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№1-2, 2016 დაკვირვება და 

ექსპერიმენ-ტი 

ეკონომიკურ კვლევებში 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

21-23 

აპრილი, 

2016 

Paradigms of Evaluation of 

the Real Estate in Georgia, 

such as Land and Forest 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმის  ISF 2016 

„განათლება, კლიმატის ცვლილება და 

ეკონომიკური განვითარება“, მასალათა კრებული, 

ქ. რომი  (იტალია) 

№ 3, 2016 მმართველობითი 

გადაწყვეტილების 

მიღების მხარდაჭერის 

ინსტრუმენტულ-

ტექნოლოგიური 

ასპექტები 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 

კონფერენციის მასალები, 14-15 ოქტომბერი, 2016, 

ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

№ 4, 2016 გადაწყვეტილების 

მიღების თავისებურებები 

ბიზნეს-პროცესების 

მართვის სფეროში 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, 

14-15 ოქტომბერი, 2016, კონფერენციის მასალები, 
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ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

№ 3, 2016 
ექსპერიმენტული 

ეკონომიკა ეკონომიკის 

მდგრადი 

განვითარებისთვის 

მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, 

კონფერენციის მასალები, ყოველკვარტალური 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

23-24 

ოქტომბერი, 

2015 

ქალთა სამეწარმეო 

აქტივობის ზოგიერთი 

ასპექტი საქართველოში 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  

„მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული, 

თბილისი,  

№ 4, 2015 თანამედროვე მიდგომები 

კომპანიის სტრატეგიის 

განსაზღვრისა და 

ფორმირების 

საკითხებისადმი 

მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, მასალებათა 

კრებული,  ყოველკვარტალური სამეცნიერო 

ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

5-6 

სექტემბერი, 

2015 

რელიგია და ბიზნესი: 

წინააღმდეგობა თუ 

ერთიანობა 

მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“ კრებული, ბათუმი  

26-27 

ივნისი, 

2015 

HR- ბრენდინგი 

პერსონალის მართვის 

სისტემაში 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU 

2015  

23-24 

აპრილი, 

2015 

The influence of Higher 

Education on the Individual 

and Public Incomes in 

Georgia 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„გამოწვევები უმაღლესი განათლებისთვის 

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში“ 

კრაკოვი, (პოლონეთი), კონფერენციის მასალები“  

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა - 1. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია 

                                                                      2. საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა  

                                                                              აკადემია 

 

 სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება 

 

1. ჟურნალ „ბიზნეს-ინჟინერინგის“ პასუხისმგებელი რედაქტორი, 2011 წლიდან დღემდე 

2. ვანიშვილი მ.,  ჭიკაიძე ნ., ვანიშვილი ნ.,  სოციალური ეკონომიკა, თბილისი, 2017,  

რეცენზენტი 

3. აბულაძე რ., მონოგრაფია „საქართველოს ელექტრონული მთავრობის 

განვითარების    მარკეტინგული    სტრატეგია“,   თბილისი, 2014, რეცენზენტი 

4. გუროვა ი., მსოფლიო ეკონომიკა, სახელმძღვანელო, თბილისი, 2014,  სამეცნიერო 

სარედაქციო  საბჭოს  თავმჯდომარის მოადგილე 

5. სიჭინავა ა., უძრავი ქონების ეკონომიკა, ლექციების კურსი, თბილისი, 2012, 

რეცენზენტი 
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 კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა 

 

1. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, 2013 

2. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, 2014 

3. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ქუთაისი,  2015 

4. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი,2016 

5. მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ქუთაისი,  2017 

6. მეექვსე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, 2018 

7. მეშვიდე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ქუთაისი,  2019 

8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება პრაქტიკისა და 

განვითარებისათვის“, ქარელი, 15 ივლისი, 2018 

9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება პრაქტიკისა და 

განვითარებისთვის“, 22-24 თებერვალი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ბაქო, 

აზერბაიჯანი, 2019  

10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ინსტიტუციური, ეკონომიკური და 

კულტურული განვითარების პარადიგმები“. 26 ივლისი, საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი, რიგა, ლატვია, 2019  

11. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”პოსტ-სოციალისტური ქვეყნების 

ევროინტეგრაციის პროცესში მონაწილეობის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები”, 

2-4 ოქტომბერი,  ჩერკასკი,  უკრაინა, 2019 

12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება პრაქტიკისა და 

განვითარებისთვის“, 21-23 თებერვალი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, ბაქო, 

აზერბაიჯანი, 2020 

 კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეინინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) 

 

