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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი Bernard 

სახელი Bruno 

ელ. ფოსტა bruno.bernard@scarlet.be 

მიმდინარე სამუშაო პოზიცია აკრედიტირებული ლობისტი ევროპულ 

პარლამენტში - ევროკომიისის ექსპერტ - 

კონსულტანტი  

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობის 

კომერციული მრჩეველი  

პოლიტიკური ეკონომიკის ბელგიის სამეფო 

საზოგადოების წევრი 

 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

პოზიცია: მოწვეული ლექტორი 

მიმართულება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი  

 

 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

Académie Varna Europa  

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკა 

ჩარიცხვის წელი 2010 

დისერტაციის დაცვის წელი 2013 

მინიჭებული კვალიფიკაცია PhD 

სადისერტაციო თემის სათაური 

Francophonie économique 
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4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

Ulg 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
 

Droit-sciences sociales et économiques 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1986 1990 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

Mbr du Conseil des études des candidatures sciences-eco 

Ulg 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 
კავკასიის უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ეკონომიკა 

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

2015 2015 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

Dr Honoris Causa 

 

 

 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი პოზიცია / სამსახურებრივი მოვალეობანი 

-დან -მდე 

1990 

 

1992 Paper Presen Dir commercial Be-Lux-De 

1991 

 

1999 Gecofi Exclu Lux 

Luxembourg 
ამერიკა - ევროპის აღმასრულებელი 

დირექტორი 

2000 

 

2002 BEMIS USA Dir Africa-Middle-East-East Europa 

2005 

 

2007 FIA bila Europe Dir Africa-Asia-East Europe 

2008 

 

დღემდე მთავრობები და 

ბანკები 

უფროსი ექსპერტი, მრჩეველი 
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6. სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება 

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2020 2022 ჩრდილოეთ 

კაროლინას 

უნივერსიტეტი 

EZF-EZC Entrepreneur 

zero franc with Dr 

Samuel Mathey 

sampleling 

analyse 

 

 

9. სამეცნიერო პუბლიკაციები   
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

2016 

 
Les nanotechnologies et 

leurs applications 

industrielles 

 

Office des Presses 

Universitaires 

 

OPU Alger 

 

 

 

10. სხვა აქტივობები 

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერილობა 

2019 Seminar – Export Francophonie / Tunisia 

2018 Seminar – Export EZF / Nerderland 

2017 Seminar – Export Cosmetic / Swiss and Bulgaria 

2016 Seminar – Export ethnic / France 

2015 Seminar – Export / Tbilissi/ Géorgie 

2015 Seminar – Export / EuropeanCommission/ Brussels 

2014 Seminar – Export Asia / Paris / France 

 

 

 

 


