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2015 ასოც. სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება
აგრობიზნესის მენჯმენტი
2011 ასოც. სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება
აგრობიზნესის მენჯმენტი
2009-2011 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქუთაისის განყოფილება მოწვეული პროფესორი.
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
2006-2010
უნივერსიტეტი. ბიზნესისი მართვისა და ინფორმაციული ტექნო-ლოგიების
დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
უნივერსიტეტი.
2007-2009
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე.
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
2005-2006
უნივერსიტეტი. ეკონიმიკისა და მართვის კათედრაზე დოცენტის მოვალეობის
შემსრულებელი
უნივერსიტეტი.
1999-2005 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
მასწავლებელი. უფ. მასწ.
1998-1999 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. ეკონომიკისა
და მართვის კათედრა. ასისტენტი
1994-1998 სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი. ეკონომიკისა და მართვის
კათედრა .ლაბორანტი.
A1

ენობრივი კომპეტენციები

ინგლისური

A2

B1

B2

C1

X

რუსული
კომპიუტერული უნარები

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

C2

X

საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),

სულ 44 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,








მ. შალამბერიძე საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში
ფერმერული (ოჯახური) მეურნეობის როლი. საქართფველოს სოფლის
მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ჟურნალი მოამბე #11 2014 გვ 222-228
მ. შალამბერიძე აგრარული წარმოების პროგნოზული პარამეტრები .
ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
ნოვაცია #13 2014 გვ.63-69
მ. შალამბერიძე ფერმერულ მეურნეობებში ეკონომიკური რესურსები და
წარმოების ზრდის შესაძლებლობები.ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #14 2015 გვ.248-252
მ. შალამბერიძე ფერმერულ მეურნეობებში რისკის შეფასების
მაჩვენებელთა სისტემები და ძირითადი კრიტერიუმები. ქუთაისის
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სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

სახელი, გვარი

სამეცნიერო ცენტრი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #15 2015
გვ.143-147
მ. შალამბერიძე აგრობიზნესში სამუშაო ძალის დასაქმების პრობლემები და
მისი გადაწყვეტის გზები. ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი. პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #15 2015 გვ.147-151
მ. შალამბერიძე ფერმერულ მეურნეობებში ფერმერის ფუნქცია.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგრო NEWS #! .ქუთაისი 2016. გვ.166170.
სახელმძღვანელოები სულ 3 და მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი.
 ფერმერული მერუნეობის მენჯმენტი 2015

სულ 18 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

2016 წელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული ინტერნეტ–კონფერენცია თემა: აგრარული სფეროს განვითარება
და კონკურენტუნარიანობა.
 2015 წელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. "პირველი
საერთაშორისო
კონფერენცია თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015". თემა: აგრარული
სექტორი - აგროდაზღვევის პრობლემა და მისი მოგვარების გზები

2015 წელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი." პირველი
საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები – 2015". თემა : სასურსათო
უსაფრთხოების შეფასების საკითხები
 2015 წელი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური
კონფერენცია IEC-2015 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ. თემა. ,, ფერმერული მეურნობის ქონება და საწარმოო
საქმიანობა."
 2014 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეორე
საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. თემა. ,, ეკონომიკური
ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვებიფერმერულ მეურნობებში."

სულ 10 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,


2015 Through ,,Improvement of education quality at Akaki Tsereteli State
University ( Georgia. Certificate of Completion. Has succesfully compleda An
intensive course of extension for rurol development of 55 hours



2015 State University Akaki Tsereteli ( Georgia. Certificate of Completion. Has
succesfully compled Workshop on increasing the skills of university teachers of 15
hours Through ,,Improvement of education quality at



2014 საქართველოს საზოგა-დოებრივ საქმეთა ინს-ტიტუტი და აკაკი
წერეთლის სახლმწიფო უნივერსიტეტი. სერთიფიკატი - აგრობიზნესის
მენეჯმენტში.



2012 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სერთიფიკატი. #426–
"სწავლა სწავლების მეთოდები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრი.



2011ქ. ერევანი. სერთიფიკატი–,,ფაკულტეტის განვითრების“ ტრენინგში
20101წლის ივლისში, აგრობიზნესის კვლევის და განათლების ცენტრი და
USDA FAS CADI
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პროექტები / გრანტები

სახელი, გვარი

სულ 1 და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
2014-2015 წ. GATSUS competition 2014. Gender issues in agricultural cooperatives in
Imereti district. (ხელმძღვნელი)/

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



2015 წელი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი.



აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

საზოგადოებრივ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.


2015 წ.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.

დამატებითი ინფორმაცია

 2012-2016 წელი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა – ,,სოფლის
მეურნეობის ბინზენის
 მწარმოებელი“მეოთხე საფეხური.
 2015-2016 ,, G ATSUS competition 2014. Gender issues in agricultural
cooperatives in Imereti district.“ საზაფხულო სკოლის ხელმძღვანელი.

2013 წლიდან დღემდე აგრობიზნესის მიმართულების ხელმძღვანელი.
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