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განათლება

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტი,
პოლიტიკური ეკონომია,
1970-1975 წწ.
სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ასპირანტი
1978-1982 წ.წ.

სამუშაო გამოცდილება

2016 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2012-2016 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკისა და ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2010 -2012 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის დეპარტამენტის კოორდინატორი
2006 წლიდან - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასოცირებული პროფესორი
1995-2006 წწ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოცენტი
1991-95 წწ. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახ. ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ეკონომოკისა და ბიზნესის კათედრის გამგე
1990-95 წწ. ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახ. ტექნიკური
უნივერსიტეტი, დოცენტი
1984-90 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, უფროსი
მასწავლებელი
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1978-82 წწ. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი,
ასპირანტი
1976 -78 წწ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტეტნტი
1975-76 წწ. ქუთაისის საკონსერვო ქარხანა, ინჟინერ-ეკონომისტი

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

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული

A2

B1

B2

C1

X

რუსული

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში 12 )

1

C2
X

შოთა ლომინაშვილი. ეკონომიკური კრიზისების ისტორია,
მიზეზები და პარალელები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, № 6, 2010 წ., გვ. 8-15.

2

ლომინაშვილი შოთა. ეკონომიკის პრინციპები თუ ეკონომიკის
თეორია (რეალობა, პრობლემები, პერსპექტივა). აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ნაწილი II, 2013
წ., გვ. 208-211.

3

Ломинашвили Ш.Н. Внешнеторговая политика и тенденции
внешнейторговли Грузиина современноь этапе становления
рыночной экономики. БелГУ, материалы научно-практической
конференции – Актуальные проблемы экономики, менеджмента,
маркетинга, часть 2, 2009 г., стр. 200 -204.

4

Ломинашвили Ш.Н. Ломинашвили-Пруидзе М.Ш. Роль фактора
внешнеэкономической стабилности в развитии социалноэкономичуской структуры Грузии.
“ORT Publishing”. ”Europian Applied Scieces: modern approaches in
scientific rezerarches”, 2nd International scientific conference, volume 4.
Stuttgart, Germany 2013. Pg. 100 – 102

5

შ. ლომინაშვილი, ი. გაბადაძე, მ. ფრუიძე. ეკონომიკის თეორია
(ნაწილი პირველი). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა.2014 წ.
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სახელი, გვარი

1. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 „ეროვნული ეკონომიკის
განვითრების მოდელები:
გუშინ, დღეს და ხვალ“.
2.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 „ეროვნული ეკონომიკის
განვითრების მოდელები:
გუშინ, დღეს და ხვალ“.
3.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“საერთაშორისო
კონფერენცია მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო
კვირეულის ფარგლებში - „ თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,
სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“ 2015 წ.
4..საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2013 „ეროვნული ეკონომიკის
განვითრების მოდელები:
გუშინ, დღეს და ხვალ“.
„არასასოფლო-სამეუნრო მიწის შეფასება (თეორია და პრაქტიკა)“. 2014 წ.

5.”Europian Applied Scieces: modern approaches in scientific rezerarches”, 2nd
International scientific conference. Stuttgart, Germany.
„The role of international Economics stability in the development of Georgias
Social-Economic Structure”. 2013 წ.

ტრენინგები / სემინარები

1. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო; ქართული
დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის; MIGRATION FOR
DEVELOPMENT; UNDP; IOM-OIM; UNFPA; UNHGR, ILO. 2011 წ.
სასწავლო ტრენინგ კურსი - ბიზნესდაგეგმარებაში
2. MAC- მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის.
სატრენინგო პროგრამა - ინკლუზიური განათლება 2014 წ.
3.საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნის, გაუმჯობესების და
უმაღლესი .საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის
თვითშეფასების ანგარიშების მომზადები. სემინარები ( 12 საათი). აკაკი
წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016 წ.

პროექტები / გრანტები

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისაქართველოს“ (MCA-Georgia) პროფესიული
განათლების ხელშეწყობის პროექტი

1.

"ტურიზმის სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და
განხორციელების ბაზის შექმნა".
საკონკურსო საგრანტო პროექტის ავტორები: შოთა ლომინაშვილი, სერგო
ცაგარეიშვილი, ნანა შარაბიძე.
დადასტურება:
საგრანტო პროექტის განაცხადის მიღების დადასტურება
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https://e.mail.ru/message/13609273830000000405/?fromsearch=search&q_query=
call%40mcageorgia.ge&search=Найти&st=search&from_suggest=1&from_search=
0

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

1.აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს
წევრი 2010 -201 წლებში
2.აკაკი წერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი
საბჭოს წევრი 2014 წლიდან
3. სტუ სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის - ბიზნესინჟინერინგის
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
4. აწსუ რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე -სარედაქციო
კოლეგიის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

დამატებითი
ინფორმაცია

ღირსების ორდენის კავალერი

1. 2013 წლის დეკემბერი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრის მხარდაჭერით საქართველოში 2012 წლის სექტემბრიდან
მოქმედი ევროკავშირის პროექტის „ ხარისხის განვითარებისა და
ხელშეწყობის
სექტორში“

პროგრამა საქართველოს პროფესიული
(EuropeAid/132132/C/SER/GE)

განათლების
ფარგლებში

განხორციელებული პროფესიული სტანდარტებისა და მოდულარული
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ჯგუფის
წევრი.
დადასტურება:
https://e.mail.ru/message/13884909410000000644/
მარიამ ასათიანის (ტრენერი) წერილი

1.

„ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს“ (MCA-Georgia)
პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტი
"ტურიზმის სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ბაზის შექმნა".
საკონკურსო საგრანტო პროექტის ავტორები: შოთა ლომინაშვილი, სერგო ცაგარეიშვილი, ნანა
შარაბიძე.
დადასტურება:
საგრანტო პროექტის განაცხადის მიღების დადასტურება
https://e.mail.ru/message/13609273830000000405/?fromsearch=search&q_query=call%40mcageorgia.ge&
search=Найти&st=search&from_suggest=1&from_search=0
პროექტის ხელმძღვალელი

2. აწსუ-ს

ბიზნესის,

სამართლისა

და

სოციალურ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული აბიტურიენტთა ყოველწლიური
კონკურსის

„სტიპენდიანტი

სტუდენტობისათვის“

-

პროექტის
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ავტორი.
დადასტურება:
პროექტი ხორხციელდებოდა 2012-2013

წლებში აწსუ ბიზნესის

სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, ბიზნესის
ადმინისტრირებისა და ეკონომიკის პროგრამებისათვის.
3.

ქართული

ეკონომიკური

აზრისა

საქართველოს

ეკონომიკური

შემსწავლელი სტუდენტთა

განვითარების პრობლემების

მუდმივმოქმედი სემინარი - მეცნიერ-ხელმძღვანელი.
დადასტურება:
პროექტი ხორხციელდება 2000 წლიდან.
ეკონომიკის და ტურიზმის დეპარტამენტის
4.
მიმართულება - მიმართულების ხელმძღვანელი.
5.

ეკონომიკის

სამაგიტრო

საგანმანათლებლო

ეკონომიკის
პროგრამის

მაგისტრანტის
მეცნიერ-ხელმძღვანელი.
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