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განათლება

 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, 08.00.01.
ეკონომიკური თეორია 2003 წ;
 უმაღლესი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა
პოლიტეკონომია. 1989-1994წწ;
 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტერულ პროფესიათა
ფაკულტეტი, ქართული კულტურისა და ძეგლთმცოდნეობის
სპეციალობა,1990-1993 წლები.

სამუშაო გამოცდილება

 2017-2014 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის ბიზნესის მართვის
ასოცირებული პროფესორი.
 2014-2010 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტის ბიზნესის მართვის
ასოცირებული პროფესორი.
 2010-2006 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის
საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის სრული პროფესორი.
 2006-2003 - ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ფოთის
საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის ეკონომიკის კათედრის
დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი
 2003-2000 - ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ფოთის
საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის ეკონომიკის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი;
 2000-1999 - ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ფოთის
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საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტის ეკონომიკის კათედრის
ასისტენტი;
 1999-1995 - სენაკის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი,
დოცენტი;
 1999-1996 -საქართველოს საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი,
დოცენტი;
 1996-1995 -საქართველოს საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი,
უფროსი მასწავლებელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური
რუსული

კომპიუტერული უნარები

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

B1

B2

C1

C2

X
X

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

30 -მდე სამეცნიერო ნაშრომი.
1. მარკეტინგის ტრადიციული კომპლექსის ადაპტირება სანაოსნო
კომპანიის საქმიანობასთან. ჟურნალი "ეკონომიკა", თბილისი,
საქართველო, ISSN 0206-2828, №5-6, 2016წ. გვ.153-162
2. ნავსადგურების ფუნქციები და მათი გავლენა რეგიონის
ეკონომიკურ აქტივობაზე, ჟურნალი "ეკონომიკა", თბილისი,
საქართველო, ISSN 0206-2828, №3-4, 2016წ.
გვ.154-161;
3. მარკეტინგის როლი სანავსადგურო მომსახურების სფეროში,
ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828, №1-2, 2014წ. გვ.170-179;
4. ეკონომიკის პრინციპები, ლექციების კურსი, ISBN 978-9941-22220-7 , გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2014წ;
5. თავისუფალი ბაზარი და ეკონომიკის რეგულირების ასპექტები,
ჟურნალი "ეკონომიკა", ISSN 0206-2828, №1-2, 2014წ. გვ.46-52.
1. მდგრადი განვითარების ეკონომიკური პრინციპები, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო
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სამეცნიეო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული,
თბილისი, 2015.
2.

მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების გეოპლიტიკური კონცეფციები.
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის
საერთაშორისო სამეცნიეო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების
კრებული, თბილისი, 2014. გვ. 154-155

3. სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონული სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია. ლ.ხარბედია, ეროვნული ეკონომიკა და მდგრადი
განვითარების პრინციპები. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 28-30,
2010წ.

ტრენინგები / სემინარები

1. 2016წ. ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები - კონსულტაციისა და
ტრენინგის ცენტრი “ctc”, ქ.ქუთაისი;
2. 2016წ. ხარისხის კულტურა და ხარისხის გაუმჯობესების უწყვეტი
პროცესი. ქ.ქუთაისი;
3. 2011წ. საინფორმაციო ტექნოლოგიები, - გაეროს განვითარების
პროგრამა საქართველოში (UNDP), პროფესიული კოლეჯი
“ფაზისი”;
4. 2010წ. საკვალიფიკაციო კურსი. ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტები -სასწავლო-საკონსულტაციო
ცენტრი “ინფო-ბუღალტერი 2008”;
5. 2010წ. საკვალიფიკაციო კურსი. საბანკო საქმის მოლარე
ოპერატორი - სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი “ინფობუღალტერი 2008”;

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

2010-2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს წევრი;
2010-2017- საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

2012-2017 წლებში - „მცირე ბიზნესის მწარმოებლის“ მეოთხე
საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის
ხელმძღვანელი;
2009-2012 წლებში - „სააუდიტორო საქმის“ უმაღლესი
პროფესიული პროგრამის ხელმძღვანელი;
2011 -2014 წლები - მონაწილეობა შემოსავლების სამსახურის
პროექტში „ალტერნატიული აუდიტი“.

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

გვერდი 4 / 4

