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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ

ველებში ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1992 - დოცენტი.
 1988 - ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. 08.00.21მრეწველობის და მისი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი. დარგების ეკონომიკა,
დაგეგმვა, ორგანიზაცია და მართვა.
 1974-1979 - ქუთაისის ნ.Mმუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ტექნოლოგიის ფაკულტეტი,
პურის ცხობის, მაკარონისა და საკონდიტრო ნაწარმის
ტექნოლოგია.


1966-1971- საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
ინსტიტუტი, ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დაკონსერვების
ტექნოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება

 2006 წ.-დღემდე- ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება ბიზნესის
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ადმინისტრირება
 2006 წ.-დღემდე- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური,
უფროსი სპეციალისტი


2002-2005 -ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის
სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტის დეკანი

 1996-2002-ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის სასწავლო
სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი
 1993-1996-ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საგეგმო-საფინანსო
განყოფილების უფროსი
 1991-2006- ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტი, დოცენტი
 1989-1991 -ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი
 1978-1987-ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საწარმოო პრაქტიკის
ხელმძღვანელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
უნარები Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
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გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio,
Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ -45 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

სამეცნიერო
კონფერენციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 20 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

 2005- ი.გაბადაძე, ვ.გოგისვანიძე, ი.წერეთელი.
განათლების სისტემის სახელმწიფო რეგულირება
განვითარებულ ქვეყნებში. სოციალური ეკონომიკა.
№4, თბილისი, 2005.-გვ. 35-40
 2008-ი.წერეთელი. უნივერსიტეტი და მეორე
საფეხურის პრობლემები ეკონომიკური განათლების
სისტემაში. აშშ საელჩოს მხარდაჭერით სემინარი
„უმაღლესი განათლების რეფორმის კვალდაკვალ:
ეკონომიკური და პროფესიული განათლების
მხარდასაჭერად“.- გორი: გორის უნივერსიტეტი.
2008.-გვ.48-49 (ქართულად, ინგლისურად)
 2009-И.Габададзе, И.Церетели. Роль маркетинга в
развитии туристского бизнеса в Грузии. Вестник
Актюбинского университета им. Баишева. Научный
журнал. №3(21).2008.-с.136-139
 2010- Буадзе Э., Габададзе И., Церетели И. Механизм
инвестирования
в
условиях
инноваций
и
государственное
регулирование
инновацийнноинвестиционного процесса. National Academy of
Azerbaijan Institute of economy. Social and Economic
Problems of Innovative Development.-Baku. 2010, 27-29
October.- с. 66-70
 2015-ი. გაბადაძე, ვ.გოგისვანიძე, ი.წერეთელი.
ეკონომიკის გლობალიზაცია
მსოფლიო
სამეურნეო სისტემაზე გადასვლის პროცესი.
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
”თანამედროვე
განვითარების
ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“.ქუთაისი, 13-14 ნოემბერი, 2015.

 2009 - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკა და განათლება:
განვითარების
სტრატეგია
გლობალიზაციის
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პირობებში“.
-აქტიუბე:
ს.ბაიშევის
სახელობის
უნივერსიტეტი. -გვ.101-103 (რუსულ ენაზე)
უმაღლესი სკოლის რეფორმა საბაზრო ეკონომიკაზე
გარდამავალ პერიოდში
 2009 - მეორე საერთაშორისო კონფერენცია -ახალი
მიმართულებები განათლებასა და კვლევაში. გორი. -გვ.
193-196
განათლების ფინანსირების ძირითადი
მიმართულებები, პრობლემები და პერსპექტივები
თანამედროვე პირობებში.
 2011- საერთაშორისო კონფერენცია “ეკონომიკისა და
ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე
ეტაპზე. 24 -25 სექტემბერი.- ბათუმი: უნივერსალი.-გვ.
118-120
ელექტრონული ბიზნესი ახალი ეკონომიკური
საქმიანობა.
 Международная научно-практическая конференция:
Инновации и образовательные технологии.-Актюбе.
Актю-бинский университет им.Баишева.-с.21-24
Принципы управления инвестициями на предприятиях.
 2014-თსუ-ს
პაატა
გუგუშვილის
ეკონომიკის
ინსტიტუტის საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო
- პრაქტიკული კონფერენცია. 27-28 ივნისი, - თბ: თსუ.
2014-გვ.
განათლების როლი მატერიალური დოვლათის
შექმნასა და პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაში.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ -8 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
 2014-2015-Soroptimist Internatiolal of Europe. English
Language Cource Pre Intermediate level (Certificate)
 2009.
30 მარტი - 4 აპრილი. შვეიცარიის ტექნიკური
ფედერალური ინსტიტუტის, თსუ-ს და ეკონომიკური
განათლებისა და განვითარების ცენტრი. საერთაშორისო
სემინარი. “სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია”.
(სერთიფიკატი)
 2005-2006 - National Council on Economic Education with
Funding from the United States Department of Education, in
coordination with the United States Department of State
Training of Trainers seminar (Certificate)
 2000. 27 ნოემბერი 17დეკემბერი-აშშ სახელმწიფო
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დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის ბიუროს
მოწვევით
საერთაშორისო პროგრამის მონაწილე.
ვაშინგტონი. " აშშ უმაღლესი განათლების მართვა"
 1990. 1-30 ოქტომბერი-სოფიის კარლ მარქსის
ეკონომიკის
უნივერსიტეტი
(ბულგარეთი)
კვალიფიკაციის ამაღლება (სერთიფიკატი )
პროექტები / გრანტები

სულ -1 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
 1998-1999 - მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის საგრანტო პროექტი (დადგენ. №10
7.05.1998.) "რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისა
და
დემოგრაფიის
სოციალურ
-ეკონომიკური
პრობლემების კომპლექსური კვლევა და პროგნოზი"

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

 2011-შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და
განვითარების ცენტრი.საერთაშორისო პრაქტიკული
კონფერენციის “ეკონომიკისა და ბიზნესის
განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”,
შრომათა კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 2009- გორის უნივერსიტეტის II საერთაშორისო
კონფერენციის “ახალი მიმართულებები განათლებასა
და კვლევაში” შრომათა კრებულის პროგრამული
კომიტეტის წევრი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი
ინფორმაცია

 საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების რეგიონული
ცენტრის ხელმძღვანელი
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 მსოფლიო სოროპტიმისტ ქალთა ორგანიზაციის “Soroptimist International
Colkha“-ს წევრი
 საერთაშორისო განათლებისა და განვითარების აკადემიის ინგლისური
კლუბის წევრი
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