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2.

პოზიცია და მიმართულება:
ასოცირებული პროფესორი

თანამდებობა:

ეკონომიკა, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი

მიმართულება:
3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკის მიმართულება
ჩარიცხვის წელი 1982
დისერტაციის დაცვის წელი 1986
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი Эк № 023967
პირადი საკუთრება და მისი ადგილი წარმოებით
სადისერტაციო თემის სათაური ურთიერთობათა სისტემაში
ნაშრომის ხელმძღვანელი გიორგი ადეიშვილი

4. სხვა განათლება უმაღლესი (არანაკლებ სამაგისტრო)

განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის ფაკულტეტი

ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები 1977

დაწყება (წწ)

დასრულება (წწ)
1982

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომისტი
II
უმაღლესი საგანმანათლებლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა ეკონომიკის ფაკულტეტი
ჩარიცხვის/დამთავრების წლები

დაწყება (წწ)
1982

დასრულება (წწ)
1985

მინიჭებული კვალიფიკაცია პოლიტიკური ეკონომიის მასწავლებელი

5.

პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან

-მდე

დამსაქმებელი

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი

2005

2010

ეკონომიკური
პროგრამის თანამშრომელი
პოლიტიკისა და
ეკონომიკური
განათლების ქართულგერმანული
ინსტიტუტი

2002

2007

სახელმწიფო შპს
„ჰიდროპროექტი“

სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარის
მოადგილე საფინანსო-ეკონომიკურ
საკითხებში

1993

2003

კომერციულ ბანკი
„მერკური“

სამეთვალყურეო საბჭოს კონსულტანტი

2

1996

2003

აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის
უზენაესი საბჭო

თავმჯდომარის მრჩეველი საფინანსოეკონომიკურ საკითხებში

1993

1994

ბანკი „ამირანი“

დირექტორთა საბჭოს წევრი

6.

სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
-დან

-მდე

დაწესებულების
დასახელება

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი

დღემდე

საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

ბიზნესის საფუძვლები;
ფირმის ეკონომიკა;
მიკროეკონომიკა;
მაკროეკონომიკა;
ფასიანი ქაღალდების
ბაზარი;

დღემდე

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ეკონომიკის პრინციპები; ბაკალავრიატი
მაგისტრატურ
ეკონომიკური
ა
პოლიტიკა;
ანტიმონოპოლიური
პოლიტიკა; სახელმწიფო
საინვესტიციო
პოლიტიკა;
საინვესტიციო
პოლიტიკა და
პორტფელების თეორია;

2005

შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

მენეჯერული კონომიკა;
მაკროეკონომიკა;
ინვესტიციების
ანალიზი;

2008

საერთაშორისო
ურთიერთობათა
უნივერსიტეტი

ეკონომიკის პრინციპები; ბაკალავრიატი
მაგისტრატურ
ეკონომიკური
ა
პოლიტიკა;
ინვესტიციები;
საერთაშორისო
ეკონომიკური
ურთიერთობები;
საინვესტიციო
პოლიტიკა

2011

1985

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურ
ა

3

ქ.ბათუმის სახ.
უნივერსიტეტი

1997

7.

სამეცნიერო პუბლიკაციები

თარიღი
2020
წლის
სექტემბე
რი
2020წელი

2018
წლის
ივლისი

2018

2018

2017

ბაკალავრიატი
ეკონომიკური
პოლიტიკა; მენეჯმენტის
საფუძვლები;

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება

გამომცემლობა

„ივერიონი“
კონკურენციის პოლიტიკა

ქართული ეკონომიკური
პოლიტიკის აქტუალური
ასპექტები
ჩრდილოვანი ეკონომიკა:
პრობლემები, გადაჭრის
გზები

„ივერიონი“

სამეცნიერო ანალიტიკურ- ჩაშვებულია
პრაქტიკული ჟურნალი
დასაბეჭდად
„ბიზესი და
კანონმდებლობა“

ფასიანი ქაღალდების
ბაზრის პრობლემები
საქართველოში

ჟურნალი „ბიზნეს
ინჟინერინგი“

საქართველოს
საინვესტიციო გარემო და
მისი გაუმჯობესების
გზები

სამეცნიერო ჟურნალი
„ივერონი“ №10

ინვესტიციები
თანამედროვე
საქართველოში,
პრობლემები და
პერსპექტივები

ნაშრომთა კრებული
უმაღლესი სასწავლებელი
„ჯორჯია“

ჩაშვებულია
დასაბეჭდად

ჯორჯია

8.სხვა სახის აქტივობა
N

აქტივობის დასახელება და აღწერა

1

XXI საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზნესი - 2020 ტანამედროვე ასპექტები და
აქტუალურიპრობლემები“ თბილისი 8 ივლისი 2020წ.

2

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველო და გლობალური
განვითარება“ -ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. თბილისი 2018წ.

4

3

საერთაშორისო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესი; გამოწვევები, პრობლემები,
პერსპექტივები“ - ინვესტიციები თანამედროვე საქართველოში, პრობლემები და
პერსპექტივები. უმაღლესი სასწავლებელი „ჯორჯია“ 2017წ.

4

პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ‘ეკონომიკა და
პოლიტიკა“ - ოცდამეერთე საუკუნის გამოწვევები და ქართული სახელმწიფო
საივესტიციო პოლიტიკა. 2016წ. თბილისი

5

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის
განვითარების ტენდენციები საქართველოში“- საკუთრებითი ურთიერთობები და
ქართული ეკონომიკური პოლიტიკა. 2010წ. 26 ივნისი. თბილისი

6

International conference, shapow economics and social Economic consequences of corruption,
Tax Evasion and property rights violation - actual problems of Economic policy. თბილისი

7

საერთაშორისო კონფერენცია „ ჩრდილოვანი ეკონომიკა და კორუფცია, გადასახადები
და საავტორო უფლებების დაცვა“- სახელმწიფო და საკუთრება.

5

