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განათლება



2013

წლიდან

ასოცირებული

პროფესორი

ბიზნესის,

სამართლის

და

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მარკეტინგის მიმართულება
 05/12/2009 წ. ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი. ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2007-2008 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარდამავალი
პერიოდის დოქტორანტი
 2002-2003 წწ.

ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური

უნივერსიტეტის მაძიებელი შიფრით „მიკროეკონმიკა და მარკეტინგი“
 1979-1984

წწ.

ქუთაისის

პოლიტექნიკური

ინსტიტუტის

საინჟინრო

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი


სამუშაო გამოცდილება

1968 -1978 წწ. ქუთაისი, ქალაქის 11-ე საშუალო სკოლა. საქართველ

 1992 წლიდან ვმუშაობდი ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში რეგიონალური ეკონომიკისა და
მენეჯმენტის კათედრაზე
 2001 წლიდან ქუთაისის ნიკო მუსხელისვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მარკეტინგის კათედრაზე ასისტენტად
 2004 წლიდან ვმუშაობდი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის მოწვეულ
სპეციალისტად
ვარ არჩეული აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
 2013 წლიდან
უნივერსიტეტის
ბიზნესის
ადმინისტრირების
დეპარტამენტის
ასოცირებულ პროფესორად.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისუ
რი

A2

B1

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

C1

C2

X

რუსული

კომპიუტერული
უნარები

B2

X

MS Word, MS Exeel, pover Point, Internet

1. „ოჯახი და ფასეულობები თანამედროვე ეტაპზე და
მათი გავლენა საოჯახო მეურნეობაზე“ ჟურნალი
„Вектор Науки“№2 2016
2. „საგამომცემლო საქმიანობის განვითარების მარკეტინგული
სტრატეგიები იმერეთის რეგიონში“ სამეცნიერო ჟურნალი
აწსუ „მოამბე“ 2013 წელი
3. კულტურული ტურიზმის როლი და მნიშვნელობა რეგიონის
განვითარებაში ჟურნალი „ეკონომიკა“ #7 ივლისის 2013
4. უცხოური ინვესტიციების ეკონომიკური ეფექტიანობა
საქართველოში ჟურნალი „ეკონომისტი“ 2013
5. მომხმარებელთა ქცევის შესწავლა ელექტრონულ ბაზარზე და
განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები 2012 წელი
ჟურნალი „ეკონომისტი №6

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
I
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„ბიზნეს
კომუნიკაციების როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე
ეტაპზე“
2.

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110–ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო –
პრაქტიკული კონფერენცია: ეროვნული ეკონომიკების
მდგრადი
განვითარების
აქტუალური
პრობლემები
„რამდენად ეფექტურია სოციალურად ორიენტირებული
მარკეტინგი“
3. IV
МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ «Интеграция науки и практики в
современных условиях» «Цена как основной инструмент
маркетинговой стратегии туристического предприятия в
борьбе за потребительские преимущества туристов»
4. თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია -„მოსახლეობის ტურისტული
აქტივობის კვლევა“
5. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი ‘’ტურიზმი და
პოლიტიკურ სამათლებრივი გარემო
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Curriculum Vitae
ტრენინგები / სემინარები

სახელი, გვარი

1. პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი
განათლების ცენტრი „სწავლა/სწავლებისა და შეფასების
თანამედროვე მიდგომები“( სერთიფიკატი) # 151
2012
წლის 9-11 ნოემბერი
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი
განათლების ცენტრი „პრეზენტაციის ჩატარების უნარ
ჩვევები’’ (სერთიფიკატი) #531 2013 წლის 20 სექტემბერი
3. Национальный откритый университет ИНТУИТ «Введение
в интернет –рекдаму» Сертификат №0069719 2013 , 30 июля
4. Национальный откритый университет ИНТУИТ
«Ьаркетинговые коммуникации» Сертификат №100707350
2013, октября
5. CAC-Cambridge Academic Centre Kutaisi Branch GeorgianAmerican School “Progress” A2 (pre-intermediate)
CERTIFICATE 06.03. 2014
6. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მიერ
ჩატარებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
„თანამედროვე
განვითარების
ეკონომიკური,
სამართლებრივი
და
სოციალური
პრობლემები“ მონაწილეობისათვის. 2015 წლის 13-14
ნოემბერი
7. ქუთაისის
უნივერსიტეტი,
ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი „ადამიანური რესურსების მართვა“
ტემპუსის პროექტის -„People-Promoting Educational
Organization through People“, 2015 წლის 22-24 ივლისი.
8. За публикацию международном научном журнале «Наука
21 века: вопросы. Гипотезы. Ответы» (ISSN №2307-5902), №3
(18), 2016 год 20. 05
9. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, განათლების
ხარისხი
-სწავლება
და
შეფასება
მოდულური
პროფესიული პროგრამების პირობებში 24.03.201626.03.2016
10. Участника семинара «ИКТ-компетентность преподавателя
высшей
школы
в
системе
непрерывного
профессионального образования» «Формирование ИКТ –
компетентности преподавателя высшей школы в системе
непрерывного
профессионального
образования»
СЕРТИФИКАТ №2193 28 сентября 2016 год
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