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განათლება

 1982-1985 წწ. უკრაინა, ხარკოვის საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის
ასპირანტურა სპეციალობით - „მრეწველობისა და მისი დარგების ეკონომიკა,
დაგეგმვა და მართვის ორგანიზაცია“ (შიფრი 08.00.21.) ეკონომიკის
მეცნიერებათა კანდიდატი (1986 წ.), დიპლომი ЭК № 020680.
 1973 - 1978 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინროეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობით - „მანქანათმშენებლობის
მრეწველობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია“, დიპლომი Я № 166389
(წარჩინებით) .

სამუშაო გამოცდილება

 2014 წ.- დღემდე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტის (მენეჯმენტის) პროფესორი.
 2006.- 2013 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. მენეჯმენტის
მიმართულების ხელმძღვანელი; სამაგისტრო პროგრამა „ბიზნესის
ადმინისტრირების“ ხელმძღვანელი;
 2010 – 2011 წწ. (შეთავსებით) სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აგრობიზნესისა და მენეჯმენტის
დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
 1998-2006 წწ. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და მეწარმეობის კათედრის გამგე;
 1996-2004 წწ. (შეთავსებით) სააქციო საზოგადოება „ელექტრომექანიკოსის“
სამეთვაყურეო საბჭოს წევრი ეკონომიკისა და ფინანსების საკითხებში;
 1995-1997 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმოების
ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის დოცენტი;
 1991-1995 წწ. საწარმოო გაერთიანება «ქუთაისის საავტომობილო ქარხნის»
გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკონომიკის დარგში;
 1990-1991 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმოების
ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის გამგე;
 1986-1990 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმოების
ორგანიზაციის, ეკონომიკისა და დაგეგმვის კათედრის დოცენტი;
 1978-1982 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმოების
ორგანიზაციის, ეკონომიკისა და დაგეგმვის კათედრის ასისტენტი;
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook).

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 65. მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 30. მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

 სტრატეგიული მენეჯმენტი, ქუთაისი, აწსუ, 2016 წ. – 260 გვ.
 მატერიალური სტიმულები პერსონალის მოტივაციის მართვის
სიტემაში, ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“, საერთაშორისო
რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი, №1, 2015 წ., გვ. 10 - 13.
 პროექტების მენეჯმენტი, ქუთაისი, აწსუ, 2014 წ. – 208 გვ.
 ბიზნეს-პროექტების წარმატების ძირითადი კრიტერიუმები,
ჟურნალი -ეკონომიკა, საერთაშორისო რეფერირებადი და
რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, №5-6, 2014 წ. გვ.132139.
 მენეჯმენტის საფუძვლები, ქუთაისი, გამომცემლობა „ხანძთა“,
2013 წ. – 364 გვ.

 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს, ხვალ. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური
კონფერენციის მასალები. 16-17 ოქტომბერი 2015 წ. მოხსენება ეროვნული ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი პრობლემა ეფექტური მენეჯმენტის დეფიციტი.
 ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური
პრობლემები, აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან
110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია, 10-11 ივლისი, 2015 წ. მოხსენება პერსონალის მართვის თანამედროვე მოტივატორები.
 თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა, I
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,
ბათუმი, შრსუ, 2014 წ. მოხსენება - მენეჯმენტის თეორიისა და
პრაქტიკის სრულყოფის თანამედროვე მიმართულებები.
 ინოვაციური ტექნოლოგიების როლი ეკონომიკის, ფინანსებისა
და სამართლის სპეციალისტთა მომზადების საქმეში, უკრაინა,
ვინნიცის საფინანსო-ეკონომიკური უნივერსიტეტი, 28-29
ივნისი, 2012 წ. მოხსენება - ცოდნის კაპიტალი გლობალური
კონკურენციის პირობებში.
 გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს
ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები,
საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, 28-29 მაისი, 2009 წ.
მოხსენება – მცირე ბიზნესის სოციალურ-ეკონომიკური
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პრობლემები საქართველოში.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 5. მათ შორის 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
 2015 წელი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პირველი საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემების“ მონაწილე და „ბიზნესის ფინანსური
უზრუნველყოფისა და მართვის აქტუალური საკითხების“
სექციის ხელმძღვანელი. სერთიფიკატები.
 2015 წელი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ მონაწილე.
სერთიფიკატი.
 2014 წელი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრის ტრენინგი „პრეზენტაციის ჩატარების
უნარ-ჩვევები“, სერთიფიკატი.
 2012 წელი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრის ტრენინგი „სწავლა/სწავლებისა და
შეფასების თანამედროვე მიდგომები“, სერთიფიკატი.
 2011 წელი - ფონდ „ქართული დიასპორა ქუთაისის
განვითარებისათვის“ ტრენინგი ბიზნეს- დაგეგმარებაში,
სერთიფიკატი.

პროექტები / გრანტები

სულ 2. მათ შორის:

 2015 წ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
ელექტრომემბრანულ პროცესებში სითბოგადაცემის კვლევა
ელექტროდიალიზის აპარატის რაციონალური კონსტრუქციის
შემუშავებით. გრანტი № 31/71. ფუნქცია- მკვლევარ
ექსპერიმენტატორი.

 2014 წ. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;
რობოტული ტექნიკის გამოყენებით, ხიდური ტექნოლოგიის
პირობებში, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების
პროცესის კვლევა; გრანტი № 31/84. ფუნქცია-ტექნოლოგიური
პროცესების ეკონომიკური ეფექტიანობის ანგარიში.

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

 2015 წ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის





წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;
2014 წ. - ჟურნალ „გონის“ (პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი)
სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
2013 წ. - ჟურნალ „ხანძთის“ (პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
2013 წ. - ჟურნალ „ნოვაციის“ (პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრკორესპოდენტი.
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