Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

დეზდემონა მაღლაკელიძე
თამარ მეფის ქუჩა #75, ქ. უთაისი 4600

+995431265992

+995577197927

dezimaglakelidze@mail.ru

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 17. 09. 1955წ.
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

თბილისის

2008 წ

სამუშაო გამოცდილება

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი.
ბუღალტრული აღრიცხვა
სპეციალობით
ბუღალტრული
აღრიცხვა
მრეწველობაში
საქარათველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარულ-სოციალური
ფაკულტეტის
სადისერტაციო
საბჭოს
გადაწყვეტილებით
მიენიჭა ეკნონომიკის დოქტორის აკადემიური
ხარისხი

01.04.2010 დღემდეა კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის ადმინისტრირების ასოცირებული პროფესორი
2012-2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის
დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
2010-2008 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის
დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
2008-2007 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და
ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
2007-2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და
ბიზნესის მიმართულებით მასწავლებელი
2006-1997 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუღალტრო
აღრიცხვისა, ანალიზისა და აუდიტის კათედრის უფროსი
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მასწავლებელი
1997-1996 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი
1986-1993 თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური ტექნიკუმი საბიუჯეტო
აღრიცხვის, რევიზია და კონტროლის და პოლიტეკონ.
მასწავლებლი ქუთაისის სასწავლო-საკონსულტაციო პუნქტში
1985-1979 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეურნეო საქმიანობის
ეკონომიკური ანალიზისა და მრეწველობის ბუღალტრული
აღრიცხვის კათედრა, ლაბორანტი
1979-1978 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღრიცხვის,
კონტროლისა და ეკონომიკური ანალიზის სამეცნიერო-კვლევითი
ლაბორატორია, ეკონომისტი
1996-1991 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საგეგმო განყოფილების
უფროსი
2013-2007 შპს "ქუთაისის უნივერსიტეტი", მთავარი ბუღალტერი ,
ასოცირებული პროფესორი
2012- დღემდე ევროპის აკადემიური ცენტრი , ბუღალტერიის მოწვეული
ტრენერი
2012-2015 შპს „აუდიტი 2008“ - ის დირექტორი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

X

ინგლისუ
რი

X

X

რუსული

C2

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook),

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. დ. მაღლაკელიძე. ნ. ვაშაკიძე, „სახელმწიფო აუდიტის
სახეების

და

მისი

განხორციელების

ძირითადი
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საქართველოში“,

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე № 1(7) ქუთაისი 2016
გვ. 40-54
2. დ. მაღლაკელიძე. ნ. ვაშაკიძე, "სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობის თვითღჲრებულების გაანგარიშების მეთოდების
შესახებ". სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "ეკონომიკური
პროფილი", ქუთაისი, N14, 2014 გვ.32-35
3. 3.

დ.

მაღლაკელიძე.

აღრიცხვის

ძირითადი

ზოგიერთი

საშუალებების

ასპექტებიჟურნალი

ცვეთის

„ეკონომიკა“5-6

თბილისი 2014წ, 10 გვ
4. 4. დ. მაღლაკელიძე. „უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები და
მისი მნიშვნელობა აღრიცხვისა და ანალიზის პროცესში“, ქ.
ქუთაისის

უნივერსიტეტი

საერთაშორის

სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, ქუთაის ი2013
გვ.161-163
5. 5. დ. მაღლაკელიძე. „ფინანსური ანგარიშგების ზოგადი და
ფარდობითი ანალიზის ზოგიერთი საკითხის შესახებ“. აკაკი
წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული,
ნაწილი 1, ქუთაისი 2013 გვ. 195-200

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტი. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110
წლისადმი
პრაქტიკული

მიძღვნილი
კონფერენცია,

საერთაშორისო

სამეცნიერო-

„ეროვნული

ეკონომიკების

მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“.
2. 2013 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

80

წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის

20

წლის

იუბილისადმი

მიძღვნილი

საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია.
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3. 2013 ქუთაისის უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების

და

ინფორმატიზაციის

თანამედროვე

პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები.
4. 2012 ქუთაისის უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული

კონფერენცია

„ეკონომიკის

მდგრადი

განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები" .
5. 2011 ქუთაისის უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის დაარსებიდან
20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო- პრაქტიკული
კონფერენცია

"ეკონომიკისა

და

ბიზნესის

თანამედროვე

პრობლემები და განვითარების ტენდენციები".

ტრენინგები / სემინარები

2015

ევროპული

ცენტრი

„საქართველოს

კანონმდებლობაში

შესული

ცვლილებები

საგადასახადო
და

სიახლეები“

სერთიფიკატი
2015

ქუთაისის

უნივერსიტეტი

ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, ადამიანური რესურსების მართვა, სერთიფიკატი
2013 შპს ევროპული ცენტრი „საგადასახადო კანონმდებლობა და
აუდიტი“ სერთიფიკატი
2011 ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო,
ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის, სასწავლო
კურსი ბიზნესდაგეგმარებაში, სერთიფიკატი
2010 საქართველოს ასოციაცია "სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება"
(კავშირი), პროგრამა "აქტიური სწავლება და კრიტიკული
აზროვნება უმაღლეს სასწავლებლებში", სერთიფიკატი

პროექტები / გრანტები

1. 2013-2015 Promoting internationalization and Comparability of
Quality Assurance in Higher Education – PICQA
Donor: EU (TEMPUS)
Duration: 2013-2015
2.
2012-2014 integrated university management sustem: borrowing
the European experience of the partner counties (INURE)
Donor:EU(Tempus)
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Duration: 2012-2014
Position: financial manager
To enhance existing graduate and implement new
program in public finance administration

post-graduate

Donor: east-west management institute (USAID)
Duration: marth-july 2014
Position: financial manager
3. Tempus IV project “Distance E-learning network in tourism
winet”
Donor: EU(Tempus)
Duration: 2011-2013
Position: Financial Manager

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

შპს „ევროპული ცენტრი“ - ტრენერი კურსებისა „ბუღალტერია
დამატებითი ინფორმაცია

დამწყებთათვის, საგადასახადო საქმე + ორისი“.
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