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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 18.10.1972
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1990-1995წწ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგროსამრეწველო დარგთა ეკონომიკა და მართვა.(წარჩინებით);
ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
 1996-1999წწ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,
ასპირანტურა

სამუშაო გამოცდილება



2014 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის ბიზნესის მართვის












მიმართულებისასისტენტ-პროფესორი;
31.03.2010-01.04.2014წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის
ასისტენტ-პროფესორი;
01.09.2006-31.03.2010-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფოთის საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის
ასოცირებული პროფესორი;
15.09.2003-01.09.2006-ქ.ტ.უ. ფოთის საინჟინრო-ეკონომიკური
ინსტიტუტი. ეკონომიკის კათედრაზე დოცენტის მოვალეობის
შემსრულებელი.
18.09.2001-15.09.2003წწ.- ქ.ტ.უ. ფოთის საინჟინრო-ეკონომიკური
ინსტიტუტი. ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
01.09.1999—18.09.2001წწწ. ქ.ტ.უ. ფოთის საინჟინრო-ეკონომიკური
ინსტიტუტი. ეკონომიკის კათედრის ასისტენტი.
1996-1999წწ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული
უნივერსიტეტი, ასპირანტურა.
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ,word, excelფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა. ახალი
სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა . ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

2007-2017წწ. გამოქვეყნებულია 8 სამეცნიერო პუბლიკაცია;
1.საწარმოთა ფინანსური დაგეგმვის თანამედროვე მოდელი
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნალი „ეკონომიკა’’ #1-2,
2014,გვ.74-79,ISSN 0206-2828
2. მოგების ოპტიმალური მოცულობის გაანგარიშების მეთოდიკა
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, ჟურნალი „ეკონომიკა’’ #3-4,
2013,გვ.74-79,ISSN 0206-2828
3.საბრუნავი კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობა საბაზრო
ეკონომიკის პირობებში,ჟურნალი „ეკონომიკა’’ #3-4, 2013,გვ.135140,ISSN 0206-2828
4.საწარმოთა სტრუქტურული გარდაქმნები და საინვესტიციო
საქმიანობის დაფინანსების მეთოდები საბაზრო ეკონომიკის
პირობებში „ ეკონომიკა’’ #5-6, 2016,გვ.41-48,ISSN 0206-2828
5.საწარმოთა ინვესტირების თანამედროვე ფორმები საბაზრო
ეკონომიკის პირობებში,„ ეკონომიკა’’ #3-4, 2016,გვ.41-48,ISSN
0206-2828

სამეცნიერო
კონფერენციები

 მარცვლეულის წარმოების სახელმწიფოებრივი
რეგულირება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;
საერთაშორისო -სამეცნიერო -პრაქტიკული
კონფერენცია, მასალების კრებული, „ეკონომიკისა და
ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური
პრობლემები’’, თბილისი, 2014 წ, 27-28 ივნისი
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Curriculum Vitae
ტრენინგები / სემინარები

სახელი, გვარი

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახური, ტრენინგი „ცოდნის
მენეჯმენტი აკადემიურ სივრცეში’’, ქუთაისი, 2016წ.
 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და
აუდიტორთა ფედერაცია; სერთიფიკატი(ფინანსური
აღრიცხვა, საგადასახადო საქმე, ბიზნესის სამართალი).

პროექტები / გრანტები

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

-2009 წლიდან ფაზისის აკადემიის ნამდვილი წევრი

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

დამატებითი ინფორმაცია
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