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მაია გელაშვილი  

 

 

 

 

აკადემიური ხარისხი:       ეკონომიკის დოქტორი  

 

სამუშაო გამოცდილება:  

1. 2014-დან         დღემდე   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  ასოცირებული 

პროფესორი 

2. 2013-დან - 2014  მდე   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  მოწვეული დოქტორი 

3. 2011-დან- 2013-მდე   ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი  ასისტენტ 

პროფესორი 

4. 2013-დან დღემდე   ქ.თბილისის ახალი უმაღლესი სასწავლებელი   ასოცირებული 

პროფესორი 

5. 2009-დან-2011- მდე   ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტი  მოწვეული 

პედაგოგი 

6. 2008-დან  დღემდე   ახალციხი N 5 საჯარო სკოლა ინფორმატიკის პედაგოგი 

7. 2000-დან-2009- მდე   ქ.ახალციხის აგრარულ–ეკონომიკური კოლეჯი.აგრარული 

მენეჯმენტის მასწავლებელი 

განათლება:  

1. 2012 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. დოქტორანტურა  ეკონომიკის დოქტორი  

დიპლომი DOC N000416  

ოტო] 
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2. 1985-89 ქ. გორის ეკონომიკური ინსტიტუტი. სპეციალობით“ საბუღალტრო აღრიცხვა და 

სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი“ TB-I N080504 

3. 1980-83 ქ.თბილისის საბჭოთა ვაჭრობის ტექნიკუმი. სპეციალობა სასურსათო საქონილით 

ვაჭრობა“ 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

1. მ.გელაშვილი ნ.მაზიაშვილი არასრულწლოვანის  დასაქმება და შრომის რეგულირება  

საქართველოში. “ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСВТЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА Г.Ренза.  УДК 334.012 ББК 65.29 А34; ISBN 978-5-98-903293-8    ст. 179 

2. მ.გელაშვილი საბანკო საკრედიტო რისკების მართვის სისტემა საერთაშორსო სამეცნიერო კონფერენცია  

თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები. საერთაშორსო სამეცნიერო 

ჟურნალი დიპლომატია და სამართალი ISSN 2449-2655 ახალი უმაღლესი სასწავლებელი 2018 წ. გვ. 85 

გუდაური 

3. ლ. წითაშვილი მ. გელაშვილი Web 2.0 ტექნოლოგიების გამოყენება საქართველოს საგანმანათლებლო 

სივრცეში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური 

პრობლემები და გამოწვევები. საერთაშორსო სამეცნიერო ჟურნალი დიპლომატია და სამართალი ISSN 

2449-2655 2018 წ. გვ. 73 გუდაური 

4. მ.გელაშვილი საქართველოს საგარეო ვაჭრობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საქართველოს 

ეროვნული უნივერსიტეტი უაკ(UDC 001.5ფ-966 ISSN 1987-8591 გამომც. შპს “ფორმა“   გვ.280, 23-24 

ივნისი 2017 

5. მ.გელაშვილი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარება საქართველოში  საერთაშორსო სამეცნიერო 

ჟურნალი დიპლომატია და სამართალი ISSN 2449-2655 N2(3) 2017წ. 

6. მ.გელაშვილი ვაჭრობის როლი  საერთაშორისო  ურთიერთობებში საერთაშორსო სამეცნიერო ჟურნალი 

დიპლომატია და სამართალი ISSN 2449-2655 გვ.126 N2 2017წ. 
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7. მ.გელაშვილი უმუშევრობის პრობლემები საქართველოში  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი  უაკ(UDC 001.5ფ-966  ISSN 1987-8591 გამომც.შპს“ფორმა“  

გვ.244, 24 დეკემბერი, 2016 

8. მ.გელაშვილი ეროვნული ვალუტის კურსის რეგულირების პრობლემები ასტუ. ფაკულტეტის შრომების 

კრებული სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბიზნესის მართვის პრობლემები“;   #3 სჯსსუ 2016 

9. მ.გელაშვილი, ნ. მაზიაშვილი საქართველოს საგადასახდო სისტემა თანამედროვე ეტაპზე 

უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები II ”სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 13-14. 10.2016 

10. მ.გელაშვილი რისკების მართვა კომერციულ ბანკებში “თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები ”მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია. www.nier.ge  ISSN:2449-2418;  ISBN 

9772449241009 გვ.85 2016 წლის 24 ივნისი ბათუმი.  

