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1. პერსონალური ინფორმაცია
გვარი

მჭედლიშვილი

სახელი

თეა

ელ. ფოსტა

t.mchedlishvili@seu.edu.ge

2. პოზიცია და მიმართულება:
თანამდებობა: მოწვეული ლექტორი
მიმართულება:

პროექტის მენეჯმენტი; კვლევის მეთოდები ბიზნესში;
Risk Management

3. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტი
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა ეკონომიკა, საჯარო პოლიტიკა და მენეჯმენტი
2016
2018
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ეკონომიკის მაგისტრი პაჯარო პოლიტიკასა და
მინიჭებული კვალიფიკაცია
მენეჯმენტში
II
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა
ჩარიცხვის/დამთავრების წლები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
2011
2016

მინიჭებული კვალიფიკაცია

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

4. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
05/2019
დღემდე

დამსაქმებელი
TBC

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
რისკ პარტნიორი
 RCSA-ის შექმნა და შეფასება
 ახალი პროდუქტებისა და
პროცესების რისკის შეფასება
 კონტოლისა და მიტიგანტების
შემუშავება
 თაღლითობის ქეისების
ანალიზი
 ანალიტიკური რეპორტების
შექმნა
 ეჯაილ გუნდების დახმარება
რისკების კუთხით

09/2019

დღემდე

World Vision

ახალგაზრდული მუშაკი
 ადგილობრივ 11-14 წლის
გოგონებთან ტრეინინგების
ჩატარება
 ადგილობრივი გოგონების
გაძლიერება და ცოდნის
გაღრმავება

11/2018

11/2019

World Value Survey

სტაჟიორი
 ლიტერატურის კვლევა
 სამეცნიერო კვლევის დიზაინის
შედგენა
 ინდიკატორების მონაცემთა
ბაზებთან მუშაობა

01/2017

09/2018

Morgan Stanley

საოპერაციო რისკების ანალიტიკოსი
 საოპერაციო რისკის გუნდთან
ერთად საოპერაციო
დანაკარგების განსაზღვრა
 ფინანსური მოდელირება
 საოპერაციო რისკთან
დაკავშირებული მონაცემების
ანალიზი

2

 RCSA მონაცემების ანალიზი
 შიდა ბიზნეს შეხვედრების
მონიტორინგი და დოკუმენტაცია

01/2013

05/2014

LTD Potters

პროექტების მენეჯერი
 კლიენტებთან და პროექტის
გუნდთან კომუნიკაცია
 პროქტების დოკუმენტაცია და
ყოველთვური ფინანსური
რეპორტინგი
 სხვადასვა ინოვაციური იდეის
განვითარება და დანერგვა

5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
03/2020
დღემდე

01/2017

06/2017

09/2012

06/2013

დაწესებულების
დასახელება
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ
ბუდაპეშტის
კორვინუსის
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი
•პროექტის მენეჯმენტი
•კვლევის მეთოდები
ბიზნესში
•Risk Management
ემპირიული კვლევის
მეთოდების სწავლების
ასისტენტი
მიკროეკონომიკის
სწავლების ასისტენტი

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

6. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი
2020

ნაშრომის სათაური
tax policy as a competitive
tool for nations to attract
inbound FDI

ჟურნალის დასახელება
SEU & SCIENCE

გამომცემლობა
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

7. სხვა სახის აქტივობა
N

აქტივობის დასახელება და აღწერა

3

1

2
3

4

პირველ საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცის, ,,თანამედროვე გამოწვევები
ეკონომიკასა და ბიზნესში” (ნაშრომი: tax policy as a competitive tool for nations to attract
inbound FDI)
დელეგატი - Young Leaders Forum think.Budapest, ბუდაპეშტი, უნგრეთი (2019)
მიგრაციული კვლევების საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD), ყვარელი,
საქართველო (2015)
წარმოდგენილი ნაშრომი: მიგრაციის მაკროეკონომიკური ასპექტები
მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (CIU), თბილისი, საქართველო (2014)
წარმოდგენილი ნაშრომი: NGT- მომავალი თაობის ტექნოლოგიები
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