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არსებული სამსახურებრივი
პოზიცია

მთავარი ანალიტიკოსი

2. პოზიცია და მიმართულება:
თანამდებობა:
მიმართულება:

V

ასისტენტ-პროფესორი

ინგლისურენოვანი ბიზნესის ადმინისტრირების
საბაკალავრო პროგრამა

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

ბიზნესის ადმინისტრირება
2015
2019
დოქტორი
მოტივაციის ზრდის სტრატეგიები საქართველოს საჯარო
უწყებებში

ნაშრომის ხელმძღვანელი დავით ნარმანია

4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო
Carinthia University of Applies Sciences
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა

საერთაშორისო ბიზნესი

დაწყება (წწ)
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
2011
მინიჭებული კვალიფიკაცია მაგისტრი

დასრულება (წწ)
2013

II
უმაღლესი საგანმანათლებლო ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU)
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება
ჩარიცხვის/დამთავრების წლები
დაწყება (წწ)
დასრულება (წწ)
2006
2010
მინიჭებული კვალიფიკაცია ბაკალავრი

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
დამსაქმებელი
-დან
-მდე
09.2016
დღემდე
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური
08.2015
09.2016
სახელმწიფო
უსაფრთხოების
სამსახური
11.2014
08.2015
შინაგან საქმეთა
სამინისტრო

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
დაწესებულების
დასახელება
-დან
-მდე
10.2020
დღემდე
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი
04.2020
06.2020
საქართველოს
საავიაციო
უნივერსიტეტი

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
უფროსი ანალიტიკოსი

საერთაშორისო ურთიერთობების
მთავარი სპეციალისტი
მთავარი სპეციალისტი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი
ბიზნეს კომუნიკაციები,
Leadership, Marketing
Research
მენეჯმენტის
საფუძვლები

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

2

03.2020

06.2020

2017

2018

საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილი
თბილისის
სახელმწიფო
უნვიერსიტეტი

ბიზნეს კომუნიკაციები

ბაკალავრიატი

რისკ მენეჯმენტი

მაგისტრატურა

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი
2020

2018
2018

2017

2017

2017

ნაშრომის სათაური
The World during the
Coronavirus: Remote Work
and Virtual Teams in Georgia
Public Service Employee
Motivation Issues in Georgia
საქართველოს საჯარო
უწყებებში
მოხელეთა მოტივაციის
ძირითადი მექანიზმები
(სპეციალისტთა ანკეტური
გამოკითხვის შედეგების
მიხედვით)
Branding
Strategies for Georgian Wine
Producers
საქართველოს
ფოსტის ფუნქციონირების
ეფექტური გაუმჯობესება
ოპერაციული მენეჯმენტის
მეშვეობით.
Small and Medium Sized
Enterprises in Georgia,
European Union
and United States

ჟურნალის დასახელება

გამომცემლობა

Economic and Political
Thought
European Journal of
Economics and Business
Studies
რეცენზირებადი და
რეფერირებადი
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი „ეკონომიკა და
ბიზნესი“
International Journal of
Advanced Research and
Publications
საერთაშორისო
რეცენზირებადი და
რეფერირებადი
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი „ახალი
ეკონომისტი“
International Science and
Innovation

8.სხვა სახის აქტივობა
N
1
2

აქტივობის დასახელება და აღწერა
2020 - 1st International Online Academic Conference., Contemporary
Challenges to Economics and Business
2018 - Human Dimension Implementation Meeting; OSCE Office for

3

3
4
5

Democratic Institutions and Human Rights; Warsaw; Poland
2018 - 14th International Conference on Social Sciences., ICSS XIV Frankfurt
2018 - Strategic Imperatives of Modern Management., International
Scientific and Practical Conference., Kiev
2018 - National Scientific Conference ,,Crisis of economic science and
searching for new paradigms

4

