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3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი  

ჩარიცხვის წელი 2009 წ.  

დისერტაციის დაცვის წელი 2009 წლის 4 ივნისი  

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი  

სადისერტაციო თემის სათაური 
პერსონალის შერჩევის, გარემოში ადაპტაციისა და 

მოტივაციის ორგანიზაცია და მეთოდიკა  
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4. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ქუთაისის ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

ტექნიკური უნივერსიტეტი (ბაკალავრიატი)  
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დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1996 წ.  2000 წ.  

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ეკონომიკის ბაკალავრი  

II 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა)  

ფაკულტეტი / სპეციალობა მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი  

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2002 წ. 2005 წ.  

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ასპირანტი (დასრულებული)  

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი პოზიცია / სამსახურებრივი მოვალეობანი 

-დან -მდე 

2011  დღემდე  
დ. აღმაშენებლის სახ. ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია (NDA)  
ასოცირებული პროფესორი  

2014  დღემდე  კავკასიის უნივერსიტეტი (CU)  მოწვეული ლექტორი  

2014  დღემდე  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია  ტრენერი  

2017  დღემდე  
შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი (IBSU)  
მოწვეული ლექტორი  

2010  2012  
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(ILIAUNI)  
მოწვეული ლექტორი  

2009  2010  
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური 

კვლევითი ინსტიტუტი (CIESR)  
ტრენერი  

2007  2012  

ზ. ჟვანიასა სახ. საქართველოს 

საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 

(GIPA)  

მოწვეული ლექტორი  

2009  2018  
საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს აკადემია  

მოწვეული 

ლექტორი/ტრენერი  

                 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

თარიღი (თთ/წწწწ)  დაწესებულების 

დასახელება  

სასწავლო კურსი  

/კვლევითი პროექტი  

სწავლების  

საფეხური  -დან  -მდე  

2014  დღემდე  

დ. აღმაშენებლის სახ.  

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

საჯარო მართვა  ბაკალავრიატი  

2014  დღემდე  

დ. აღმაშენებლის სახ.  

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

მაკროეკონომიკა  ბაკალავრიატი  

2015  დღემდე  

დ. აღმაშენებლის სახ.  

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

ეკონომიკური 

საქმიანობის ბაკალავრიატი  
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სამმართლებრივი 

რეგულირება  

2017  დღემდე  

შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი  

სახელმწიფო 

შესყიდვების და  

სახელმწიფო ქონების 

მართვა  

ბაკალავრიატი  

2018  დღემდე  
კავკასიის 

უნივერსიტეტი  

საგადასახადო 

სისტემები და  

საქართველოს 

საგადასახადო  

კოდექსი  

მაგისტრატურა  

2014  დღემდე  
კავკასიის 

უნივერსიტეტი  

სახელმწიფო 

შესყიდვებისა და 

სახელმწიფო ქონების 

ადმინისტრირება   

ბაკალავრიატი  

2013  2014  

დ. აღმაშენებლის სახ. 

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

ზოგადი ეკონომიკური 

თეორია  
ბაკალავრიატი  

2012  2013  

დ. აღმაშენებლის სახ.  

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

საქართველოს 

ეკონომიკა  

მსოფლიო კონტექსტში  

ბაკალავრიატი  

2011  2012  

დ. აღმაშენებლის სახ.  

ეროვნული თავდაცვის  

აკადემია  

მენეჯმენტის 

საფუძვლები  
ბაკალავრიატი  

2010  2012  

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ადმინისტრირება   

ბაკალავრიატი  

2009  2010  

კავკასიის 

ეკონომიკური და  

სოციალური კვლევითი 

ინსტიტუტი (CIESR)  

სახელმწიფო 

შესყიდვების  

ადმინისტრირება 

(ტრენინგ- 

ცენტრი)  

ტრენინგ- 

ცენტრი  

2009  2017  

საქართველოს შინაგან  

საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია  

საგადასახადო დავა  
ტრენინგ- 

ცენტრი  

2009  2017  

საქართველოს შინაგან  

საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია  

საქმიანობის სახეები, 

რგანიზაციულ- 

სამმართლებრივი 

ფორმები  

ტრენინგ- 

ცენტრი  

2009  2017  

საქართველოს შინაგან  

საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია  

საგადასახადო სისტემა - 

კანონმდებლობა  

ტრენინგ- 

ცენტრი  



 
 

 

4 

 

2009  2017  

საქართველოს შინაგან  

საქმეთა სამინისტროს 

აკადემია  

სახელმწიფო 

შესყიდვები  

ტრენინგ- 

ცენტრი  

2007  2012  

ზ. ჟვანიასა სახ. 

