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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2009-2013 - ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, სპეციალობა:
ეკონომიკა;
 1988-1993 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა: ფინანსები და
კრედიტი, სპეციალიზაცია: სახელმწიფო ბიუჯეტი;

 1975-1986 - ქობულეთის #3 საშუალო სკოლა;

სამუშაო გამოცდილება







2016-დღემდე - აწსუ ასოცირებული პროფესორი
2009-2016 - აწსუ მოწვეული პროფესორი
2015-დღემდე - ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
2009-2015 - ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი
2005-2008 - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქუთაისის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი
 1998-2005 - თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის ქუთაისის
ფილიალის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის უფროსი მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისუ
რი
რუსული

A2

B1
X

B2

C1

C2

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია;
საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook),
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP)
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
№

1

2

3

4

5

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები

იმერეთის მხარის სპეციალიზაციისა და კლასტერული განვითარების შესაძლებლობები, ჟ. ეკონომიკური
პროფილი, №15, თებერვალი 2015, 6 გვ.
ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/index.php?page=jurnali
ფინანსური ინფრასტრუქტურის ცვლილება თანამედროვე მსოფლიოში ინვესტიციური კაპიტალისათვის
კონკურენციის გამძაფრების პირობებში, ჟ. ეკონომიკური პროფილი, №8, აპრილი 2010, 6 გვ. (29-35),
თანაავტორობით.
ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr08.pdf
საბაზრო გარემოში კორპორაციის ინვესტიციური ქცევის მოდელირების მოტივაციური მექანიზმი, ჟ.
ეკონომიკური პროფილი, №5, აპრილი, 2009, 6 გვ. (2-8), თანავტორობით
ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr05.pdf
ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და შემუშავების პრინციპები თანამედროვე პირობებში, ჟ.
ეკონომიკური პროფილი, №4, აპრილი 2008,
ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/index.php?page=jurnali
ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია და ინვესტიციები, ჟ. ეკონომიკური პროფილი, №2, იანვარი 2007, 4 გვ., ,
თანავტორობით
ხელმისაწვდომია: http://unik.edu.ge/index.php?page=jurnali

სამეცნიერო
კონფერენციები
წელი

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
საერთაშორისო კონფერენციები

2015

ურბანიზაციის, როგორც მსოფლიო ტენდენციის გამოვლინება საქართველოში და მისი
განვითარების პერსპექტივები, საერთაშორისო კონფ.: „თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, 13-14.11.2015, აწსუ,
ქუთაისი, 6 გვ.
ხელმისაწვდომია: http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/

Role of Universities in the regional development, The first international conference: high education –
2015

2014

2014

2013

1

new technologies and innovation, 1-2.05.2015, Kutaisi, Georgia, 3 p. (61-63) with co-author, available
at: http://doc.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/indexEng.html
მუნიციპალური ქონების შეფასების თანამედროვე მეთოდები, საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო
ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“, ქუ1, ქუთაისი 89.11.2014, 5 გვ. (56-61), თანაავტორობით
უნივერსიტეტი - რეგიონული ინოვაციური სისტემის უმნიშვნელოვანესი რგოლი, აწსუ,
პედაგოგიური ფაკულტეტი, V საერთაშორისო კონფერენცია: სწავლებისა და აღზრდის
აქტუალური პრობლემები, ქუთაისი, 5-6.07.2014, 5 გვ. (453-457)
Роль оценки городской недвижимости в повышении инвестиционной привлекательности
городов грузии, Даугавпильский университет, факультет социальных наук, 8-ая международная
научная конференция “Социальные науки для регионального развития”, Даугавпильс, Латвия,
10-12.10.2013, Тезисы корференции, ხელმისაწვდომია:
http://du.lv/files/000/010/577/jaunieguvumi_2014_sept_okt.pdf?1414584898

ქუთაისის უნივერსიტეტი
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ტრენინგები / სემინარები

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

წელი
16-17.02.2015
02.2011
14-18.12.2010
09-10.2010
20.04-20.06.2006

გრადაცია
ეფექტური კომუნიკაცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა
და მართვის გუნდი (სერთიფიკატი);
ბიზნესდაგეგმარება, სასწავლო კურსი, „ქართული დიასპორა ქუთაისის
განვითარებისათვის (სერთიფიკატი);
“National values, concepts, beliefs and cultures in higher education within
internationalization”, workshop, Ankara, Turkey (Certificate)
ტრენინგი „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს
სასწავლებელებში“, ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“ (სერთიფიკატი)
პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრი, IRC, USAID, „ფინანსური
აღრიცხვისა და ანგარიშგების კურსი“ (სერთიფიკატი)

პროექტები / გრანტები

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
მეუღლე - გიორგი ღავთაძე
შვილები - დავით ღავთაძე, საბა ღავთაძე, ანა ღავთაძე
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