobiTi sabWos 
(senatis) wevri  (safinanso da 
ekonomikuri sakiTxebis 
Semswavleli mudmivmoqmedi 
komissis wevri)  

05.2010- 
12.2012 weli 

teqnikuri unar 
Cvevebi  

  codnis done  

programebis dasaxeleba  Zalian kargad  kargad  
saSualo

d 

Windows   x   

MS Word    x   

MS Exel x  

 
  

Adobe Photoshop     x 

Internet x     

ucxo enebis codna  5 4 3 2 

inglisuri    
 

 x   

germanuli      
 

 x 

rusuli   
 

 x   

samecniero Sromebi da konferenciebi  

Ddasaxeleba  
გამომცემლობა ჟურნალი (ნომერი, წელი) ან 

საავტორო მოწმობის ნომერი 
Tanaavtori  

ადგილობრივი 

თვითმმართელობის დონეებს 

შორის ფუნქციებისა და  

უფლებამოსილებების 

განაწილება 

სტუ-ს საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენცია ,,გლობალიზაციის და  

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" 

კომფერენციის შრომების კრებული II  

2017 წელი 

Ggv  
195-200 

Pprofesori
Aa. abralava 

ინვესტიციები საქართველოში 
სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო  

კონფერენცია 2011 წელი 

Ggv 
51-57  

 



 

სამეცნიერო შრომების სია და კონფერენციებში მონაწილეობა 

 

 

 

  

  

სამეცნიერო შრომების  

დასახელება  

 ნაბეჭდი ან 

ხელნაწერი  

გამომცემლობა ჟურნალი 

(ნომერი, წელი) ან საავტორო 

მოწმობის ნომერი  

ნაბეჭდი 

თაბახის ან 

 გვერდების 

რაოდენობა  

თანაავტორები  

1 2 3 4 5 6 

1 

ადგილობრივი 

თვითმმართელობის 

 დონეებს შორის 

ფუნქციებისა და  

უფლებამოსილებების 

განაწილება  

ნაბეჭდი  

სტუ-ს საერთაშორისო 

სამეცნიერო  

კონფერენცია 

,,გლობალიზაციის და  

ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები" 

კომფერენციის შრომების 

კრებული II  

2017 წელი 

გვ. 195- 200  
პროფესორი  

ა. აბრალავა  

2 
ინვესტიციები 

საქართველოში  
ნაბეჭდი  

სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო  

კონფერენცია 2011 წელი  
გვ 51-57   

3 

მუნიციპალური 

მართვის ხარისხის 

პოლიტიკის 

შემუშავებისა და 

რეალიზაციის  

გზები.  

ნაბეჭდი  

სტუ-ს II საერთაშორისო  

სამეცნიერო კონფერენცია  

,,გლობალიზაცია და 

ბიზნესის 

 თანამედროვე 

გამოწვევები"  

კომფერენციის შრომების 

 კრებული  2018 წ.   

პროფესორი  

ა. აბრალავა  

4 

მეთოდური 

რეკომენდაციები  

მუნიციპალური 

მართვის  

ეფექტიანი 

ნაბეჭდი  

ჟურნალი ეკონომიკა 2018 

წელი 4-5 

 კრებული  

გვ 209-217   



მექანიზმების 

 ფორმირებისათის.  

5 

სახელმწიფო და 

ადგილობრივი  

ხელისუფლების 

ორგანოების 

 უფლებამოსილებების 

განაწილების 

 სისტემების 

სრულყოფის  

მიმართულებები 

ნაბეჭდი  

ჟურნალი ეკონომიკა 2018 

წელი 4-5 

 კრებული  

გვ 31-39  
პროფესორი  

ა. აბრალავა  

6 

მუნიციპალური 

მართვის ხარისხის 

 შეფასების მეთოდიკის 

შემუშავების 

საკითხები 

ნაბეჭდი  

ჟურნალი ეკონომიკა 2018 

წელი 4-5 

 კრებული  

გვ 191-199 

  

 


