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1. პირადი ინფორმაცია განმცხადებლის შესახებ   

გვარი  ბიჭიაშვილი  

სახელი  ლელა  

ელ. ფოსტა  l.bichiashvili@seu.edu.ge 

  

2. აკადემიური თანამდებობა და მიმართულება 

თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი 

მიმართულება: მენეჯმენტი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 

 

3. განათლება   

 

I    

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ფაკულტეტი / სპეციალობა  

მატერიალურ- ტექნიკური მომარაგების ეკონომიკა და 

დაგეგმვა  

  

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები  

დაწყება (წწწწ)  დასრულება (წწწწ)  

1987  1992  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

   

ეკონომისტი  

  

4.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  



  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

დასახელება 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

მიმართულება / სპეციალობა  ეკონომიკა  

ჩარიცხვის წელი  1992  

დისერტაციის დაცვის თარიღი  5.12.1995  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  ეკომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, შემდგომში 

ეკ. მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი  

სადისერტაციო თემის 

სათაური  

,, ძირითსდი კაპიტალის გამოყენების ეფექტიანობის 

მაჩვენებლები"  

ნაშრომის ხელმძღვანელი  ეკ. მეცნიერებათა დოქტორი, პეოფესორი დავით ძნელაძე  

  

5. პროფესიული გამოცდილება    

თარიღი (თთ/წწწწ)  

დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  
  

-დან  -მდე    

2011  

  

დღემდე  საქართველოს 

ეროვნული  

უნივერსირეტი სეუ  

ასოცირებული პროფესორი  

2010  

  

2011  საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დეკანი, სრული პროფესორი  

2009  

  

2010  საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ხარისხის უზტუნველყოფის სამსახურის 

მთავარი სპეციალისტი, ასოცირებული 

პროფესორი  



1996  2009  თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ბიზნესის ორგაბიზაციისა და მართვის 

კათედრის აკადემიური დოქტოტი, 

ასოცირებული პროფესორი  

1992  

  

1996  თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ბიზნესის ორგაბიზაციისა და მართვის 

კათედრის უფროსი ლაბორანტი  

                  

  

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

  

თარიღი  დაწესებულების დასახელება  სასწავლო კურსი  სწავლების  

-დან  -მდე   /კვლევითი პროექტი  საფეხური  

  

2011-  

დღემდე  

საქართველოს ეროვნული  

უნივერსირეტი სეუ  

ბიზბესის საფუძვლები  

  

ბაკალავრიატი  

  

2009-2011  

საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ბიზბესის საფუძვლები,   ბაკალავრიატი  

  

2010-2011  

  

საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ბიზბესის 

ადმინისტრირება    

მაგისტრატუტა  

1996-2009  

  

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

ბიზბესის საფუძვლები,   ბაკალავრიატი  

  

1999-2004  

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

წარმოების ეფექტიანობა  ბაკალავრიატი  

  

2002-2006  

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

მარკეტინგი  ბაკალავრიატი  

  

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები    

თარიღი 

თთ/წწწწ  
ნაშრომის სათაური  ჟურნალის დასახელება  გამომცემლობა  



  

2018  

ადანიაბური კაპიტალის  

მართვის ორგანიზაცია და 

კადრების  

დენადობის განსაზღვრა  

ჟურნალი ,, ეკონომიკა"  # 4-5  

2016  მოქნილი  

 საწარმოო სისტემები და 

მათი უპირატესობა  

თსუ გამომცემლობა  # 4  

  

2013  

ტურიზმის თანამედროვე 

მიმართულებების 

განვითარება 

საქართველოში  

ჟურნალი ,, ეკონომიკა"  # 3-4  

2012  

  

ფირმის წაემოებრივი 

რესურსების გამოყენებისა 

და მართვის სრულყოფის  

თსუ გამომცემლობა  #2  

 საკითხისათვის    

2010  

  

საწარმოო რესურსების 

გამოყენების ეფექტიანობის 

განსაზღვტის 

საკითხისათვის  

ჟურნალი ,, ეკონომიკა"  #3-6  

  

 

  

8. სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

1  II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი"- ტურისტული ბიზნესი საქართველოში და მისი განვითარების ტენდენციები  

2  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, ბიზნესი და საყიველთაო 

კეთილდღეობა"- მცირე ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში  

3  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,, ეროვნული ეკონომიკა და 

გლობალიზაცია"- ეკოლოგიუტი ეკონომიკის განვითარების აქტუალური საკითხები  

საქართველოში  

4  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კადრების დენადობის მართვისადმი 

მეთოდოლოგიური მიდგომები"- საქართველოს ეროვბული უბივერსიტეტი-  

სეუ, მაისი , 2018  

  


