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განათლება

 2014

წ

ასოცირებული

უნივერსიტეტი,





სამუშაო გამოცდილება

პროფესორი,

ბიზნესის,

სამართლისა

აკაკი

წერეთლის

და სოციალურ

სახელმწიფო
მეცნიერებათა

ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი;
1998-2010 წწ.
- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტურა;
1992 – 1997 წწ. - ქუთაისის ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური
უნივერსიტეტი;
1992 – 1998 წწ. - ქუთაისის ეკონომიკის ინსტიტუტი „საბუღალტრო
აღრიცხვა და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის“ სპეციალობით.
1992 წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის # 40 საბაზისო სკოლაგიმნაზია.

 2015 წ ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე;
 2014 წ აწსუ-ს უწყვეტი განათლების ტრენინგცენტრის „ეფექტური
კომუნიკაციის“ ტრეინინგმოდულის ტრეინერი;
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP,) 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), სხვა
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox,
Chrome.

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 2015 წ. produqciis

TvTRirebulebis buRaltruli

aRricxvis koncefcia „direct-costing“ sistema argumentebi,
sargeblianoba., თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის და
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი
მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს,

ხვალ“

საქართველო.

16-17

ოქტომბერი,

ყოველკვარტალური

2015

წ.

სამეცნიერო

თბილისი,
ჟურნალი

„ბიზნეს-ინჟინირინგი“, # 4. გვ. 107-111.
 2015 წ. Investmen attraction of Imereti region in Georgia. Goals,
proporsals, priorities. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW,
LONDON. UNITED KINGDOM. 2015, NO. 3 (4), 11- 17 p. - Inpakt
factor in scientific publishing; pg. 11-17.
 შ. ლომინაშვილი, იზო გაბადაძე, მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე.,
ეკონომიკის თეორია, ნაწილი - I (დამხმარე სახელმძღვანელო).
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა 2014წ.;
 მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე, ნათია ცერცვაძე., მცირე ბიზნესი
და ბუღალტრული აღრიცხვა(დამხმარე სახელმძღვანელო).
ქუთაისის

სასწავლო

უნივერსიტეტის

გამომცემლობა

„ლამპარი“. 2014 წ.

სამეცნიერო კონფერენციები

 2015 წ. Investmen attraction of Imereti region in
Georgia. Goals, proporsals, priorities. INTERNATIONAL
SCIENTIFIC REVIEW, II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE ,,INTERNATIONAL SCIENTIFIC
REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN
SCIENCE AND EDUCATION” LONDON. UNITED KINGDOM.
JUNE 7-8, 2015.
 2015 წ. იმერეთის რეგიონში პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების
საკითხისათვის.,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი საქართველოს
განათლებისა
და
მეცნიერების
სამინისტროს მიერ
დაგეგმილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო
ფესტივალი. პირველი
საერთაშორისო
კონფერენციის
ფარგლებში, 13-14 ნოემბერი, პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია
თემაზე:
"თანამედროვე
განვითარების
ეკონომიკური, სამართლებრივი
და
სოციალური
პრობლემები–2015". file:///H:/BLSS-CD/index.html;
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 2015წ.პროდუქციის
თვითღირებულების
ბუღალტრული აღრიცხვის კონცეფცია „direct-costing“
სისტემა არგუმენტები, სარგებლიანობა.,
თბილისის
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
და
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ერთობლივი
მესამე
საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს, ხვალ“ 16-17 ოქტომბერი, 2015 წ. თბილისი,
საქართველო.
 2015 წ. დამატებული ღირებულების გადასახადის
საგადასახდო აღრიცხვის და საბუღალტრო აღრიცხვის
აქტუალური საკითხები., ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პაატა
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი „
აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია“ მასალების კრებული. თბილისი
2015;
 2013 წ. ფინანსური ინვესტიციების ოპერაციების
წარმოების სრულყოფა, აღრიცხვა და ანალიზი. აწსუ-ს 80
წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის შრომების კრებული.24-25 მაისი.

ტრენინგები / სემინარები

1.
2015 წ. „ეფექტური კომუნიკაცია“, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი შპს. განათლებისა და მართვის
გუნდი. 16 – 17 თებერვალი;
2.
2015 წ. „ინოვაციური მენეჯმენტი და თანამედროვე
ტექნოლოგიური
ტენდენციები“.
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი
(TCO). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივესიტეტი, 25 მაისი;
3.
2014 წ. „National Anger Management Association“. level
membership in good standing of the national Anger Management
Association having met professional standarts of training and
qualifications of this organization. As such is granted all the rights and
privileges pertaining thereto. February 7.
4.
2014 წ. „ინკლუზიური განათლება“ (ინკლუზიური
განათლება;
განვითარების
დარღვევები;
სწავლების
სტრატეგიები;
ქცევის
დარღვევები;
ფსიქო-ემოციური
დარღვევები; შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი,
ოჯახი; საზოგადოება; განათლების ინდივიდუალური გეგმა).
არასამთავრებო (არაკომერციული) პირი „მაკლეინის ასოციაცია
ბავშვებისთვის“ (მაკ). სერთიფიკატი № 1402086812;
5. 2013 წ. ერთთვიანი საგადასახადო ტრეინინგ კურსი მოქმედ
საწარმოთა ხელმძღვანელთათვის. „საერთაშორისო განათლების
და განვითარების აკადემია“. სერთიფიკატი № - 42.
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