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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან

დაკავშირებულ ველებში ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი
გამოცდილებიდან.

განათლება

 1991-1993 - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,ასპირანტურა,სპეციალობა ეკონომიკური თეორია.
 1981-1985 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა: მრეწველობის
ბუღალტრული აღრიცხვა,სპეციალიზაცია: მრეწველობის ეკონომიკა.

სამუშაო გამოცდილება

ენობრივი
კომპეტენციები



2016-დღემდე - აწსუ ასოცირებული პროფესორი



2005-2015 - აწსუ მოწვეული პროფესორი



2010-2012-სოხუმის სუბტროპიკულ მეურნეობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტპროფესორი;

A1
გერმანუ
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია;

საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, M
Outlook),
პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP)
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
№

1

2

3
4
5

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია, №.
წელი, გვერდები

მ.გორგასლიძე,ეკონომიკური ზრდის ტემპები და თანამედროვეობა,ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’.
№5-6. თბილისი.2015 წ.
მ.გორგასლიძე. მოსახლეობის სოციალური დაცვის პრობლემები საქართველოში.პირველი
საერთაშორისო კონფერენცია. ,,თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები’’,ქუთაისი,2015 წ.
ელექტრონული ჟურნალი: http:atsu.edu.ge/EJournal /BLSS/+
მ.გორგასლიძე, ,,სახელმწიფო მეწარმეობა - საბაზრო ეკონომიკის რეგულირების
მნიშვნელოვანი ბერკეტი.’’ ჟ. ,,ეკონომიკური პროფილი’’ №14, მარტი, 2014 წ, გვ.67-70.
მ.გორგასლიძე,,,ეროვნული სიმდიდრე და მისი რაციონალური გამოყენება’’,მონოგრაფია,
2009 წ.,184 გვ.
მ.გორგასლიძე, ,,ინტელექტუალური კაპიტალის შეფასების თავისებურებანი განვითარების
თანამედროვე ეტაპზე’’, გამომცემლობა ,,ინოვაცია’’,თბილისი,2009 წ, გვ.69-72

სამეცნიერო
კონფერენციები
წელი

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
საერთაშორისო კონფერენციები

2015

2015

2013

2013
2010

ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტი, ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების
პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში’’.თბილისი, 2016 წ.1-2 ივლისი.3 გვ.
აკ.პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფენცია.მოხსენება ,,
,,სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის გაძლიერება ქვეყნის ეკონომიკის
განვითარებაში’’.2015 წწ. 2 გვ.
ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტი,პროფესორ გ.პაპავას დაბადებიდან 90-ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-პრაქკტიკული
კონფერენცია.მოხსენება- ,,ეკონომიკური ზრდა და სიღარიბის დაძლევა
საქართველოში’’.3 გვ.2013 წ.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფოსახელმწიფო უნივერსიტეტის 80
წლისთავისადმი მიღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია. მოხსენება - ,,საქართველოს ეკონომიკის განვითარების
სტრატეგია და თანამედროვეობა’’2013 წ..გვ. (453-457)
ქუთაისის უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი
განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები’’, მოხსენება ,,სიმდიდრის დაგროვების პროცესი და ქვეყნის მდგრადი განვითარება’’.2010
წ.5 გვ.

ტრენინგები / სემინარები
წელი

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,
გრადაცია

,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და
2015 წ. ნოემბერი

სოციალური პრობლემები”, სამეცნიერო კონფერენციაში
მონაწილეობისათვის. (სერთიფიკატი);

2014წ. 24.02.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების
ცენტრი; ,,პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები’’,

2013 წ.22 .11
02.2011

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;
,,სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები’’
ბიზნესდაგეგმარება, სასწავლო კურსი, „ქართული დიასპორა ქუთაისის
განვითარებისათვის (სერთიფიკატი);

პროექტები / გრანტები

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

დამატებითი ინფორმაცია
მეუღლე - სოსო ბექელაძე

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ბიზნესის,სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

პერსონალური მონაცემები
გვარი:
მამის სახელი:
მისამართი:
ბინის ტელეფონი:
ელ.ფოსტა:

CV

გორგასლიძე
სახელი:
ბორისი
დაბადების თარიღი:
ქუთაისი,ნიკეას ქ №19, ბინა №97/51
431 22 07 76
მობილური ტელეფონი:
megi.gorgslidze@rambler.ru

