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განათლება

 უმაღლესი, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი
№001536,
დოქტორის ხარისხთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება

1.

2.

3.

4.

5.

6.

თარიღი
01.04 2014
წლიდან
დღემდე
05.10.2011
წლიდან
დღემდე

ორგანიზაცია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

დაკავებული თანამდებობა
ბიზნესის ადმინისტრირების
დეპარტამენტის პროფესორი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2013 წლის
სექტემბრიდან
დღემდე
2012 წლის
ივნისიდან
დღემდე
2012 წ

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი
საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის მოწვეული პროფესორი

2011 წლიდან
დღემდე

საქართველოს განათლების
ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის
საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო
(ჟვანიას სკოლა)
აკაკი წერეტლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

პროგრამული აკრედიტაციის ექსპერტი

„პროფესიული გადამზადებისა და
პროფესიული ორიენტაციის“ ტრენერი
უწყვეტი განათლების ცენტრის
ტრენერი(სწავლა/სწავლებისა და
შეფასების თანამედროვე მეთოდები;
წარმატებული კარიერის შექმნა; Forex_ის
ბაზრის ტრეიდერი; ნარდ ფულთან
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7.

სახელი, გვარი

მუშაობის სპეციფიკა.
ასოცირებული პროფესორი

8.

03.09.06 –
01.04.2014 წწ 2009-2013 წწ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი

9.

2009 -2010 წწ-

10.

2008 წლიდან
დღემდე

თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

11.

16.02.9901.07.06 წწ

ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფინანსები და კრედიტის კათედრის
დოცენტი.

12.

01.09.199801.09.1999წწ

ეკონომიკური თეორიის კათედრის
დოცენტი

13.

01.09.98–
01.09.2000 წწ

14.

01.09.9405.02.99 წწ

სოხუმის სუპტროპიკული
მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი
ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუგდიდის
ფილიალი
ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15.

01.09.9101.09.94 წწ
10.12.9001.09.91 წწ
11.11.8910.12.90 წწ

გორის სახელმწიფო
ეკონომიკური ინსტიტუტი
გორის სახელმწიფო
ეკონომიკური ინსტიტუტი
გორის სახელმწიფო
ეკონომიკური ინსტიტუტი

ფინანსები და კრედიტის კათედრის
ასისტენტი
ფინანსები და კრედიტის კათედრის
ლაბორანტი
მწარმოებლური სფეროს აღრიცხვისა და
კონტროლის კათედრის ლაბორანტი

16.
17.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის მოწვეული
ასოცირებული პროფესორი
სრული პროფესორი

"ფინანსები, საბანკო და სადაზღვევო
საქმის" მიმართულების ხელმძღვანელი

ეკონომიკური
დოცენტი

თეორიის

კათედრის

ფინანსები და კრედიტის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები MS. Windows, MS. Word, MS. Excel, MS.PowerPoint, Internet, E-mail
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

სულ - 65
1. The Interaction between Monetary Policy and Macroprudential Policies - ჟურნალი „საქარველოს ეკონომიკა“,
თბილისი,
2016
წ
მარტი
http://geoeconomics.ge/?p=11106#.Vw-Xknqnon0
2. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი - FOREX, თბილისი,
2010 წ. 292 გვ.
3. რისკები და დაზღვევა, თბილისი, 2010 წელი, 520 გვ.
4. საბირჟო საქმე, სახელმძღვანელო, I და II ნაწილი,
თბილისი, 2009 წ. 415 გვ. 365 გვ.
5. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, სახელმძღვანელო,
თბილისი, 2008 წ. 437 გვ,.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 53
1. E-LEARNING AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY AT
AKAKI
TSERETELI
STATE
UNIVERSITY-მეათე
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და განათლება“, 6-9 მარტი,
2016
წ,
ვალენსია,
ესპანეთი
[http://library.iated.org/view/SHONIA2016ELE[
2. Некоторые аспекты финансовой стабильности семейного
хозяйства – ж. „Актуальные проблемы экономики,
социологии и права», 357502, Ставропольский край, г.
Пятигорск. Finteh1@narod.ru
3. Some aspects of international innovative financial instruments
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა
და
ბიზნესში“. თბ.2016
4. საქართველოში
პასუხისმგებლობის
დაზღვევის
სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების პოპულარიზაციაში
მედიასაშუალებების
მნიშვნელობა
და
როლი
მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია:
თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ეკონომიკური
კვლეევბის ეროვნული ცენტრი და ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24 ივნისი, 2016 წ
5. აგროსექტორის დაზღვევა ინოვაციური ტექნოლოგიების
გამოყენებით
და
ქართული
რეალობამესამე
საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - „ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს,
ხვალ“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -აკაკი
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წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისიქუთაისი,
2015
წ
16-17
ოქტომბერი.
https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43Sa2F3LUg5eU9
EdjQ/view

ტრენინგები / სემინარები

სულ : 35.

1. 2016 წ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური სემინარი
თემაზე:
„საგანმანათლებლო
პროგრამების
შექმნა,
შეფასება,
გაუმჯობესება და აკრედიტაცისს თვითშეფასების ანგარშების
მომზადება“
2. 2016 მაისი. საქართველოს
საზოგადოებრივ
საქმეთა
ინსტიტუტი(GIPA);
კომუნიკაციის
და
ურთიერთობების ფსიქოლოგია(ტრენერი - ზურაბ მხეიძე)
3. 2016 წ. 23-25 თებერვალი. კონსულტაციისა და ტრენინგების
ცენტრი (CTC),
ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები
(ტრენერი ნათია ზედგინიძე)
4. 2015 წელი, 13-14 თებერვალი,
ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი,
თბილისი, „განათლების
სამართლის
სემინარი“(დავით
კერესელიძე, ნანა ჭიღლაძე)
5. 2015 წელი, 16-17 თებერვალი
განათლებისა და მართვის
გუნდი, ქუთაისი „ეფექტური კომუნიკაცია“(ტრენერი პავლე თვალიაშვილი)

პროექტები / გრანტები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010 წლის შიგა
საუნივერსიტეტო გრანტი
(#ATSU/10225) - ფორექსის ბაზარი - თვითდასაქმების რეალური
გზა

სამეცნიერო ჟურნალების
რედკოლეგიის წევრობა

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა დ ამართვა“,
http://bntu.edu.ge/nier
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