საქართველოს  

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

(GIPA)  

საჯარო ფინანსები  
ტრენინგ- 

ცენტრი  

2007  2008  

ზ. ჟვანიასა სახ. 

საქართველოს  

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

(GIPA)  

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ადმინისტრირება  

მაგისტრატურა  

2007  2012  

ზ. ჟვანიასა სახ. 

საქართველოს  

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

(GIPA)  

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

ადმინისტრირება  

ტრენინგ- 

ცენტრი  

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  

თარიღი  
ნაშრომის სათაური  ჟურნალის დასახელება  გამომცემლობა  

2018  

СУЧАСНІ ПОТРЕБИ 

СПОЖИВАЧІВ  

ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙ  

МІЖНАРОДНОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  

КОНФЕРЕНЦІЯ: 

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, 

ФІНАНСИ ТА ПРАВО:  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА  

ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

ТА СВІТІ 

Полтава, Україна  

  

2018  
Expected Results of Reforms  

Conducted in Sphere of State 

Procurements  

International Journal of  

Innovative Technologies in 

Social Science  

Warsaw, Poland  

2017  
ელექტრონული 

შესყიდვების ეფექტურობა  

ჟურნალი. „ახალი  

ეკონომისტი“, №2  
თბილისი, საქართველო  

2017  

ბიზნეს-წარმატების 

ხელშემშლელი  

უმნიშვნელოვანესი მიზეზი -  

ოპერაციული მენეჯმენტის 

დეფიციტი  

თანამედროვე მენეჯმენტის 

თეორია და პრაქტიკა, II  

საერთაშორისო 

სამეცნიეროპრაქტიკული 

კონფერენციის  

მასალები  

თბილისი, საქართველო  
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2016  

სტრატეგიული ხედვა - 

წარმატების უცილობელი 

პირობა  

ჟურნალი - ეკონომიკური 

პროფილი: 

სამეცნიეროპრაქტიკული 

ჟურნალი, №16  

ქუთაისი, საქართველო  

2016  

თანამედროვე მენეჯმენტის 

მართლმადიდებლური 

ასპექტები  

ქრისტიანობა და 

ეკონომიკა. IX 

საერთაშორისო სამეცნიერო  

კონფერენციის 

მოხსენებათა  

კრებული  

ქუთაისი, საქართველო  

2015  

საჯარო ფინანსებისა და 

ქონების მართვის 

სახელმძღვანელო  

ელექტრონული წიგნი  თბილისი, საქართველო  

2015  

ორგანიზაციის მისია და  

ადამიანური რესურსების 

მართვის სტრატეგია  

ჟურნალი - ეკონომიკური 

პროფილი: 

სამეცნიეროპრაქტიკული 

ჟურნალი, ქუთაისი, №15  

ქუთაისი, საქართველო  

2014  
მენეჯმენტის ადამიანური 

განზომილებანი  

ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური  

მეცნიერების განვითარების 

აქტუალური პრობლემები,  

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები  

თბილისი, საქართველო  

 

 

 

 

 

 

 

8.სხვა სახის აქტივობა  

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

1  

СУЧАСНІ ПОТРЕБИ СПОЖИВАЧІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ.  

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЯ: ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, 

ФІНАНСИ ТА ПРАВО:  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Полтава, 

Україна 2018.  

2  

ბიზნეს-წარმატების ხელშემშლელი უმნიშვნელოვანესი მიზეზი - ოპერაციული 

მენეჯმენტის დეფიციტი.   

თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა, II საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, თბილისი 2017.  

3  
თანამედროვე მენეჯმენტის მართლმადიდებლური ასპექტები.  

ქრისტიანობა და ეკონომიკა. IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი 2016.  
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4  

მენეჯმენტის ადამიანური განზომილებანი. ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარების აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი 2014.  

 


