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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ლომინეიშვილი 

სახელი ქეთევან 

ელ. ფოსტა k.lomineishvili@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: 
მოწვეული ლექტორი 

 

მიმართულება: 
ბიზნესის ადმინისტრირება, 

ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენოვანი) 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს უნივერსიტეტი (UG) 

მიმართულება / სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება 

ჩარიცხვის წელი 2017- დღემდე 

დისერტაციის დაცვის წელი  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

სადისერტაციო თემის სათაური 

ინოვაციები და მეწარმეობა საქართველოს სოციალურ 

კაპიტალში 

 

ნაშრომის ხელმძღვანელი  
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4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2009 2011 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

მაგისტრი 

 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2018 

 

 შპს რეჩი დამფუძნებელი, იმპორტის მენეჯერი  

2019 

 

 ქარავანი (სტარტაფი) დამფუძნებელი, მენეჯერი 

2014 

 

2016 სოკარი; შავი ზღვის 

ტერმინალი; 

ადამიანური რესურსების მართვის 

ოფიცერი 

2011 

 

2014 შსს სასაზღვრო 

პოლიცია 

ანალიტიკოსი 
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6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2019 დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ინოვაციების 

მენეჯმენტი, 

ხელოვნური 

ინტელექტი 

მენეჯმენტში 

(ინგლისურენოვანი) 

ბაკალავრია

ტი 

2014 დღემდე საქართველოს 

უნივერსიტეტი (UG) 

პროექტის მენეჯმენტი, 

მეწარმეობა, 

მიკროეკონომიკის 

პრინციპები, 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები, 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი, 

ადამიანური 

რესურსების მართვა, 

ორგანიზაციული ქცევა, 

საერთაშორისო 

ბიზნესი, ბიზნეს ეთიკა 

ბაკალავრია

ტი, 

მაგისტრატუ

რა 

2017  

 

2019  ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები, 

ოპერაციათა 

მენეჯმენტი, 

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 

ბაკალავრია

ტი 

 

 

7.სხვა სახის აქტივობა 

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1  

პირველი საერთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია - ,,თანამედროვე 

გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ 

და პოლონეთის ლაზარსკის უნივერსიტეტი, 2020 

2 ბრემენის უნივერსიტეტი (გერმანია), სწავლების მეთოდები, 2018 

 

3 მაიკროსოფტის სასწავლო ცენტრი (მოწვეული ტრენერი) 

პროექტის მენეჯმენტი (თბილისი, საქართველო), 2015 

 

4 საქართველოში კარგი მმართველობა, USAID-ის პროგრამა 

საკანონმდებლო ჩარჩო საქართველოში (თბილისი, საქართველო), 2013 



 
 

 

4 

 

5 საქართველოში კარგი მმართველობა, USAID-ის პროგრამა 

პროექტის მენეჯმენტი (თბილისი, საქართველო), 2013 

 

 

6 

საქართველოში კარგი მმართველობა, USAID-ის პროგრამა 

სტრატეგიული დაგეგმვა (თბილისი, საქართველო), 2013 

 

7 

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი 

ანტი-ტრეფიკინგის ტრენინგი მესაზღვრეებისათვის (კიშინიოვი, მოლდოვა), 2013 

8 ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა გარე საზღვრებზე ოპერატიული თანამშრომლობის 

მართვის ევროპული სააგენტო (FRONTEX);  

ანტი-ტრეფიკინგის ტრენერთა ტრენინგი (გაეტა, იტალია), 2013 

9 მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი 

ორმხრივი სემინარი რისკების ანალიზზე (ერევანი, სომხეთი), 2013 

10 მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი 

რისკების ანალიზი მესაზღვრეებისა და მებაჟეებისათვის, სტატისტიკური ანალიზი 

(კიევი, უკრაინა), 2013 

11 სამხრეთ კავკასიის ინტეგრირებული საზღვრის მართვის პროგრამა (SCIBM) 

საზღვრის მეთვალყურეობა და კოორდინირებული პატრულირება (ბაქო, აზერბაიჯანი), 

2012 

12 სტრატეგიისა და საერთაშორისო სწავლების საქართველოს ფონდი, SIPU, ესტონეთის 

დიპლომატიური სკოლა  

მომავალი ქართველი ლიდერების უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება (თბილისი, 

საქართველო / ტალინი, ესტონეთი), 2011 – 2012 

 

 


