
 

 

 

 
 

 

CV 
 

 

1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი კვარაცხელია  

სახელი ლია 

ელ. ფოსტა l.kvaratskhelia@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი 

მიმართულება: ეკონომიკა, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკია/პოლიტეკონომია 

ჩარიცხვის წელი 1994  წელი 

დისერტაციის დაცვის წელი 2008 წელი 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
მეწარმეობის კონკურენტული გარემოს ფორმირება 

გარდამავალ პერიოდში 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფესორი რეზო გოგოხია 

 

 

4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ეკონომიკის / პოლიტიკურეკონომია 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

1982  1987 
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მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

ეკონომისტი,  პოლიტიკური  ეკონომიის მასწავლებელი 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

1998 

 

2018 ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

2010 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 

2008 დღემდე საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

2012 

 

2018 ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ 

ტექნიკური რედაქტორი 

2014 2018 თბილისის 

საერთაშორისო  

უნივერსიტეტი 

პროფესორი, ბიზნესის  

ადმინისტრირების  პროგრამის 

ხელმძღვანელი  [გაიარა 

აკრედიტაცია] 

2018 დღემდე სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 

შტატგარეშე მეცნიერმკვლევარი 

2020 

სექტემბრიდან 

დღემდე საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

მოწვეული პროფესორი 

                 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი /კვლევითი 

პროექტი 

სწავლები

ს 

საფეხური 

-დან -მდე 

1998 

 

2018 ივ.ჯავახიშვილი

ს სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მიკრო/მაკროეკონომიკა, 

ეკონომიკური პოლიტიკა, 

საერთასორისო  ბიზნესი, 

ტურიზმის ეკონომიკა, 

განვითარების ეკონომიკა. 

ბაკალავრ

ი/მაგისტ

რატურა 
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2010 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

მენეჯერული ეკონომიკა, 

ბუღალტერიის საფუძვლები, 

მიკროეკონომიკა, საეთაშორისო 

ბიზნესი, მცირე და საშუალო 

საწარმოთა მენეჯმენტი, 

ტურიზნმის საფუძვლები 

ბაკალავრ

ი 

2008 დღემდე საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

საქართველოს ეკონომიკა, მიკრო  

/მაკროეკონომიკა, ეკონომიკის 

სახელმწიფო რეგულირება, 

ერგონომიკის საფუძვლები, 

რეგიონული ეკონომიკა, ბიზნესის 

საფუძვლები, მენეჯმენტის 

საფუძვლები, პროექტების 

მენეჯმენტი,  ბუღალტერიის 

საფუძვლები, ტურიზმის ეკონომიკა 

ბაკალავრ

ი/მაგისტ

რატურა 

2014 2018 თბილისის 

საერთაშორისო  

უნივერსიტეტი 

მიკრო/მაკროეკონომიკა, ბიზნესის 

საფუძვლები, ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

 

2020 

სექტემბრ

იდან 

დღემდე საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკის პრინციპები ბაკალავრ

ი 

 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

2019 

 

ეკონომიკური 

თავისუფლების 

თეორიული ასპექტები 

ბიზნეს ინჟინერინგი სტუ 

2019 

 

კონკურენციის პოლიტიკის 

ევროპული მოდელი 

ბიზნეს ინჟინერინგი სტუ 

 

2019 

საქმიანობის 

ერგონომიკული  ანალიზის 

პრინციპები 

სტუდენტური 

კონფერენციის მასალები 

სტუ 

 

2019 

  ქალაქდაგეგმარების 

ერგონომიკული 

საფუძველი 

 

სტუდენტური 

კონფერენციის მასალები 

სტუ 

 

2019 

ISO-ს სერთიფიკატი - 

როგორც ერგონომიკული 

ფაქტორი მწარმოებლისა 

და მომხმარებლისთვის     

სტუდენტური 

კონფერენციის მასალები 

სტუ 

 

2019 

ეკონომიკური ზრდის 

ფაქტორების მიმოხილვა 

სტუდენტური 

კონფერენციის მასალები 

სტუ 
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2018 

კონკურენციული 

პოლიტიკის ეკონომიკური 

წესრიგი 

ბიზნეს ინჟინერინგი სტუ 

2017 ეკონომიკური წესრიგის 

პოლიტიკის მიზანი 

(ჩრდილოვანი ეკონომიკის 

მაგალითზე) 

სოციალური ეკონომიკს სტუ 

2017 შიდა აუდიტის  სისტემა და 

მისი სრულყოფის გზები 

ბიზნეს ინჟინერინგი  

2017 
 საქართველო 

ეკონომიკური კრიზისი: 

ისტორიული პარალელები 

 

საბაუნი საბაუნი 

2016 ერგონომიკული 

ეკონომიკა-როგორც 

ინოვაციური ეკონომიკს 

ზედნაშენი 

ეკონომიკა და ბიზნესი თსუ 

2015  ინოვაციური პროდუქტის  

განვითარების ეტაპები  

24-25 ივნისი, 

კონფერენცია 

ბათუმი 

 

 

