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განათლება

სამუშაო გამოცდილება





სადოქტორო დისერტაციის დაცვა; მომენიჭა ეკონომიკის აკადემიური
დოქტორის ხარისხი სპეციალობით 08.00.08 - მაკროეკონომიკა,
მარკეტინგი
ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტი



2013

წლიდან

დღემდე

უნივერსიტეტი,

-

ბიზნესის

აკაკი

წერეთლის

სამართლის

და

სახელობის
სოციალურ

სახელმწიფო
მეცნიერებათა

ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი ასოცირებული–
პროფესორი, მარკეტინგის მიმართულების ხელმძღვანელი.


2010-213 წელი - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტი ასისტენტ–პროფესორი



2006-2010 - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული სპეციალისტი



2005-2006 - ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი, მასწავლებელი



1998-2005 - ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ასისტენტი

ენობრივი კომპეტენციები
A1
ინგლისუ

A2

B1

B2

C1

C2

X
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რი
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
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

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო კონფერენციები

სულ 29


გაყიდვების მენეჯრეთა საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების
გზები მარკეტინგში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
«ეკონომიკური პროფილი», 2009 წ. №5, გვ. 57-60.



ტერმინი „საქონელი“ ევოლუცია. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი,
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“, 2013 წ. №12, გვ.
81-86.



მთავრობა და ბაზარი – საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის
პრობლემები. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი
განვითარების
სოციალურ–ეკონომიკური
პრობლემები.
პროფესორ–მასწავლებელთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია. შრომები. ქუთაისის უნივერსიტეტი.
2010 წ. გვ.86-89.



მარკეტინგის
თანამედროვე
მიდგომები.
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი გონი, 2015 წ. №3,, გვ. 53-57.



ლუდი და გლობალიზაცია. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი,
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ნოვაცია“, 2014 წ. №13, გვ.
158-164.

სულ 15


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები – 2015"



აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებულის
სარედაქციო კოლეგიის წევრი.



საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე
„სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის
თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და
პერსპექტივები“. ქუთაისის უნივერსიტეტი; კობლენც–ლანდაუს
უნივერსიტეტი; ქუთაისი 2013 წ.



საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.
„ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და
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პერსპექტივები“. ქუთაისის უნივერსიტეტი; საქართველოს
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია. ქუთაისი. 2012 წ.


ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, მეორე საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, შრსუ, 2011წ,

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

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