მეგი
1964 წ.3 ივნისი
595 37 08 58

2. საკონკურსო თანამდებობა
აკადემიური თანამდებობა:
ფაკულტეტი:

ასოცირებული პროფესორი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა

მიმართულება:

ეკონომიკის

ქვემიმართულება:

ეკონომიკის

3. განათლება
უმაღლესი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა
(სასწავლებლის დასდახელება,
ფაკულტეტი, სპეციალობა,
ჩარიცხვისა და დამთავრების წლები)
დოქტორის აკადემიური ხარისხი

სპეციალობა

მინიჭების წელი
დოქტორანტურა
(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი,
სადოქტორო პროგრამის დასახელება,
ჩარიცხვის წელი)

4. სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
აკადემიური თანამდებობები

უმაღლესი
თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივესიტეტი, სააღრიცხვო - ეკონომიკური ფაკულტეტი
ეკონომისტი,1981-1985 წწ.
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
ეკონომიკა
2009 წელი

წლები
2013-2014

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და
ტურიზმის დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2012-2013

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და
ტურიზმის დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2011-2012

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2010-2011

სოხუმის სუბტროპიკულ მეურნეობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასისტენტპროფესორი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2009-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2008-2009

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2007-2008

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2006-2007

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ბიზნესის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2005-2006

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;ეკონომიკის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი

სამეცნიერო შრომების სია
№

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი,
გვერდები

1

2

3

მ.გორგასლიძე,ეკონომიკური ზრდის ტემპები და თანამედროვეობა,ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’.
№5-6. თბილისი.2015 წ.+
მ.გორგასლიძე. მოსახლეობის სოციალური დაცვის პრობლემები საქართველოში.პირველი
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სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა
წელი
2015 წ.

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური
აკ.პაატა

გუგუშვილის

დაბადებიდან

110-ე

წლისთავისადმი

მიძღვნილი

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფენცია.მოხსენება ,, ,,სახელმწიფოს
მარეგულირებელი როლის გაძლიერება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში’’.
2014 წ.

პაატა გუგუშვილის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.ეკონომიკისა და
ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები.

2013 წ.

’’. ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტი,პროფესორ გ.პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო-პრაქკტიკული კონფერენცია.მოხსენება- ,,ეკონომიკური ზრდა და
სიღარიბის დაძლევა საქართველოში

2013 წ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფოსახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი
მიღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. მოხსენება ,,საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგია და თანამედროვეობა’’.

2009 წ.

ქუთაისის უნივერსიტეტი,უნივერსიტეტის დაარსების 20 წლისთავისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,, ეკონომიკისა და
ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები’’. მოხსენება ,,საქართველოს ეკონომიკის ციკლური განვითარების თავისებურებანი და
გლობალური ტენდენციები’’.

2010 წ.

ქუთაისის უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები’’, მოხსენება - ,,სიმდიდრის დაგროვების
პროცესი და ქვეყნის მდგრადი განვითარება’’.2010 წ.5 გვ.

2009 წ.

საქართველოს ტექნიკური უნივესიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, თემაზე ,, გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა’’,
მოხსენება - ,,ინტელექტუალური კაპტალის შეფასების თავისებურებანი
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე’’.

თბილისის უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე
2009 წ.

,,გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების ტენდენციები’’. მოხსენება - ,, ეროვნული სიმდიდრის გამოყენების
პრობლემები’’.

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, სემინარებში, ტრენინგებში მონაწილეობა
წელი

გრადაცია

2014წ. 24.02.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი;
,,პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები’’,

2013 წ.22.11.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პროფესიული წვრთნის,
გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი;
,,სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები’’

2011 წ. თებერვალი

ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის, UNHCR
,,ბიზნესდაგეგმარება’’

2015 წ. ნოემბერი

,,თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები”, სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის.

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
დასახელება
ეროვნული სიმდიდრე და მისი
რაციონალური გამოყენება
[მონოგრაფია]184გვ

გამომცემლობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო

წელი
2009 წ.

უნივერსიტეტი

6. სხვა აქტივობები
ენების ცოდნა
უცხო ენა

თვითშეფასება - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის
დახმარებით

რუსული

თავისუფლად,

გერმანული

ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი
კომპიუტერული პროგრამების ჩამონათვალი, რომლებსაც ფლობს კონკურსანტი
WORD
EXSEL
ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული
მეუღლე - იოსებ ბექელაძე, ისტორიკოსი

სხვა ინფორმაცია
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