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განათლება

 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა,
სადოქტორო პროგრამა
“ბიზნესის ადმინისტრირება”, კონცენტრაცია
“მენეჯმენტი” 2015 წლის 6 მარტიდან დღემდე
 თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. ბიზნესის
ადმინისტრირება/მენეჯმენტი 2009- 2011 წლები
 ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 05.19.03
საფეიქრო მასალების
ტექნოლოგია 04.2002
 ქუთაისის

ნ.

მუსხელიშვილის

სახელობის

პოლიტექნიკური

ინსტიტუტი.მსუბუქი მრეწველობის ფაკულტეტი /სამკერვალო ნაკეთობათა
ტექნოლოგია,(რუსული გან-ბა)/, წარჩინებით. 1985- 1990 წლები

სამუშაო გამოცდილება
09.1990-05.1991

06.1993-08.2002

03.2002-04.2002

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი,
უცხოეთის
ქვეყნებთან
სამეცნიეროტექნიკური
და
ეკონომიკური
თანამშრომლობის
კვლევითი ლაბორატორია, მეცნიერ-თანამშრომელი
ქუთაისის
ნ.
მუსხელიშვილის
სახ.
ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მრეწველობის კათედრა,
ასისტენტი
ქუთაისის
ნ.
მუსხელიშვილის
სახ.
ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და მეწარმეობის კათედრა,
უფროსი მასწავლებელი

04.2002-08.2006

ქუთაისის
ნ.
მუსხელიშვილის
სახ.
ტექნიკური
უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის კათედრა, დოცენტი

09.2006-09.2014

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, მოწვეული
სპეციალისტი
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ქუთაისის უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
09.2009-2012
ქუთაისის უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი
09.2012- დღემდე
09.2014-დან დღემდე

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნეს ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასისტენტპროფესორი

ენობრივი კომპეტენციები
A1
გერმანუ
ლი

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

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. საოფისე
მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint,),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ-16
ნ. ლუხუტაშვილი/ ბიზნეს სკოლები და პროფესიონალ მენეჯერთა
მომზადების პრობლემები/ალმანახი “კავკასიის მაცნე“ №16, თბილისი
2007, გამომცემლობა “გეოპრინტი“/ გვ. 232-235
ნ.ლუხუტაშვილი /თანამედროვე მენეჯერის პორტრეტი / ქსეუ-ს
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი №7.
2010წ. იანვარი / გვ. 48-50
ნ. ლუხუტაშვილი /კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება
მენეჯმენტის დაუფლების პროცესში / ქუთაისის უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი № 11,
2012 წელის დეკემბერი/ გვ. 44-47
ნ. ლუხუტაშვილი / თანამედროვე ქართული მენეჯმენტის ზოგიერთი
ასპექტი/
ქუთაისის
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი № 14, 2014 წელი / გვ. 18-20
ნ.ლუხუტაშვილი/მოტივაციის განმტკიცების თეორია თანამედროვე
მენეჯმენტში
/უნივერსიტეტის მოამბე № № 1 (7) ქუთაისი 2016
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სულ 12

კონფერენციები

1.

„საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურეკონომიკური
რესპუბლიკური

პრობლემები“.

პროფესორ

პრაქტიკული

მასწავლებელთა

კონფერენცია.

საწარმოს

ეკონომიკური პოტენციალის მართვის საკითხისათვის ქუთაისი
2010
2.

,, ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და
განვითარების ტენდენციები. უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20
წლისთავისადმი

მიძღვნილი

სამეცნიერო

-

პრაქტიკული

კონფერენცია. თანამედროვე მენეჯმენტის აქტუალური საკითხები
და მათი სრულყოფის გზები - ქუთაისი 2011
3.

საერთაშორისო

სამეცნიერო-

პრაქტიკული

კონფერენცია

“ეკონომიკის მდგრა-დი განვითარების პრობლემები: რეალობა და
პერსპექტივები” დროის მართვა - ქუთაისი 2012
4.

აწსუ-ის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია.

“წარმატების

ფილოსოფია“ -მოგება თუ კონკურენტუნარიანობა? -ქუთაისი 2013
5.

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია

,,ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის
განვითარებაში: გამოწვევები

და პერსპექტივები’’: სისტემური

მოტივაციის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები- ქუთაისი
2014

ტრენინგები / სემინარები

სულ -12
1.

არასამთავრობო ორგანიზაცია-"სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება"
კრიტიკული

აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს

სასწავლებელში- 2010
2.

აწსუ-ს პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრი

„სწავლა/სწავლებისა და შეფასების

თანამედროვე მიდგომები“ -2012
3.

ნაციონალური ღია უნივერსიტეტი “ინტუიტი” მენეჯმენტი (72
სთ) http://www.intuit.ru/verifydiplomas/100757823 -2014

4.
5.

ევროკავშირის „ტემპუს“ პროგრამა ,,კრუიზ- ტ” “სერვისის
ხარისხი” 2015
ქუთაისის უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
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“ადამიანური რესურსების მართვა” -2015

პროექტები / გრანტები

სულ 1
USAID ენერგეტიკის ხელშეწყობის პროექტი; 2009-2011
მხარდამჭერი ორგანიზაციები: ენერგო პრო ჯორჯია, ენერგეტიკის
ინსტიტუტი, ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
“ელექტროენერგეტიკის
ტექნოლოგიისა
და
მენეჯმენტის” სამაგისტრო პროგრამა.
თანამშრომელი-მენეჯერული საგნების კურსის წამყვანი.
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