11. მ.გელაშვილი “საბანკო რისკების რეგულირების მექანიზმები” სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი უნივერსიტეტთაშორისი  სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

თემაზე:  „საქართველო-ახალი გამოწვევების წინაშე“ www.sukhishvili.edu.ge  ISSN 1987-5711; ISBN 278-

9941-17-863-4   გვ.168 -2016 წლის 21-22 მაისი  

12. მ.გელაშვილი საბიუჯეტო სახსრების ათვისების პრობლემა “ საერთაშორსო სამეცნირო ჟურნალი 

დიპლომატია და სამართალი N1. ISSN 2449-2655 გვ.115 -  2016წ. 

13. მ.გელაშვილი ფინანსური ბაზრები  და მათი ეფექტიანობა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი  უაკ(UDC 001.5ფ-966  ISSN 1987-8591 გვ.166, 3-4 ივნისი, 

2016 გამომც.შპს“ფორმა“ 

14. მ.გელაშვილი, ხ.ბერიშვილი „საინვესტიციო პოლიტიკა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ 

N1 ISSN2449-2396  www.eugb.ge ევროპის  უნივერსიტეტი. გვ. 121. 2016 წლის 19 ივნისი 

http://www.sukhishvili.edu.ge/
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15. მ.გელაშვილი,  საფინანსო პოლიტიკის როლი და მიზნები. „თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული VIII “UDC 061.62:33 (479.22)(045)p-121; ISSN 1987-6904; 

ISBN978-9941-13-495-1 გვ.379-2015წ. დეკემბერი  

16. მ.გელაშვილი  ფინანსური ლიზინგის არსი, სახეები და დანიშნულება უნივერსიტეტთაშორისი 

სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“. შრომების 

კრებული ISBN 978-9941-9397-8-5   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   გვ. 53 2015 26 

მარტი  

17. მ.გელაშვილი  კომერციული ბანკების როლი ეკონომიკაში.  გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „განათლება XXI საუკუნეში“ 

www.gu.edu.ge  უაკ (UDC) 378.49(479.22)(063);  ISBN 978-9941-0-9413-2 გვ. 236 2015 წლის 13-14 

ნოემბერი      

18. მ.გელაშვილი „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები ეკონომიკური კრიზისის შემდგომ პერიოდში“ 

პაატა გუგუშვილის  დაბადებიდან  110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია “ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური 

პრობლემები“  უაკ (UDC) 338(47+57)33(479,22)(063) პ-645     ISSN 978-9941-13-435-7. გვ.120,  10-11 

ივლისი,2015 

19. მ.გელაშვილი,ნანა ზაზაძე,  СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ  საერთაშორისო-სამეცნიერო 

პრაქტიკული კონფერენცია ქ.პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი  (უკრაინა)  ISBN 

978-966-184-200-6 :   УДК 005:33.012.2    ББК 65.050я431   გვ. 259- 2015 წ. 

20.  მ.გელაშვილი, ხ.ბერიშვილი „ფულად-საკრედიტო სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა“   

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და   რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სტუ. N1 უაკ (UDC) 

338.22+62 ბ-666   ISSN 1512-0538. გვ.239 - 2015    

21.   მ. გელაშვილი. საბიუჯეტო-საგადასახადო სისტემა ეკონომიკის რეგულირებაში. თსუ პ.  

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტიუტი სამეცნიერო შრომების კრებული VII-UDC 

061.62:33(479.22)(045) ISSN 1987-6904    გვ.302 - 2014 

http://www.gu.edu.ge/
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22.   მ.გელაშვილი მთლიანი შიდა პროდუქტის  როლი ვაჭრობაში  სუხიშვილის სასწავლო 

უნივერსიტეტი. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  ISBN 987-9941-0-

7300-7  გვ.40 - 2014წ. 

