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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ჯანჯღავა 

სახელი ჯამლეტი 

ელ. ფოსტა j.janjgava@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

თანამდებობა: პროფესორი 

მიმართულება: 
ეკონომიკა, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი 

 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

დემოგრაფიის და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი-

ხარისხის მაძიებელი 

 დისერტაციის დაცვა -ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის 

სახელმწიფო უნივესიტეტი  

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკა 

ჩარიცხვის წელი 2004წ-2005წ 

დისერტაციის დაცვის წელი 25.3.2005წ 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკს მეცნიერებათ კანდიდატი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
დემოგრაფიული აზრის განვითარება საქართველოში 19-20 

საუკუნენებში 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ.ანზორ  თოთაძე 

 

 

4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო 

უნივესიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ეკონომიკის ,პოლიტიკური ეკონომიის 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1992 1987 
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მინიჭებული კვალიფიკაცია    

ეკონომისტი, პოლიტიკური ეკონომიის 

მასწავლებელი 
 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

2010 დღემდე სეუ ასოცირებული პროფესორი 

2006 დღემდე თსუ ასოცირებული პროფესორი, 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, 

ფაკულტეტის დეკანი, მოწვეული 

პროფესორი 

2011 დღემდე სტუ კონტრაქტით მოწვეული პროფესორი, 

პროფესორი 

1996 

 

2014 პაატა გუგუშვილის 

სახ. უნივერსიტეტი 

და კოლეჯი 

უნივერსიტეტი დირექტორი, 

პრორექტორი, კოლეჯის დირექტორი, 

ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის 

დეკანი , რექტორი 

თებერ.2011წ  სექ.2011 თდასუ გაერთიანებული ფაკულტეტების 

დეკანი, პროფესორი 

1990წ  1997წ თსუ ასისტენტი, მასწავლებელი 

1990წ  

 

2006წ დემოგრაფიისა და 

სოციოლოგიური 

კვლევის 

ინსტიტუტი(ცენტრი) 

მეცნიერ -თანამშრომელი, უფროსი -

მეცნიერ თანამშრომელი 

2011წ 

 

2017 წ განათლების ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

ექსპერტი 

                 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

2006წ-

დღემდე 

თსუ ეკონომიკის 

პრონციპები, 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა, 

ეკონომიკური აზრის 

ისტორია , 

გამოყენებით 

ეკონომიკა 

 

წარმოების ეკონომიკა  

 

 

 

 

 

 

 

 

ბაკალავრიატი 
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მაგისტრატურა 

2011-

დღემდე 

 

ეკონომიკ

სი, 

ფირმის 

ორგანიზა

ცია და 

მართვა 

სტუ ბაკალავრიატი  

2011წ 

 

ეკონომიკ

ის 

პრინციპე

ბი 

თდასუ ბაკალავრიატი  

1996წ-

2006წ 

 

ზოგადი 

ეკონომიკ

ური 

თეორია 

პაატა გუგუშვილი 

სახ.უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი  

2010წ-

დღემდე 

 

ეკონომიკ

ის 

პრინციპე

ბი, 

საერთაშო

რისო 

ბიზნესი 

ეკონომიკ

სი 

სეუ ბაკალავრიატი 

 

მაგისტრატურა. 

 

 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

2017 წ 

საკანონმდებლო 

რეგულაციების როლი 

განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფაში 

სამეცნიერო ჟურნალი 

,,სეუ და მეცნიერება“ 

შპს ,,ფორმა“ 

2016წ 

 

სახელმწიფო და ეკონომიკა გლობალიზაცია და 

ბიზნესი 

,,ევროპის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა’’ 

 

 

8.სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2017 

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი“ 

 ამასთან ერთად ვარ რამდენიმე საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე მათ შორის   მ. 

ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
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