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აკადემიური ხარისხი:    ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება: 

 2011 წლიდან დღემდე ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის, ამჟამად                

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით;  

 2008-2011 წწ ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტის, შემდგომ სასწავლო უნივერსიტეტის 

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი; 

 2006-2008 წწ თსუ მესხეთის ფილიალის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ-

პროფესორი; 

 2002-2006 წწ თსუ მესხეთის ფილიალის ეკონომიკის ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი. 

 

განათლება:  

 2003 წლიდან ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურაში ეკონომიკის 

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მაძიებლად; 

 1996-2004 წწ თსუ ასპირანტურისა და დოქტორანტურის განყოფილება ბიზნესის 

ეკონომიკისა და მართვის სპეციალობით; 

 1990-1995 წწ უმაღლესი ეკონომისტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის     მესხეთის ფილიალის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 

 

 

 

 

[ფოტო] 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 ტურისტული პროდუქტი, როგორც განსაკუთრებული საქონლის სრულყოფის გზები 

ბიზნესში, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,დიპლომატია და სამართალი’’ თბ. 2017 #1 

(2) გვ. 115-120. 

 პერსონალის შერჩევისა და მართვის თავისებურებები ტურიზმის ბიზნესში, 

უნივერსიტეტთა შორისი სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები-II’’ ახალციხე 2016 წ 13-14 ოქტომბერი. 

 საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თავისებურებები ტურიზმის 

განვითარებაში ჟურნალი ,,ბიზნეს ინჟინერინგი’’, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

თბ. 2015 წ გვ. 236-239. 

 ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების მიმართულებები საქართველოში ჟურნალი 

,,ბიზნესის მართვის პრობლემები’’ ახალციხე 2014 წ. გვ. 32-36. 

 ტურიზმის როლი რეგიონების ეკონომიკური დონის გამოტანაბრებაში. 2013წლის 25 

დეკემბრის პროფესორ მასწავლებელტა კონფერენცია.  

 ტურიზმის ინდუსტრიისა და სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხისათვის, 

ჟურნალი ,,ბიზნესის მართვის პრობლემები’’, ახალციხე 2013 წ. გვ. 35-42. 

 ტურიზმი და საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოება, ,,პროფესორ მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია ახალციხე 2011წ. 24 ივნისი გვ. 155-156. 

 ტურიზმის მნიშვნელობა თანამედროვე ეკონომიკის განვითარებაში, უნივერსიტეტის 20 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე 2010წ. 24 დეკემბერი გვ. 

154-155. 

 უცხოური ინვესტიციების არსი და როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, ,,სამეცნიერო 

კონფერენციის პროგრამა და მასალები’’ ახალციხე 2010 წ. 11 ივნისი გვ. 79-81. 

 გლობალიზაცია და მისი გავლენა რეგიონების ეროვნულ ინტერესებზე, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, აკადემიკოს სერგო ჯიქიას დაბადების 110 

წლისთავისადმი  მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული 

მოხსენებები, თბ. 2009წ. გვ. 300-303. 

 ინვესტიციების როლი მცირე ბიზნესის აქტივიზაციაში - დასაქმების რეალური შანსი. 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 

2009 წ. 25 დეკემბერი. გვ. 86-88. 
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 რეგიონის აქტირი და მდგრადი ეკონომიკური განვიტარების პრობლემები, ჟურნალი 

,,სოციალური ეკონომიკა’’ #4 2009 წ. გვ. 106-110. 

 საგადასახადო პოლიტიკის როლი რეგიონის ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოების 

სისტემაში, ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ #4 2009 წ. გვ. 102-105. 

 სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის კონკურენტუნარიანობა: შესაძლებლობები, პრიორიტეტები, 

ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ #4 2009 წ. გვ. 98-101. 

  მცირე ბიზნესის განვითარების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები, ჟურნალი 

,,სოციალური ეკონომიკა’’ #4 2009 წ. გვ. 63-65. 

 განვიტარებული ქვეყნების კონკურენტუნარიანობის ძირიტადი ფაქტორები, ჟურნალი 

,,სოციალური ეკონომიკა’’ #4 2009 წ. გვ. 56-59. 

 რეგიონული ზრდის თეორიების ზოგიერთი ასპექტები, ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ 

#4 2009 წ. გვ. 50-52.  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 

  

 2019 წ. 10 აპრილი     ტრენინგი - ,,სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება’’ სულხან-

საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი. 

 

უცხო ენა: 

 ქართული         მშობლიური 

 რუსული          თავისუფლად 

 გერმანული      ლექსიკონის დახმარებით 

 

 

 

 

 

 


