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1. პერსონალური ინფორმაცია
გვარი

ბიჭიკაშვილი

სახელი

თამარი

ელ. ფოსტა

T.Bichikashvili@seu.edu.ge

2. პოზიცია და მიმართულება:
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება: მენეჯმენტი

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
მიმართულება / სპეციალობა
ჩარიცხვის წელი
დისერტაციის დაცვის წელი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
სადისერტაციო თემის სათაური

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ასპირანტურა
მშენებლობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
1985
1988
ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

„საქართველოს საყოფაცხოვრებო მომსახურების სისტემაში
ინდივიდუალური ბინათმშენებლობისა და რემონტის
განვითარების ეკონომიკური ანალიზი და პერსპექტივები“.

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. ალ.კუჭუხიძე
4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დაწესებულების დასახელება
საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი/ მშენებლობის
ფაკულტეტი / სპეციალობა

ეკონომიკა და ორგანიზაცია

ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
მინიჭებული კვალიფიკაცია

დაწყება (წწ)

დასრულება (წწ)
1977

1982
ინჟინერ-ეკონომისტი

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი

დამსაქმებელი

06/2017

დღემდე

სს „საპარტნიორო ფონდი“

პროექტების მონიტორინგის
ოფიცერი

09/2008
06/2000
04/2001

11/2012
07/2004
05/2003

კონსულტანტი
თავმჯდომარის მოადგილე
საბჭოს წევრი

03/1999

06/2000

08/1996

03/1999

შპს „დგარი-2005“
საქართველოს კონტროლის პალატა
ანტიკორუფციული
პოლიტიკის საკოორდინაციო საბჭო
საქართველოს სახელმწიფო
კანცელარიის ეკონომიკური
რეფორმებისა და საერთაშორისო
ორგანიზაციებთან მუშაობის
სამსახური
საქართველოს პრეზიდენტის
რეგიონალური პოლიტიკისა და
მართვის სამსახური, რეგიონალური
სოციალურ-ეკონომიკური
პოლიტიკის განყოფილება
ქ. გორისა და გორის რაიონის
გამგეობა

08/1993

06/1995

სამსახურის უფროსის
მოადგილე

უფროსი

თავმჯდომარის მოადგილე

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
09/2010

დღემდე

09/2004

05/2005

დაწესებულების
დასახელება
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი SEU

თბილისის ივ.
ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი

სწავლების
საფეხური

მენეჯმენტის
საფუძვლები,
რისკების მენეჯმენტის
საფუძვლები,
ოპერაციათა მენეჯმენტი,
საერთაშორისო
მენეჯმენტი,
მცირე და საშუალო
საწარმოთა მენეჯმენტი,
აუდიტის საფუძვლები
საერთაშორისო
ეკონომიკური
ურთიერთობები

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა

ბაკალავრიატი

2

02/1984

01/2003

02/1983

10/1989

ქ. გორის სახელმწიფო
ეკონომიკური
ინსტიტუტი

საქართველოს საგეგმო
კომიტეტთან არსებული
სახალხო მეურნეობის
ეკონომიკის, დაგეგმვისა
და მართვის სამეცნიერო
კვლევითი ინსტიტუტი

საერთაშორისო
ეკონომიკური
ურთიერთობები;
შრომის ეკონომიკა და
სოციოლოგია
ქვეყნის რეგიონული და
დარგობრივი
განვითარების
ტენდენციები და
პროგნოზი

მაგისტრატურა
სთან
გათანაბრებულ
ი
მეცნიერ
თანამშრომელი

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება

ჩინეთი-საქართველოს
2019

ყველაზე

სწრაფად

მზარდი

გამომცემლობა

„ეკონომიკა და ფინანსები“
N2

“დანი“

SEU & Science N7

შპს „ფორმა“

SEU & Science N6

შპს „ფორმა“

SEU & Science N5

შპს „ფორმა“

SEU & Science N4

შპს „ფორმა“

სავაჭრო-ეკონომიკური
პარტნიორი
და
მისი
საორგანიზაციო კულტურის
თავისებურებანი
2018

2017

აგრარული რისკების მართვის
სპეციფიკა
და
ქართული
რეალობა
საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების როლი
ქართული ეკონომიკის
განვითარებაში
საინვესტიციო
პოლიტიკა-

2016

ქართული
რეალობა
პერსპექტივები

2016

ქართული სახელმწიფოს
როლი მენეჯერთა
გადაწყვეტილებების
ფორმირებაში

და

8.სხვა სახის აქტივობა
N

აქტივობის დასახელება და აღწერა

1.

მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე „ეკონომიკისა და
ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“, 2014წ. (თსუ და პ.
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი)

2.

მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე „პოსტკომუნისტური
ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“, 2013წ. (თსუ და პ.
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი)
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3.
4.

მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე „ეროვნული ეკონომიკები და
გლობალიზაცია“ , 2012წ(თსუ და პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი)
ტრენინგი „სიახლეები საგადასახადო სისტემაში-ესტონური მოდელი“, 2017 წ. (Nexia TA)
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