ფოტო

CV
1. პერსონალური ინფორმაცია
გვარი

სეხნიაშვილი

სახელი

დალი

ელ. ფოსტა

d.sekhniashvili@seu.edu.ge

2. პოზიცია და მიმართულება
თანამდებობა:

√

მოწვეული ლექტორი

მიმართულება:

ბიზნესის ადმინისტრირება

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწესებულების დასახელება
მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირება
ჩარიცხვის წელი 2004
დისერტაციის დაცვის წელი 2008
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორი
მეწარმეობის განვითარების კანონზომიერებანი საბაზრო
მეურნეობის პირობებში
სადისერტაციო თემის სათაური
ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. კ. ღურწკაია

4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო ი. ჭავჭავაძის სახელობის უცხოურ ენათა სახელმწიფო
დაწესებულების დასახელება ინსტიტუტი
ფაკულტეტი / სპეციალობა

ინგლისური ენის
დაწყება (წწ)
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
1988
მინიჭებული კვალიფიკაცია ინგლისური ენის მასწავლებელი

დასრულება (წწ)
1993

II
უმაღლესი საგანმანათლებლო თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
დაწესებულების დასახელება უნივერსიტეტი
ფაკულტეტი / სპეციალობა ეკონომიკის
ჩარიცხვის/დამთავრების წლები
დაწყება (წწ)
დასრულება (წწ)
1980
1985
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის მასწავლებელი

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
დამსაქმებელი
-დან
-მდე
2009
დღემდე
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

2008

2009

1997

2008

1985

1997

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
პროფესორი/საინჟინრო ეკონომიკის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი, სეუ
შპს ”ეკოლოგია 2809”

მოწვეული პროფესორი

შპს ”მალ
ინტერნეიშნლ კო”

ფინანსური დირექტორი

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

ფინანსური მენეჯერი

ბუღალტერი, დირექტორის მოადგილე
მასწავლებელი

2

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
დაწესებულების
დასახელება
-დან
-მდე
1997
დღემდე
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

2009

დღემდე

საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი - სეუ

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი
საერთაშორისო ბიზნესი
მსოფლიო ეკონომიკა
ეკონომიკის
სახელმწიფო
რეგულირება
ეკონომიკური
უსაფრთხოება
მარკეტინგის
საფუძვლები
ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტი
მარკეტინგის
მენეჯმენტი

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა

დოქტორანტურა

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი

2020, #3

2020, #1

2019 #3

2019 #2

2019 1-2

ნაშრომის სათაური
ქალთა უფლებების და
შესაძლებლობების
გაფართოება
არაფორმალურ
ეკონომიკაში
შიდა საინვესტიციო
რესურსების ეფექტურად
მართვის გზები
საქართველოში
მეწარმე ქალების
მხარდაჭერის
სახელმწიფოს პოლიტიკის
ახალი ინსტრუმენტები
ქალთა სამეწარმეო
აქტივობის სოციალურეკონომიკური
მნიშვნელობა და ახალი
ინიციატივები ქალთა
ეკონომიკური
გაძლიერებისთვის
Стратегическая
инициатива «Один пояс –
один путь» и новые

ჟურნალის დასახელება
ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“
ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“
ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ ISSN: 1512-0538

3

2018 წ

2018, № 4

перспективы
экономического мира
между Грузией и Китаем
გლობალური
ცვლილებები საკრედიტო
ბაზარზე უარყოფითი საპროცენტო
განაკვეთი
Улучшение
инвестиционной политики
для
стимулирования
внутренних инвестиций в
Грузии

NovemberDecember
2018

“Georgia: Blue Economy in
the Marine Sector”, ISSN:
2241-6358

2017,
October 3

Предпринимательские
университети для
развития экономики
Грузии

20 – 21
ოქტომბერი,
2017 წელი

20 – 21
ოქტომბერი,
2017 წელი

12.10.2017

ეკონომიკური
ექსპერიმენტის
საგანმანათლებლო
ღირებულებების
პარადიგმები
თანამედროვე
უნივერსიტეტის ახალი
მისია და როლი
საზოგადოების
სოციალურ-ეკონომიკურ
განვითარებაში
უნივერსიტეტების ახალი
როლი სახელმწიფოს
საგანმანათლებლო
სტრატეგიაში
„ლურჯი ეკონომიკა“
მდგრადი განვითარების
კონცეფციის კონტექსტში

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო
ჟურნალი „ეკონომიკა და ფინანსები“,
ISSN – 2587 - 5000
ВЕСТНИК ПГУ
Экономическая серия
Павлодар, Научный журнал
Павлодарского государственного университета
имени С. Торайгырова ISSN: 1811-1793.
The Research Institute for European and American
Studies (RIEAS)
RIEAS: Research Paper, No. 176
# 1, Kalavryton Street, Alimos, Athens, 17456, Greece
RIEAS web site: www.rieas.gr
Internationalscientific and practical internet
conference"MARKETING INNOVATIONS
In EDUCATION, TOURISM, HOTEL RESTAURANT,
FOOD INDUSTRY AND TRADE », dedicated to the
50th anniversary of the foundation of Kharkiv State
University of Nutrition and Trade, Kharkiv
მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური
კონფერენცია - IEC-2017 ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“,
თბილისი, ქუთაისი
მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური
კონფერენცია - IEC-2017 ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“,
თბილისი, ქუთაისი

I საერთაშორისო კონფერენცია "უმაღლესი
განათლების ინტერნაციონალიზაცია:
სტრატეგიები და გამოწვევები“ IHE 2017
(Internationalisation in Higher Education: strategies
and challenges
გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომების კრებული, ნაწ. II,
“ტექნიკური უნივერსიტეტი“

