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აკადემიური ხარისხი:    ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2009 წლიდან დღემდე, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, თბილისი, წინანდლის 

ქ. 9,  ასოცირებული პროფესორი; 

 2011 წლიდან დღემდე, სამცხე– ჯავახეთის (ყოფილი ახალციხის) სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, ახალციხე, რუსთაველის ქ. №113, ასოცირებული პროფესორი 

განათლება: 

 05.06.2008–06.11.2008 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ–

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დოქტორანტურა; დოქტორანტი; 

 2006–2008, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური თეორიის კათედრა; ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მაძიებელი; 

 1998–2001, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული   ეკონომიკური და    

სოციალური პრობლემების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის დასწრებული ასპირანტურა,  

ასპირანტი; 

 1992-1996, ბორჯომის ინსტიტუტი „თორი“, ეკონომიკური ფაკულტეტი, ეკონომისტი. 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

1. მსო-ს როლი და მნიშვნელობა ზოგიერთი პოსტსოციალისტური ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში (რუსულ ენაზე), უკრაინის მეცნიერების ეროვნული აკადემია, ეკონომიკის 

და პროგნოზირების ინსტიტუტი, კიევი, 2017 წლის 24 ნოემბერი; 

http://ief.org.ua/docs/scc/5.pdf 

2. ტოპ-10 ქვეყნის რეიტინგების მიმოხილვა ზოგიერთი სოციალურ-ეკონომიკური 

მაჩვენებლის მიხედვით (რუსულ ენაზე), ჟურნალი SEU&SCIENCE, № 6(6), საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2017 წლის 23-24 ივნისი; 

3. კეთილსინდისიერების პრიორიტეტი ზოგიერთი ეკონომიკური ცნების კონტექსტში 

(რუსულ ენაზე), Новосибирский государственный технический университет, сборник Третьей 

международной научно-практической конференции: «Добросовестность и добрососедство: 

вызов современности», ნოვოსიბირსკი, 2017 წლის 18-21 აპრილი; (ელ. ვერსია) 

 4. ფსიქოლოგიური საშუალებების გამოყენება რეკლამაში, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო   ჟურნალი SEU & SCIENCE, № 5 (5), საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, თბილისი,  2016 წლის 24 დეკემბერი; 

5. ბენჩმარკინგი: არსი, სახეები, პრინციპები (რუსულ ენაზე), სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია, „ეკონომიკის და 

ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომების კრებული, ახალციხე, 2016 წლის 13-14 

ოქტომბერი; 

6. „ტურისტული დესტინაციის“ ცნების თავისებურებანი და მისი ძირითადი ასპექტები 

(რუსულ ენაზე), „ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა“, №1,  სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ახალციხე, 2016 წ.; 

7. „დესტინაცია“  როგორც  კომპლექსური ცნება და თანამედროვე ტურისტული სისტემის  

ძირითადი  ელემენტი (რუსულ ენაზე), საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო   ჟურნალი SEU & SCIENCE, №3 (3),  ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: 

პრობლემები და პერსპექტივები, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2016 

წლის 7-8 მაისი; 

8. სოციალური ორგანიზაციის და ორგანიზაციული  კულტურის მნიშვნელობა, სამცხე–

ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო 

კონფერენცია, „ეკონომიკის და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომების კრებული, 

ახალციხე, 2015 წლის 5–6 ივნისი; 

http://ief.org.ua/docs/scc/5.pdf
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9. სოციალური ორგანიზაციის, ორგანიზაციული წესრიგის და  კულტურის ზოგიერთი 

ასპექტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული  ჟურნალი  

SEU-SCIENCE, №1(1), თბილისი, 2014 წ.; 

10. პერსონალის მართვის თავისებურებები საერთაშორისო ბიზნესში, „ბიზნესის მართვის 

პრობლემები“, №2, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული, ახალციხე, 2014 წ.; 

11. ბრენდ–მენეჯმენტი (რუსულ ენაზე), საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები (თემა: „თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური 

პრობლემები“) , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წლის 20–21 ივნისი; 

12. თანამედროვე და კლასიკური მენეჯმენტის განსხვავებანი, პროფესორ–მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

ახალციხე, 2014 წლის 12 ივნისი; 

13. პერსონალის მართვა სტუმართმოყვარეობის საერთაშორისო ინდუსტრიაში, პროფესორ–

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2013 წლის 25 დეკემბერი; 

14. შრომის ანაზღაურების კონცეფციის მნიშვნელობა თანამედროვე მენეჯმენტში, „ბიზნესის 

მართვის პრობლემები“, №1, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებული, ახალციხე, 2013 წ.; 

15. HR-მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო ფირმაში, პროფესორ–

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2013 წლის 03 აპრილი; 

16. თანამედროვე იაპონური მენეჯმენტის თავისებურებანი (რუსულ ენაზე), ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“, №4 (22), თბილისი, 2012 წ.; 

17. თანამედროვე იაპონური მენეჯმენტის თავისებურებანი, პროფესორ–მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

ახალციხე, 2012 წლის 15 ივნისი; 

18. ჯგუფური დინამიკა და ხოტორნის ექსპერიმენტის აქტუალობა თანამედროვე 

მენეჯმენტში, პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე, 2011 წლის 24 ივნისი; 

19. საერთო ეკონომიკური წონასწორობა გარდამავალ პერიოდში, წიგნი. მონოგრაფია, 

თბილისი, გამომცემლობა „ბასიანი“, 2009 წ. 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:    

 

            1. ტრენინგი  „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“; ორგანიზატორი: სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტი, 10 აპრილი, 2019 

            2. ტრენინგი „Scopus, Science Direct და Mendeley მოხმარების და შესაძლებლობების შესახებ“; 

ორგანიზატორი კომპანია „Elsevier“-ი, 25 მაისი, 2016 

            3. ტრენინგი „თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება“; ორგანიზატორი:   

ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი, 2015   

      4. ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“; 

ორგანიზატორი: ქართულ–ევროპული აკადემია, ივნისი, 2013 

 

უცხო ენა: 

 

 რუსული  

 გერმანული  

 ინგლისური  

 

დამატებითი ინფორმაცია:      

 

1. არის    3   წიგნის რედაქტორი, მათ შორის ერთი წიგნი გამოქვეყნდა გერმანიაში (ელ.ვერსია) 

2. არის გოეთეს ინსტიტუტის კურსდამთავრებული 

3. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ გადმოეცა სამახსოვრო სიგელი 

- 11 ნოემბერი 2015 წელი. 

 

 


