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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 04.07.1973
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
განათლება

5.07.2011

2008-2011 წწ.

2000-2002 წწ.
1990-1995 წწ.

1980-1990 წწ.

სამუშაო გამოცდილება

2015-დღემდე
2013-დღემდე
2012-2015
2012-დღემდე
2009-2012
2006-2013
2009-2012
2008-2009
2005-2006
1998-2005

1996-1997

ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. სადისერტაციო ნაშრომი:
საქართველოს
საგანმანათლებლო
მომსახურების
ბაზრის
მარკეტინგული კვლევის საკითხები.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტურის განყოფილების მაძიებელი - სპეციალობა
მარკეტინგი.
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო
სწავლების ფაკულტეტი. სპეციალობა ფინანსური მენეჯმენტი
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის. მსუბუქი
მრეწველობის ფაკულტეტი. სპეციალობა - სამკერვალო ნაკეთობათა
ტექნოლოგია
ქუთაისის #13 საშუალო სკოლა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მარკეტინგის,
პროექტებისა და ღონისძიებების მართვის სამსახურის უფროსი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესიის მართვის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ხარისხის მართვის სამსახურის ანალიტიკური
განყოფილების უფროსი
ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
ქუთაისის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
დირექტორის მოადგილე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბიზნესიის მართვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი
ქუთაისის უნივერსიტეტის PR-მენეჯერი
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
მენეჯმენტის კათედრის ასისტენტი
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
მენეჯმენტის კათედრის უფროსი ლაბორანტი. ასისტენტი საათური
ანაზღაურებით
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის
წარმოების ორგანიზაციისა და მენეჯმენტის კათედრის სტაჟიორმასწავლებელი
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

თეა ვალიშვილი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. 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

სულ 30 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1 On the Issue of Tourism Potential of Kutaisi and Its Surrounding Area. OVIDIUS
UNIVERSITY ANNALS. ECONOMIC SCIENCES SERIES, 2015. Volume XV. Issue
1, ISSN-L 2393-3119, ISSN 2393-3127. pp. 474-478 (თანაავტორი:
ნ.ჩიხლაძე)
http://stec.univovidius.ro/html/anale/RO/2015/ANALE%20vol%2015_issue_1_pt%20site.pdf
2 Маркетинговое исследование рынка туристических услуг Грузии. Научный
журнал "Вiстник ДIТБ".#18, 2014, ст. 166-171 (თანაავტორი: ნ.ჩიხლაძე)
3 TO IMERETI AS AN ISSUE OF REGIONAL BRANDING. Journal of International
Scientific Publications: Economy & Business, European Union, 2013, Volume 7, Part
2, pp. 387-396. (თანაავტორები: ნ.ჩიხლაძე, კ.გაბელაშვილი)
http://www.scientific-publications.net/download/economy-and-business-2013-2.pdf
4 Лухуташвили Н.М., Валишвили Т.Г. Основы развития религиозного туризма в
Грузии. Научный журнал "Вiстник ДIТБ".#17, 2013, ст.124-128 (თანაავტორი:
ნ.ლუხუტაშვილი)
5 უმაღლესი განათლების მსოფლიო ბაზრის განვითარების პრობლემები და
პერსპექტივები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკური პროფილი“,
№5, 2009.გვ. 52-54

სულ 18 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
სამეცნიერო
კონფერენციები

მარკეტინგის როლი უმაღლესი სასწავლებლის საქმიანობაში. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და
ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და
პერსპექტივები“, ქუთაისი, 26-27 ოქტომბერი, 2013 . გვ. 105-108
საბავშვო მარკეტინგის და რეკლამის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები:
რეალობა და პერსპექტივები“, ქუთაისი, 20-21 ოქტომბერი, 2012. გვ. 57-60 (თანაავტორი
ნ. ვაშაკიძე)
ვალიშვილი თ. თანამედროვე მომხმარებლის თავისებურებანი. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების
პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“, ქუთაისი, 20-21 ოქტომბერი, 2012. გვ. 70-73
(თანაავტორი ნ. თოდუა)
THE ROLE OF MARKETING RESEARCH FOR PERFECTION OF THE SYSTEM FOR THE PREPARATION OF
PROFESSIONAL CADRES. Материалы 10-ой международной междисциплинарной научнопрактической школы-конференции «Современные проблемы гуманизации и гармонизации
управления». Харьков, 4-10 ноября 2010 г. ст. 187-189 (თანაავტორი ლ.ქელბაქიანი)
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თეა ვალიშვილი

რეგიონული საგანმანათლებლო მომსახურების ხარისხის შეფასების მეთოდიკა.
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „რეგიონალიზაცია,
თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და ოციალური პროცესები“. ქუთაისი, 1-2
მაისი, 2010. (თანაავტორი ნ. თოდუა, თ. კორძაძე )

ტრენინგები / სემინარები

სულ 19 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
1
2

სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები, აწსუ, პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი. ივნისი, 2015
Competitive Strategy. THE ONLINE COURSE OFFERED BY LUDWIG-MAXIMILIANSUNIVERSITÄT MÜNCHEN (LMU) (which was finished with distinction. ) July- October, 2013

პროექტები / გრანტები

3

Educational Trainer Level 1. Intensive Training. Pedagogy (სტატუსი - პედაგოგი).
Its-learning, Norway. April, 2013

4

Training on Quality Assurance: The EFQM Model. University of Alicante. 2012

5

სასწავლო ტური მარკეტინგის პედაგოგებისათვის. ევროკავშირის Tacis-ის პროგრამა. მოუმტონ
კოლეჯი, ნორტჰემპტონშირი, დიდი ბრიტანეთი, 29.06.1996-20.07.1996

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
Promoting Internationalization and Comparability of
Quality Assurance in Higher Education
511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR
PH-international USAID-is ფინანსური მხარდაჭერით სასწავლო–
2013-2014
საგანმანათლებლო პროექტი „ქართული ბიზნესი დღეს და ხვალ"
01.12.2012- ქუთაისის უნივერსიტეტი
01.08.2013 ქ.ქუთაისის ბრენდირების კონცეფციის შემუშავება
ქუთაისის უნივერსიტეტი
01.09.2010 –
იმერეთის რეგიონის საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის
30.06.2011
მარკეტინგული კვლევა
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
ახალგაზრდა მეცნიერთა საქართველოს პრეზიდენტის სამეცნიერო
01.01.2008 – გრანტი
31.12.2008 GNSF/PRES07/3-166
მსუბუქი და საფეიქრო მრეწველობის ნაწარმის ეკოლოგიური
სერთიფიკატის შემუშავება
2010-2014

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

Key Person
კონსულტანტი
პროექტის
ხელმძღვანელი
პროექტის
ხელმძღვანელი

გრანტის
მიმღები

საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია

2011 - CERTIFICATE of APPRECIATION. ბიზნეს-ოლიმპიადაში
სტუდენტური გუნდის ტრენერობისათვის
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