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1. პერსონალური ინფორმაცია    

გვარი   გაწერელია   

სახელი   აკაკი   

ელ. ფოსტა   a.gatserelia@seu.edu.ge 

   

    

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

სამართალი სამართალი 

  

  

  

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი    

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

   

მიმართულება / სპეციალობა  იურიდიული   

ჩარიცხვის წელი  2009   

მინიჭებული კვალიფიკაცია  დოქტორანტი   

   

   

   

ფოტო   

V 
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4. სხვა განათლება   

I     

უმაღლესი საგანმანათლებლო  
  

 კიოლნის 

უნივერსიტეტი  დაწესებულების დასახელება  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
  

  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  

დაწყება (წწ)   დასრულება (წწ)   

2007  2009  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

  

მაგისტრი  

II     

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  სამართალმცოდნეობა  

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები  დაწყება (წწ)   დასრულება (წწ)   

2002  2004  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

  

მაგისტრი  

   

5. პროფესიული გამოცდილება    

   

თარიღი (თთ/წწ)   

დამსაქმებელი   

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი   
-დან   -მდე   

2016   

   

დღემდე   საქართველოს 

ეროვბული 

უნივერსიტეტი სეუ   

მოწვეული ლექტორი   

2016   

   

დღემდე   კავკასიის 

უნივერსიტეტი   

მოწვეული ლექტორი   
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2015   

   

2015   ენგურჰესი   უფროსი ექსპერტი   

2013   დღემდე   ენგურჰესი   იურიდიული სამსახურის 

უფროსი/დირექტორთა საბჭოს  

მრჩეველი კომერციულ საკითხებში   

2013   

   

2013   საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა   

ხელშეკრულებების რეგისტრაციის 

განყოფილების უფროსი   

2013   2013   Rodl & Partmer   უფროსი იურისტი   

2012   დღემდე   ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

ასისტენტ-პროფესორი   

2010   2012   თბილისის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი   

ასისტენტ-პროფესორი   

2008   დღემდე   STUCKY   კონსულტანტი იურიდიულ საკითხებში   

2006   2013   ენგურჰესი   იურიდიული სამსახურის უფროსი   

2005   2006   ენგურჰესი   სამეთვალყურეო საბჭოს კონსლუტანტი 

იურიდიულ საკითხებში   

2003   2006   თბილისის 

სახელმწიფო 

სანიტარული  

ინსპექცია   

უფროსი იურისტი   

2003   2005   საერთაშორისო 

იურიდიული  

მომსახურების ცენტრი 

InCeLS   

დირექტორი   

2003   2003   GESAP   იურისტი   
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2002   2003   საქართველოს 

ადვოკატთა და 

ჟურნალისტთა 

გაერთიანება   

ადვოკატი   

                   

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი    

თარიღი (თთ/წწ)   დაწესებულების 

დასახელება   

სასწავლო კურსი   

/კვლევითი პროექტი   

სწავლების   

საფეხური   
-დან   -მდე   

2016   

   

დღემდე   საქართველოს 

ეროვბული 

უნივერსიტეტი სეუ   

მოწვეული ლექტორი     

2016   

   

დღემდე   კავკასიის 

უნივერსიტეტი   

მოწვეული ლექტორი     

2012   დღემდე   ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის   

ასისტენტ-პროფესორი     

    სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

   

2010   2012   თბილისის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი   

ასისტენტ-პროფესორი    

   

   

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

თარიღი   ნაშრომის სათაური   ჟურნალის დასახელება   გამომცემლობა   

2016   

   

საჯარო მმართველობის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები ‘’ენერგეტიკის 

სამართალი’’   
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  8.სხვა სახის აქტივობა 

N   აქტივობის დასახელება და აღწერა   

   ევროკავშირის მხარდამჭერთა გამართული დისკუსია მრგვალი მაგიდის ფორმატში 

თემაზე - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი   

ეროვნული კომისიის შესაძლებლობების გაძლიერება  ხარჯების მარეგულირებელ 

აუდიტსა და ბაზრის მონიტორინგში, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის შემდგომი   

განვითარება - 31/03/2016   

   

     

   