8..სხვა სახის აქტივობა 

2019 აზიური ფაროსანას 

პოპულაციის შემცირება 

ეკოლოგიურად  სუფთა 

ტექნოლოგიის 

გამოყენებთ 

საერთაშორისო კონფერენცია, 

11-12 მარტი 

ევროკავშირი 

საქართველოსთვის 

თბილისი 

2015 საინჟინრო  ფსიქოლოგის  

და  ერგონომიკის მიზნები 

საერთაშორისო კონფერენცია თსუ 

2015 საინჟინრო  ფსიქოლოგის  

და  ერგონომიკის მიზნები 

საერთაშორისო კონფერენცია თსუ 

2013 

ერგონომიკის ძირითადი 

მიმართულელბები 

მეორე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-

IEC2013,,ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს და 

ხვალ“თბილისი  

სტუ 

2014w საკურორტო-

რეკრეაციული რესურსები 

და სამკურნალო 

ტურიზმი  განვითარება   

საქართველოში 

V საერთშორისოსამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

,,ინოვაციები ტურიზმი: 

ეკონომიკა და ბიზნესი,“ 

შრომების კრებული.  

ბათუმი 
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2014 სამკურნალო ტურიზმის 

პოლიტიკა 

საქართველოში 

“საერთასშორისო ბიზნეს 

ფორუმი-ანაკლია” 

ანაკლია 

2013 ეკონომიკური კვლევის 

მეთოდები 

ლექციების კურსი სტუ 

2013 

 

 ერგონომიკის ძირითადი 

მიმართულელბები  

მეორე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-

IEC2013,,ეროვნული 

ეკონომიკის განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს და 

ხვალ“ 

სტუ 

2013  სამკურნალო ტურიზმის 

პოლიტიკა და  

მინერალური წყალი 

ლუგელა 

LLlV საერთშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციa   

 

ბათუმი-trapzoni, 

2012 საქართველოს ბუნებრივ-

რეკრეაციული 

რესურსების როლი 

ტურისტულ 

ინდუსტრიაში 

III საერთშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის ,,მდგრადი 

ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი 

ბათუმი 

2012 
სამკურნალო 

მინერალური წყალი 

ლუგელა - ბუნებრივი 

ტექნოლოგიის   

უმაღლესი ფორმა 

 XXI საუკუნის მეცნიერებისა 

და ტექნოლოგიების  

განვითარების  ძირითადი 

პარადიგმები,  

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

სტუ 

2010წ საბაზრო ეკონომიკის 

ჩამოყალიბება და   

მეწარმეობის პირობების 

შეცვლა 

პაატა გუგუშვილის    

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი, კონფერენცია 

თბილისი 

2010 

 

 მეწარმეობა და 

კონკურენტული გარემო 

 

მონოგრაფია თბილისი 

 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

6-25 დეკემბერი, 2015წ. “ეფექტური მენეჯმენტი” თბილისის მერიის და საქართველოს 

ბანკის ერთობლივი პროექტი 

27 ნოემბერი, 2015წ. სწავლების სტრატეგია სტუ, საქართველოს 

მულტილინგვალური ასოციაცია 

20 ივნისი, 2015წ. სწავლების სტრატეგია სტუ,  საქართველოს 

მულტილინგვალური ასოციაცია 
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პატენტები (გამოგონებები) 

№ გაცემის 

წელი 

პატენტის დასახელება პატენტის 

გამცემი 

ორგანიზაცია 

პატენტის 

სარეგისტრაციო 

 ნომერი 

1 26.12.2001 კალციუმის შემცველი 

სამკურნალო 

საშუალება 

saqpatenti P 2852 

2 27.03.2014 სასარგებლო მოდელი საქპატენტი U 1860 

3 27.03.2014 სასარგებლო მოდელი საქპატენტი U 1861 

4. 10.2020 ბიოინსექტიციდ-

რეპელენტი 

საქპატენტი 151370 A 

 

 

4 ივნისი, 2015წ. 

ბიზნესის განვითარება აღმოსავლეთ 

ევროპაში(პოლონეთის მაგალითზე) 

ლუბლიანას ტექნოლოგიური 

უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის 

დეპარტამენტი 

27-28 მარტი, 2014წ. ენების შესწავლის ტექნიკური 

სტრატეგია 

სუხიშვილის უნივერსიტეტი, კენ 

გოფი-შესაძლებლობების 

განვითარების სპეციალისტი 

4-7 მარტი, 2014წ. ეკონომიკური პოლიტიკის ეფეტური 

სწავლებისათვის 

ტარტუს   უნივერსიტეტი,  

ეკონომიკური პოლიტიკის 

ეფეტური სწავლებისათვის 

10-12 ივნისი, 2014წ. ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და 

სტუდენტებს შორის 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2013 წ მაისი TAMPUS  LMPH 

№ 544191 

TAMPUS  LMPH  

აგვისტო, 2001 წ მიენიჭა ბიზნესის სასწავლო 

საკონსულტაციო  ცენტრის ექსპერტის 

კვალიფიკაცია 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია  

და ჯანდაცვის ნაციონალური 

ცენტრი (სერტიფიკატი გაცემულია 

თინათინ ხიდაშელის მიერ) 


