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განათლება

1997-2002წ.წ.

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის

ინსტიტუტის ეკონომიკის კათედრის ასპირანტი
26. 06. 2003 წ.

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს

აგრარული უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი
1984-1989წ.წ.

საქართველოს

სუბტროპიკული

მეურნეობის

ინსტიტუტის ტექნოლოგიის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტში:
1991–1995 წ.წ. - ეკონომიკის კათედრის ლაბორანტი
1996–2000 წ.წ. - ეკონომიკისა და მართვის კათედრის ასისტენტი
2000–2003 წ.წ. ეკონომიკისა და მართვის კათედრის მასწავლებელი
2003–201 წ.წ. - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ეკონომიკის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2006–2010 წ.წ. - ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ეკონომიკის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში:
2011-2014 წ, წ. - ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
2014 წ.-დან დღემდე - ეკონომიკისა და ტურიზმის დეპარტამენტის
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სახელი, გვარი

ასოცირებული პროფესორი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური
რუსული

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები Ms-Windows, Ms-Word, Ms- Excel, Power Point, Internet explorer

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის განმავლობაში)

24
1. საქართველოს სოციალური პოლიტიკის
ძირითადი მიმართულებანი თანამედროვე
ეტაპზე, ჟურნ. ,,ნოვაცია'', N13, 2014 წ.,
გვ.277-281.
2. სიღარიბის პრობლემა საქართველოში და
მისი დაძლევის მიმართულებები, ჟურნ.
.,ეკონომიკური პროფილი, '' 2014 წ..
3. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები
საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები,
ჟურნ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი'', N 1, 2014 წ.,
გვ. 44-47.
4. დასაქმების პრობლემებისა და
სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის
შესახებ საქართველოში, ჟურნ. ,,ბიზნესი და
კანონმდებლობა'', N 3, 2014 წ. მაისი, გვ. 6771.
5. საქართველოში საზოგადოების საშუალო
ფენის ჩამოყალიბების საკითხისათვის,
ჟურნ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი'', N 2, 2015 წ.,
გვ. 96-99.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

10 .
1. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების
აქტუალური პრობლემები'', (თსუ პ. გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტი,) , 2014 წ., ,,საპენსიო რეფორმის
აუცილებლობა საქართველოში'';
5. ,საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
- ,,თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური
პრობლემები'', (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი),
2014 წ., - ,,სოციალური დაცვის სისტემის რეფორმის შესახებ
საქართველოში'';
2. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
-

,,ეროვნული

ეკონომიკის

მდგრადი

განვითარების

აქტუალური პრობლემები'', ((თსუ პ. გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის

ინსტიტუტი,),

2015,

-

,,მოსახლეობის

ცხოვრების დონის სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების
შესახებ საქართველოში'';
3. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2015; ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ,

დღეს,

ხვალ'';

უნივერსიტეტი;

აკაკი

(საქართველოს
წერეთლის

უნივერსიტეტი), 2015 წ.,

ტექნიკური
სახელმწიფო

,,სიღარიბესთან ბრძოლის

სახელმწიფო პროგრამები''.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია
,,ინოვაციური

ეკონომიკა

და

მისი

ფორმირების

პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში'', ((თსუ პ.
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი,), 2016 წ.,
მოსახლეობის

შემოსავლების

დონის

,,

სტაბილიზაციის
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სახელი, გვარი

უცხოური გამოცდილება'';
5. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია
,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების
პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში'', ((თსუ პ.
გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი,), 2016 წ., ,,The
Main Causes of Poverty in Georgia''.

ტრენინგები / სემინარები

1 აგრობიზნესის კვლევისა და განათლების საერთაშორისო
ცენტრის მიერ საქართველოს აგრობიზნესის და USDA FAS
CADI -ის მხარდაჭერით ორგანიზებული ,,ფაკულტეტის
განვითარების ტრენინგი'', 2010 წ., ერევანი;
2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი
განათლების

ცენტრი,

ტრენინგ-მოდული

-

,,სწავლა-

სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები'', 2015
წ.

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

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

ჯილდოები / სტიპენდიები
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