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სქესი მდედრობითი. | დაბადების თარიღი 28. 12.1966
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური
ხარისხი 2010.
 ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტი, ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტი,
წარმოების ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობა, ბიზნესის მართვის
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი 2001-2004.
 ნ. ი. მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი, 1985-1990. ინჟინერ-ტექნოლოგი .

სამუშაო გამოცდილება

წლები

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

2014-დღემდე

ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასოცირებული
პროფესორი.

2006- 2014

ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტი, მოწვეული
სპეციალისტი.

2004-2006
1998-2004

ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. მენეჯმენტის
კათედრა. უფროსი მასწავლებელი
ეკონომიკისა და მეწარმეობის კათედრა, ასისტენტი.

1996-1998

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ეკონომიკისა და
მეწარმეობის კათედრა, ასისტენტი.
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ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მრეწველობის
ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელ-სტაჟიორი.

1990-1991წლები

ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. უცხოეთის
ქვეყნებთან სამეცნიერო ტექნიკური და ეკონომიკური
თანამშრომლობის კვლევითი ლაბორატორია. მეცნიერთანამშრომელი.
სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი. აგრობიზნესისა და მენეჯმენტის
დეპარტამენტი. ასისტენტ-პროფესორი.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,კოლხა“.
ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური დეპარტამენტი. ასისტენტპროფესორი.

2010-2011

2010-2014

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანუ
ლი ენა

A2

B1

B2

C1

X

+

რუსული

C2

+

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. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი 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 27 პუბლიკაცია.

5 ყველაზე მნიშვნელოვანი პუბლიკაცია
1.

მ. ახვლედიანი. ქალაქის იმიჯი - ქალაქის მარკეტინგის
სტრატეგიული ფაქტორი. თბილისი ,,ეკონომიკა“ , #1-2, 2014, გვ.
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159-169.

სამეცნიერო
კონფერენციები

2.

მ.ახვლედიანი. ქალაქის მარკეტინგის თეორიული და პრაქტიკული
ასპექტები. ქუთაისი, ,,ხანძთა“ , # 9(14), 2014, გვ. 5-10.

3.

მ.ახვლედიანი. მარკეტინგი და ქალაქის სტრატეგიული დაგეგმვა
ქალაქ ქუთაისის მაგალითზე. ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, #1-2, გვ. 94103.

4.

მ.ახვლედიანი. ქალაქის მარკეტინგის თეორიული და პრაქტიკული
ასპექტები. ქუთაისი, ,,ხანძთა“ , # 9(14), 2014, გვ. 5-10.

5.

ახვლედიანი მ., შონია ნ. მარკეტინგის როლი საბანკო სისტემის
განვითარებაში. თბილისი, ,,სოციალური ეკონომიკა“, №3, 2012, გვ.
54-57.

სულ 10 .

5 ყველაზე მნიშვნელოვანი
1.

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია: ,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები, გუშინ, დღეს და ხვალ“. ადგილის
მარკეტინგის მიზნები და ამოცანები. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი.

2.

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია: ,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები, გუშინ, დღეს და ხვალ“. საბუღალტრო
აუთოსორსინგი მართვის სისტემაში. საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი.

3.

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი“. თანამედროვე თეორიული მიდგომები
მარკეტინგში. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

4.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:,,ეკონომიკისა და ბიზნესის
თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“.
მარკეტინგის განვითარების ტენდენციები საქართველოში . ქუთაისის
უნივერსიტეტი.

5. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია
,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“.
საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის პოტენციალი და
მარკეტინგული ღონისძიებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
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სულ 8.

5 ყველაზე მნიშვნელოვანი
,,Point of Sale Marketing“. Particpated in Expert-class on. marketing HOUSE
GEORGIA-unique representative of ,,NIMA" diploma programs in georgic.
Trainer:Raymond de Court. მონაწილე.2012
,,Effective Sales Srills“. marketing HOUSE GEORGIA-unique representative of
NIMA diploma programs in georgic.Trainer: D.Datusani. მონაწილე.2012
,,სწავლა/სწავლების და შეფასების თანამედროვე მიდგომები“ აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი. სერტიფიკატი №154.
მონაწილე.2012
,,ტრენინგი ტრენერებისათვის“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრი. ქუთაისი. სერტიფიკატი №009. მონაწილე. 2012
,,აქტიური სწავლება და კრიტიკული აზროვნება უმაღლეს
სასწავლებლებში“ ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. თბილისი.
მონაწილე.2012.

პროექტები / გრანტები

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

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

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

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

დამატებითი ინფორმაცია
ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი. სატრენინგო მოდული: ,,ეფექტური
გაყიდვები“. ტრენერი.2012-დღემდე
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