4

19-20 მაისი,
2017
3-8 აპრილი,
2017

3-4 ივნისი
2017
№1-2, 2017

21 აპრილი,
2017

24
დეკემბერი,
2016
3-4 ივნისი,
2016

15 აპრილი,
2016

№1-2, 2016

21-23
აპრილი,
2016
№ 3, 2016

№ 4, 2016

The Impact of the Real
Effective Exchange Rate of
the National Currency on
the Export Volume in
Georgia
ციფრული განვითარების
ეკონომიკური ასპექტები
ფირმის ეკოლოგიური
პასპორტი - ეკოლოგიური
კეთილდღეობის
განმსაზღვრელი ფაქტორი
Blue Economy: Technologies
for Sustainable Development
სტრატეგიული მართვის
ახალი პარადიგმა
ინტელექტუალური
საკუთრების ობიექტები
ინტერნეტ-სივრცის
ზეგავლენის პირობებში
კროს-მარკეტინგი
ტურიზის ბიზნესში
დაკვირვება და
ექსპერიმენ-ტი
ეკონომიკურ კვლევებში
Paradigms of Evaluation of
the Real Estate in Georgia,
such as Land and Forest
მმართველობითი
გადაწყვეტილების
მიღების მხარდაჭერის
ინსტრუმენტულტექნოლოგიური
ასპექტები
გადაწყვეტილების
მიღების თავისებურებები
ბიზნეს-პროცესების
მართვის სფეროში

მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო და
პრაქტიკული კონფრენციის „უკრაინა ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები,
ბიზნესი და სამართალი“ მასალათა კრებული
საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენცია – SEU SCIENCE 2017
ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“

მე-5 საერთაშორისო კონფერენციის
„თანამედროვე მიღწევები სამოქალაქო
ინჟინერიაში“, მასალათა კრებული, სუბოტიცა,
სერბეთი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის –
“SEU ISC 2016” მასალათა კრებული
საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენციის - SEU SCIENCE 2016 მასალათა
კრებული
საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სამეცნიერო
კონფერენციის SEU SCIENCE 2016 ,,ტურიზმის
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და
მსოფლიო გამოცდილება“ მასალათა კრებული
სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმის ISF 2016
„განათლება, კლიმატის ცვლილება და
ეკონომიკური განვითარება“, მასალათა კრებული,
ქ. რომი (იტალია)
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“
კონფერენციის მასალები, 14-15 ოქტომბერი, 2016,
ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“,
14-15 ოქტომბერი, 2016, კონფერენციის მასალები,

5

№ 3, 2016

23-24
ოქტომბერი,
2015
№ 4, 2015

ექსპერიმენტული
ეკონომიკა ეკონომიკის
მდგრადი
განვითარებისთვის

ქალთა სამეწარმეო
აქტივობის ზოგიერთი
ასპექტი საქართველოში
თანამედროვე მიდგომები
კომპანიის სტრატეგიის
განსაზღვრისა და
ფორმირების
საკითხებისადმი
5-6
რელიგია და ბიზნესი:
სექტემბერი, წინააღმდეგობა თუ
2015
ერთიანობა
26-27
HR- ბრენდინგი
ივნისი,
პერსონალის მართვის
2015
სისტემაში
23-24
The influence of Higher
აპრილი,
Education on the Individual
2015
and Public Incomes in
Georgia

ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“,
კონფერენციის მასალები, ყოველკვარტალური
სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული,
თბილისი,
მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„ეროვნული ეკონომიკის განვითარების
მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“, მასალებათა
კრებული, ყოველკვარტალური სამეცნიერო
ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“
მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“ კრებული, ბათუმი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU
2015
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.

2.

3.

ტრენინგი „ფინანსური განათლება“, ვენის გერთიანებული ინსტიტუტი (Joint Vienna
Institute (JVI), 19 - 22 ნოემბრი, ორგანიზატორი ავსტრიის ეროვნული ბანკი, ვენა,
(ავსტრია), 2019
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
ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი საერთაშორისო სტაჟირება თემაზე:
ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები. 4 ECTS. სერტიფიკატი, ვარნა,
ბულგარეთი, 2018
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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
საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა ასოციაცია, „შეფასების
საერთაშორისო პრაქტიკა“, 16 აკადემიური საათი, თბილისი, 22-23 ივნისი, 2017
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
ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ფედერაცია (fiplv), საქართველოს
მულტილინგვისტური ასოციაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ტრენინგ - პროგრამა „საჯარო მეტყველება“, მოდული „ეფექტური კომუნიკაციის
ძირითადი მარკერები“, თბილისი, 20 მაისი, 2016
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტრენინგი „სამეწარმეო საქმიანობა და
ფინანსების მართვა“, თბილისი, 2016
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
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლებისა და სწავლის მოწინავე
გამოცდილების ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (PDC CETL),
მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამა „სწავლების შედეგები და შეფასება“, თბილისი,
2016
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლებისა და სწავლის მოწინავე
გამოცდილების ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (PDC CETL),
მასწავლებელთა ტრენინგ-პროგრამა „თანამედროვე ტექნოლოგიები სწავლებასა და
სწავლაში“, თბილისი, 2016
ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ფედერაცია (fiplv), საქართველოს
მულტილინგვისტური ასოციაცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ტრენინგ - პროგრამა „სწავლების სტრატეგიები“, მოდული „ცოდნის
რეპრეზენტატულობა“, თბილისი, 20 ივნისი, 2015
ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის, ეკონომიკური პოლიტიკის
ექსპერტთა ცენტრი, ტრენინგი „თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება“,
თბილისი, 2015
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
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
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