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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

1995-1997წ.წ.
ქუთაისის ნ.ი.
მუსხელიშვილის სახ. სახელმწიფ
ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა, სპეციალობით "საწარმო
ეკონომიკა და მართვა". (წარჩინებით)
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
1999-2002წ.წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფ
უნივერსიტეტის ასპირანტურა (წარჩინებით).
სპეციალობა " სტატისტიკა, ბუღალტრული აღრიცხვა, ეკონომიკურ
ინფორმატიკა"
08.00.06. თემა:
„საბაჟო სტატისტიკის აქტუალურ
საკითხები საქართველოში“

2014-2018 წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ტურიზმის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.
2010-2014 წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის და ტურიზმის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.
2006 –2010წ ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის ასოცირებული
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სახელი, გვარი

პროფესორი.
2004-2006 წ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკური დეპარტამენტის დოცენტი,
15.07. 2003 წლიდან "ეკონომიკური თეორიისა და მარკეტინგის "
კათედრაზე დოცენტი 0,5 საშტატო ერთეულზე. (ქუთაისის
ტექნიკური უნივერსიტეტი)
30.09. 2002 წლიდან "ეკონომიკური თეორიის" კათედრაზე უფროსი
მასწავლებელი 0,5 საშტატო ერთეულზე.(ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტი)
1998 წლიდან 2002 წლის ჩათვლით ასისტენტი ეკონომიკის
კათედრაზე.(ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი)
20.06.1991 წლიდან 14.09.1998 წლამდე მსუბუქი მრეწველობის
ფაკულტეტის სტაჟიორ მკვლევარი.
2004 წლიდან 2006 წლამდე თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერისტეტის დოცენტი.
2006 - 2009 წ. თეუსუ-ს ეკონომიკის მიმართულების ასოცირებული
პროფესორი.
2008 წლიდან 2011 წლის პირველ იანვრამდე თეუსუ-ს ეკონომიკის
მიმართულების ხელმძღვანელი
2009–2011 წლის პირველ იანვრამდე თეუსუ–ს სრული
პროფესორი.
2011 წლის იანვარ–თებერვალი ივანე ჯავახიშვილის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის
ფაკულტეტის ეკონომიკის მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული
პროფესორი. შემდეგ ხელშეკრულებით საათობრივი ანაზღაურებით
2013 წლამდე პროფესორი.
1997 წლიდან დღემდე ქუთაისში საბაჟო სამსახურში.

გვერდი 2 / 7

Curriculum Vitae

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

ინგლისური

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows () ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია,

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

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში 55)

«Экономика Грузии на современном этапе». 2-ая
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экономики и
совершенствования правового регулирования в
экономике» - Пятигорск. 2009 (10 страница
2 “აგრეგატული ინდექსები საბაზრო ეკონომიკასა და
მენეჯმენტში” . ჟურნალი ეკონომიკა N7. თბილისი,
1

2009 წ. (6 გვერდი)
3

“საქართველოს

საგარეო ვაჭრობის ეკონომიკურ–

სტატისტიკური

ანალიზი თანამედროვე ეტაპზე“

სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ 21ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები. N6(12), საქ.
ტექნიკური უნივერსიტეტი. 97-103გვ, თბ,2010წ.
4

.”გლობალიზაცია და სტატისტიკის აქტუალური
პრობლემები 21–ე საუკუნეში“ სამეცნიერო ჟურნალი
„ეკონომიკა“ #3 , თბილისი. 2013წ. (200-207გვ.)

5

ნ.ახვლედიანი,
წერეთლის

„საბაჟო

სტატისტიკა“

სახელმწიფო

,

აკაკი

უნივერსიტეტის

გამომცემლობა.ქუთაისი 2014.(გვ.400)

სამეცნიერო

1.„სოფლის მოსახლეობის დემოგრაფიული პრობლემები
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კონფერენციები სულ 35.

და

სოციალური

სახელი, გვარი

განვითარების

პრიორიტეტები“. I

საერთაშორისო

პრაქტიკული

კონფერენცია

მეურნეობის

მდგრადი

ძირითადი
სამეცნიერო,,სოფლის
განვითარების

პრიორიტეტები“ ივანე ჯავახიშვილის
თბილისის

სახელმწიფო

სახელობის

უნივერსიტეტი.

28-29

ოქტომბერი, 2011, თბილისი.
2.„საერთაშორისო ბიზნეს–გარემოს როლი ბიზნესმენთა

ტაქტიკურ–სტრატეგიულ
გადაწყვეტილებებში
ეკონომიკურად
განუსაზღვრელობის
პირობებში.
(ბიზნეს–გარემოს
მიმზიდველობის
სინთეზური,
ინტეგრალური სტატისტიკური ინდიკატორი)“. ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო
სამეცნიერო–
პრაქტიკული
კონფერენცია
„გლობალიზაცია,
საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები
და განვითარების ტენდენციები“. 6-7 აპრილი ,2012
წელი, თბილისი.
3.„ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი

განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები
(სტატისტიკური ანალიზი)“ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური
პოლიტიკის ქართულ–გერმანული ინსტიტუტი–II
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის
მდგრადი განვითარება“ 11–12 ოქტომბერი, 2013,
თბილისი; გვ:29-35
4.„საქართველოს
ტურიზმის
განვითარების
სტრატეგიის
მოდელი“;
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი–პირველი
საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია–IEC
2013–„ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების
მოდელები:
გუშინ,
დღეს
და
ხვალ“
(თანაავტორობით,) 17-18 ოქტომბერი, ჟურნალი
„ბიზნეს–ინჟინერინგი“
2013წ.
თბილისი,
საქართველო.
5.„სტატისტიკის
ბიბლიური
ასპექტები“
IX
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
“ქრისტიანობა და ეკონომიკა – ქუთაისი - 2016”,
ქუთაისის
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ბიზნესის,
სამართლისა
და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
ივანე
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სახელი, გვარი

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა
და
ბიზნესის
ფაკულტეტი,
ქუთაისის
უნივერსიტეტის
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2016 წ.
22-23 ოქტომბერი.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

1.ვორქშოპი:

„ტურისტული

საქართველოში“ კვლევითი
ტურისტული ხარჯების

ხარჯების

ძირითადი

პროექტის „უცხოელი
სტატისტიკური

ტრენდები
ვიზიტორების

კვლევა“ ფარგლებში

ჩატარებული. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ეკონომიკისა

და

ბიზნესის

ფაკულტეტი,

ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა
თბილისი 2016, 13 ოქტომბერი.

2. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,

ქუთაისის სამეცნიერო

ცენტრი, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ქუთაისი 2004წ.
3. ტრენინგი ,პროფესიული გადამზადებისა და დასაქმების ცენტრი
(USAID),
„ფინანსური
აღრიცხვისა
და
ანგარიშგების“
კურსი.სერტიფიკატი NVT232- ქუთაისი 21.04.2005-21.06.2005.
3.ტრენინგი

თემაზე

თანამედროვე

მეთოდები“-ს

სახელმწიფო

„სწავლა/სწავლებისა
გავლისათვის.

და

შეფასების

აკაკი

წერეთლის

უნივერსიტეტი-პროფესიული

წვრთნის,

გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი..სერთიფიკატი
N420- 9-10-11 ნოემბერი 2012წ.

პროექტები/გრანტები:

კვლევითი

პროექტი

„უცხოელი

ვიზიტორების ტურისტული ხარჯების სტატისტიკური კვლევა“
ი.ჯავახიშვილის
უნივერსიტეტი
ეკონომიკური და

სახელობის
ეკონომიკისა

თბილისის
და

ბიზნესის

სახელმწიფო
ფაკულტეტი,

სოციალური სტატისტიკის კათედრა.თბილის
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სახელი, გვარი

2016,

დამატებითი ინფორმაცია

1. საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი – დისერტანტ
გოგიტა

თოდრაძის

საკანდიდატო

დისერტაციის

“სარკისებური სტატისტიკის მეთოდების როლი შავი
ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნებთან
მიმართებაში”.ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2. სადოქტორო დისერტაციის
თეა

ვალიშვილის

,,საქართველოს

ექსპერტი–დისერტანტ

სადოქტორო

დისერტაციის

საგანმანათლებლო

მომსახურების

ბაზრის მარკეტინგული კვლევის საკითხები‘’
3.

სახელმძღვანელო–

ბ.გაბიძაშვილი„სტატისტიკა

ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში“

2010წ. მე–4

შევსებული

გამოცემის–

და

გადამუშავებული

რეცენზენტი.
4.

მონოგრაფიული

„სტატისტიკური

გამოკვლევის–ბ.გაბიძაშვილი

ანალიზისა

და

ეკონომიკურ

გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები“გამომცემლობა
„უნივერსალი“2010წ.– რეცენზენტი
5.

მონოგრაფიული

“ბიზნესმენთა

ქცევის

ეკონომიკურად
პირობებში.“გამომცემლობა

გამიკვლევის–ბ.გაბიძაშვილი
ტაქტიკა

და

სტრატეგია

განუსაზღვრელობის
„უნივერსალი“2010წ.-

რეცენზენტი
6. სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი –დისერტანტ
ნატალია რობიტაშვილის
ბიზნესის მართვის
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად
წარმოდგენილ
ნაშრომზე:
,,მოსახლეობის
შემოსავლებისა და ცხოვრების დონის დიფერენციაციის
სტატისტიკის აქტუალური საკითხები საქართველოში”,
წარდგენილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა
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სახელი, გვარი

და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოზე ბიზნესის მართვის დოქტორის აკადემიური
ხარისხის მოსაპოვებლად. სპეციალობა:
“ფინანსები,
ფულის მიმოქცევა და კრედიტი. “ ბათუმი, 2012 წელი.
7.
სახელმძღვანელო–ი.ონიანი
„
სოციალური
სტატისტიკა“; ა.წ.ს.უ. გამომცემლობა 2013წ.–რეცენზენტი
8. სახელმძღვანელო–ა.ბაკურაძე; ნ.ვირსალაძე
„სტატისტიკა ეკონომიკაში, ბიზნესსა და მენეჯმენტში“
ა.წ.ს.უ. გამომცემლობა 2013წ.–რეცენზენტი
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