ხათუნა შალამბერიძე
პერსონალური მონაცემები
დაბადების თარიღი
: ოქტომბერი 24, 1971
დაბადების ადგილი
: ქ. ქუთაისი

საკონტაქტო ინფორმაცია
Email
: xatunashalamberidze@gmail.com

Affiliation
AkakiTsereteli State University 59,
Tamar Mepe St., Kutaisi 4600
GEORGIA

განათლება
:2003 11.02. ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“ 08.00.05.
(02.04)
1996-1999
: საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,
ასპირანტურის მაძიებელი, სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა დაკრედიტი“
:1992-1995 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი: სპეციალობა: წარმოების ეკონომიკა და
მართვის მენეჯერი
1990-1992
: თბილისის ბიზნესის ინსტიტუტი, სპეციალობა: წარმოების ეკონომიკა და მართვის მენეჯერი,
1977-1988
:ქ. ქუთაისის № 23 საშუალო სკოლა
უცხოენის/ენებისცოდნა:
: ინგლისური ენა, რუსული ენა
სამეცნიერო ხარისხი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;
სამსახურებრივი გამოცდილება
2004 წლიდან - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი;
2004 წლიდან - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი

ტრეინინგი გამოცდილება პუბლიკაციები



1. . Georgian Employers Association,, Kutaisi, Georgia
„START AND IMPROVE YOUR BUSINESS„ 2010წ
2. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი; USAID;
ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგი თემაზე: „კრიტიკული და შემოქმედებითი
აზროვნება და მათი ინკორპორაცია სილაბუსებში“ 2011წ.



3. აწსუ, პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი,ტრენინგი
თემაზე: „სწავლა/სწავლ;ებისა და შეფასების თანამედროვე მიდგომები“ 2013წ.



4. School of English -- A2Z, Certificate of Achievement,
„General English – Callan Method



Communication Skills “. London 2013

5. „პრეზენტაციის ჩატარების უნარ ჩვევები“, აკ წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი
განათლების ცენტრი (სერთიფიკატი №954) 2014წ.



6. ევროპის აკადემიური ცენტრი, თბილისი, ტრენინგი თემაზე: „თანამედროვე საბანკო სისტემა
და საბანკო ოპერაციები“ 2014წ.



7. ევროპის აკადემიური ცენტრი, თბილისი, ტრენინგი თემაზე: „წარმატება შენით იწყება“ 2014წ.



8.CZECH DEVELOPMENT AGENCY, აწსუ, თემა: „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“ , 2015წ.
9. GTU, ATSU, :„National Economic Development Models: Yesterday, Today, Tomorrow“ 2015წ.



10. სტუ, აწსუ თემა: „ეროვნული განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 2016წ.

პუბლიკაციები:
1.

ხ.შალამბერიძე,

„ფინანსური

ბაზრის

ზოგიერთი

ასპექტი

მსოფლიო

ეკონომიკური

გლობალიზაციის პირობებში“, ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“ №9, 2011 წ. გვ. 21-25
2.

ხ. შალამბერიძე, „საბანკო კონკურენციის სრულყოფის გზები საქართველოში“, ჟ. „ეკონომიკა“ № 78, 2013 წ. გვ. 67-74

3.

ხ. შალამბერიძე,

„საბანკო პროდუქტების ეფექტიანი გაყიდვების აქტუალური წინადადებები“

ჟ.„ეკონომიკა“ №1-2 2014წ.
4.

ხ. შალამბერიძე,

გვ.74-79

„ბანკის ეფექტიანობისა და მდგრადობის საკითხები კრიზისის პირობებში“ , ჟ.

„ეკონომიკური პროფილი “ №15 2015წ.
5.

გვ.3-7

ხ. შალამბერიძე, „დისტანციური მომსახურების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ ,
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი “ №16 2016წ.

გვ.11-15

კონფერენციები:
1.

ქუ, საერთაშორისო კონფერენცია, შრომათა კრებული, „დაკრედიტების პროცესის რეგულირების
ზოგიერთი საკითხი საქართველოში“ 2012წ.

2.

ხ. შალამბერიძე, „საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირების ზოგიერთი აქტუალური
საკითხი“, აწსუ საერთაშორისო კონფერენცია, შრომათა კრებული, 2013 წ. გვ. 128-132

3.

თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია, შრომათა კრებული. „კონკურენცია საქართველოს საფინანსო ბაზარზე“, შრომების
კრებული, 2014წ. გვ. 348-351

4.

აწსუ,

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია,

„საკრედიტო

პოლიტიკის

რეგულირების აქტუალური საკითხი“ 2015წ. გვ. 267-271
5.

სტუ, აწსუ 4-ე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „კომერციული ბანკების
სადეპოზიტო პოლიტიკის ანალიზი“, შრომათა კრებული, 2016 წ.