1. ტრენინგი „ფინანსური განათლება“, ვენის გერთიანებული ინსტიტუტი (Joint Vienna 

Institute (JVI), 19 - 22 ნოემბრი, ორგანიზატორი ავსტრიის ეროვნული ბანკი, ვენა, 

(ავსტრია), 2019 

2. ტრენერების ტრენინგი „ცვლილება კლასში:  ინოვაციური სწავლებისა და სწავლის 

ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში სტუდენტთა სწავლების 

გამოცდილების გაუმჯობესებისთვის“ (585760-EPP-1-2017-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP), 

Erasmus+ Capacity Building პროექტი Printel. 12-16 ნოემბერი, პორტო (პორტუგალია), 

2019 

3. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სტაჟირება თემაზე:  

ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები. 4  ECTS. სერტიფიკატი, ვარნა, 

ბულგარეთი, 2018 
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4. საერთაშორისო ვორქ-შოფი მეწარმეობის სწავლის შესახებ ციფრულ ხანაში, 

განათლების განვითარების ინსპირაცია საქართველოში, ETF, Working togheter 

learning to life, ევროპული მეწარმეობისა და ციფრული კომპეტენციის ჩარჩო 

პროგრამა, თბილისი, 5-6 ივლისი, 2018 

5. საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაცია, „შეფასების 

საერთაშორისო პრაქტიკა“, 16 აკადემიური საათი, თბილისი, 22-23 ივნისი, 2017 

6. მიხალ ბალუდანსკის აკადემიური საზოგადოება, ჩერნიშოვის ტექნოლოგიების 

ეროვნული უნივერსიტეტი, ტრენინგი „უკრაინა - ევროკავშირი. თანამედროვე 

ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი“, ბრატისლავა (სლოვაკეთი), 

ვენა(ავსტრია), ბუდაპეშტი (უნგრეთი), 3-8 აპრილი, 2017 

7. ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ფედერაცია (fiplv),  საქართველოს 

მულტილინგვისტური ასოციაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ტრენინგ - პროგრამა „საჯარო მეტყველება“, მოდული „ეფექტური კომუნიკაციის 

ძირითადი მარკერები“, თბილისი, 20 მაისი, 2016 

8. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრენინგი „სამეწარმეო საქმიანობა და 

ფინანსების მართვა“, თბილისი, 2016 

9. ევროპის თანამეგობრობის მე-7 ჩარჩო პროგრამა, მარი კიურის მკვლევართა 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა, ტარტუს უნივერსიტეტი, პარნუს კოლეჯი, 

ტრენინგი „ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები“, თბილისი, 13 ოქტომბერი - 13 

ნოემბერი, 2016 

10. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლებისა და სწავლის მოწინავე 

გამოცდილების ცენტრი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (PDC CETL), 

მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამა „სწავლების შედეგები და შეფასება“,  თბილისი, 

2016 

11. აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლებისა და სწავლის მოწინავე 

გამოცდილების ცენტრი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (PDC CETL), 

მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამა „თანამედროვე ტექნოლოგიები სწავლებასა და 

სწავლაში“, თბილისი, 2016 

12. ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ფედერაცია (fiplv),  საქართველოს 

მულტილინგვისტური ასოციაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ტრენინგ - პროგრამა „სწავლების სტრატეგიები“, მოდული „ცოდნის 

რეპრეზენტატულობა“, თბილისი, 20 ივნისი, 2015 

13. ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის, ეკონომიკური პოლიტიკის 

ექსპერტთა ცენტრი, ტრენინგი „თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება“, 

თბილისი, 2015 

14. ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ფედერაცია (fiplv), საქართველოს 

მულტილინგვისტური ასოციაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ტრენინგ - პროგრამა „სწავლების სტრატეგიები“, მოდული „ეფექტური 

კომუნიკაციის სტრატეგიები, კომუნიკაციური მენეჯმენტი“, თბილისი, 27 

ნოემბერი, 2015 

15. სტუ, ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

ცენტრი, ტრენინგი „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა  და  სტუდენტს შორის“, 

თბილისი, 10-11-12 ივნისი, და 16-17 ივნისი, 2014 
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16. ევროპის თანამეგობრობის მე-7 ჩარჩო პროგრამა, მარი კიურის მკვლევართა 

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა, ტარტუს უნივერსიტეტი, პარნუს კოლეჯი, 

ტრენინგი „ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები“, თბილისი, 5-7 მარტი, 2014 

17. ბიზნეს კვლევების  გერმანიის აკადემიური ასოციაციის (VHB) ვორქ-შოფი 

„მდგრადობის სისტემური მართვა - სირთულე, მდგრადობა და სისატემური 

აზროვნება“, 9 ოქტომბერი, ვენა (ავსტრია), 2013 

18. ქართულ–ევროპული აკადემია, ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“, თბილისი, 2013 

19. ტელიფოქსის სოციალური ტექნოლოგიები, TallyFox Social Technologies AG, ცოდნის 

მენეჯმენტის ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებები, ვორქ-შოფი „ცოდნის მენეჯმენტი“,  

20. მაინის ფრანკფურტი (გერმანია), 2013 

21. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, 

ამერიკის აიოვას უნივერსიტეტი „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 

განვითარებისთვის ინქ“ (აშშ), ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“, თბილისი, მარტი, 2009. 

 ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 

აფიონის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თურქეთი) 

KA107 Erasmus+ staff teaching mobility - 17-23, დეკემბერი, 2017 

 

ლატვიის უნივერსიტეტი (რიგა, ლატვია) 

Granting of a Latvian state research scholarship  

DECISION Nr. 1.-50.3/3796, 12.03.2019 

 

 

 

 

საერთაშორისო კონკურსები: 

 

1. ლატვიის რესპუბლიკის განათლების განვითარების სახელმწიფო სააგენტოს  

მიერ უცხოელი მკვლევარებისთვის  გამოცხადებულ  2018/2019 აკადემიური წლის 

სასტიპენდიო კონკურსში გამარჯვება - 02.02.2019-03.07.2019-მდე 

 

2. ესტონეთის განათლების და კვლევების სამინისტროს  და ფონდ „არქიმედეს“ 

მიერ მიერ უცხოელი მკვლევარებისთვის  გამოცხადებულ 2019-2020 აკადემიური წლის 

სასტიპენდიო კონკურსში გამარჯვება  - 16.04.2020 - დან 03.05.2020 - მდე 

 

 

 

რეალიზებული პროექტები: 

 

1. ეკონომიკური კვლევის და განვითარების ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი  

2. სტუ-სთან არსებული ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრის დირექტორი 

3. სტუ-ში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და დარგობრივი 

ეკონომიკის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ტრენინგის ,,ბიზნეს-პროექტების 

მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიები’’ ორგანიზატორი, 2019 

4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის Erasmus+ Capacity 

Building პროექტის Printel-ის ფარგლებში, „ცვლილება კლასში:  ინოვაციური 

სწავლებისა და სწავლის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში 
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სტუდენტთა სწავლების გამოცდილების გაუმჯობესებისთვის“ ტრენინგის ჩატარება 

თემაზე: „ვიდეო, როგორც სწავლების იარაღი“, 2-9 მარტი, 2019, ტრენერი 

5. ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე: „ეფექტური კომუნიკაცია 

პროფესორსა და სტუდენტს შორის”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

თბილისი, 10-11-12 ივნისი, 2014 წ. ორგანიზატორი, კოორდინატორი 

6. ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე: „ეფექტური კომუნიკაცია 

პროფესორსა და სტუდენტს შორის”, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი, 19 ივლისი, 2014 წ. ორგანიზატორი 

7. ქართულ–ევროპული აკადემია, ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე 

ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“, თბილისი, 2013, ორგანიზატორი 

  

სხვა აქტივობა, მიღწევა, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება 

 

1. მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახალი გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესის განვითარებაში - 2019: ინიციატივები მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარებისთვის“, რიგა (ლატვია), სექციის „ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაცია 

და გლობალიზაცია“, თავმჯდომარე 

2. მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საერთო ევროპული თანამშრომლობის 

European Cooperation in Science and Technology (COST) (ევროკავშირის სტრუქტურა, 

რომელიც მხარს უჭერს ევროპის ფარგლებში მკვლევარების, ინჟინრებისა და 

მეცნიერების ტრანსნაციონალურ თანამშრომლობა) წევრი 

3. მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ვორქ-შოფის „ლურჯი ეკონომიკა“ 

ჩატარებისთვის, რაშიც აქტიურად ვარ ჩართული ოკეანის საერთაშორისო 

ინსტიტუტის (კვიპროსი) დირექტორთან პროფ. ნ. კატიჯოტესთან ერთად. 

ველოდებით დაფინანსებას COST Actions-ის შესაბამისი ფონდიდან.   

4. 2015 წლიდან დღემდე ვასრულებ სტუ-ს საინჟინრო ეკონომიკის, 

მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საინჟინრო 

ეკონომიკის დეპარტამენტის  უფროსის  მოადგილის მოვალეობას  სამეცნიერო 

დარგში საზოგადოებრივ საწყისებზე და კოორდინაციას ვუწევ დეპარტამენტის 

სამეცნიერო საქმიანობას.   

5. საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა: სადისერტაციო 

კოლეგიების წევრი, სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცენზენტი,  მათ მიერ 

ჩატარებული კონფერენციების მონაწილე, აგრეთვე, მათ მიერ ორგანიზებულ 

საერთაშორისო კონფერენციებში სტუ-ს სტუდენტების მონაწილეობის ხელშეწყობა.   

6. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი 

7. ბიზნეს-ასოციაცია „ქალები მომავლისთვის“ Women for Tomorrow  წევრი 

 

 

 