23. მ.გელაშვილი, „უცხოური ინვესტიციების  როლი ეკონომიკაში“ მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 

IEC-2014.   #4. ს ტ უ  ISSN 1512-0538   UDC 338.22+62 გ.666 გვ.76 2014 

24.  მ.გელაშვილი, ხ.ბერიშვილი “მმართველობითი აუდიტის ასპექტები საბანკო ბიზნესის ფინანსური 

უასფრთხოების უზრუნველყოფაში“ X საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია 

თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ISBN 978-9941-13-352-7  www. tsu.edu.ge თსუ 2014 xato 

25. მ.გელაშვილი „კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელი“ საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (უაკ)330.34.014.2+338.4+338.24(479.22)  გვ.114  6-7ივნისი 2014  

26. მ.გელაშვილი „საქართველოს ბანკების თანამედროვე  საკრედიტო სისტემა“ საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების 

აქტუალური პრობლემები. თსუ. ISBN 978-9941-13-352-7  გვ. 316  27-28 ივნისი 2014 

27. მ.გელაშვილი „პირდაპირო უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში“ სამეცნიერო 

ჟურნალი „პროფესიონალის ხმა“ #1(1) ISSN 1987-6831 ქ.ქუთაისი გამომც. „მბმ-პოლიგრაფი“ გვ.27 

2014 წ. 

28. მ.გელაშვილი.  „საერთაშორისო სავალუტო რისკის ტიპები და  მართვა“ სამეცნიერო შრომების 

კრებული: „ბიზნესის მმართვის პრობლემები“ მეორე ნომერი   სჯასუ ISSN 2298-0164  გვ.37 2014 

29. მ.გელაშვილი. „უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში“. პირველი 

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი www.ekonomcentri.wordpress.com   

2013 17-18 სექტემბერი 

30. მ.გელაშვილი. „საერთაშორისო ბიზნესის საინვესტიციო გარემო საქართველოში“ II საერთაშორისო 

სამეცნიერო–პრაქტკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის  მეურნეობის მდგრადი 

http://www.ekonomcentri.wordpress.com/
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განვითარება“ ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი   tsu.edu.ge ISBN 978-9941-

9168-9-2    2013 ივნისი 

31. მ.გელაშვილი. „აქტივების საინვესტიციო პორტფელების არსი  და სარგებლიანობა“  ქ. ქუთაისის 

აკ.წერეთელის სახ.უნივერსიტეტის 80 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფრენცია ქ.ქუთაისი atsu.edu.ge ISBN 978-9941-448-38-6   2013 24-25 მაისი 

32. მ.გელაშვილი. „საქართველოს კომერციულ ბანკებში შიდა აუდიტის მართვის სრულყოფის 

ძირითადი მიმართულებები“ სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბიზნესის მმართვის პრობლემები“ 

(პირველი ნომერი); სჯასუ  ISSN 2298-0164  2013 

33.  მ.გელაშვილი. “ფისკალური პოლიტიკის როლი ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო 

პროცესის რეგულირებაში”. გ.პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „პოსტკომუნისტური ქვეყნების 

ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“თსუ tsu.edu.ge  ISBN 978-9941-13-

352-7  გვ.143  2013 

34. თ.გელაშვილი, მ.გელაშვილი ”მომსახურების მარკეტინგის აგროტურიზმი” თურქეთი, ჩილდირი 

www.ardahan.edu.tr 2012 4-8 ივლისი 

35. მ.გელაშვილი  “რეგიონული კონკურენტუნარიანობის განვითარების ტენდენციები 

გლობალიზაციის პირობებში „პროფესორ მასწავლებელთა  კონფერენცია  (ასსუ) www.astu.edu.ge გვ. 

85-87  2012 15 ივნისი. 

36.  მ.გელაშვილი „რეგიონული კონკურენტუნარიანობის შეფასების კრიტერიუმები“ ექ.თაყაიშვილის 

დაბადების 150 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (ასსუ)www.astu.edu.ge გვ. 136  2013 

3 აპრილი  

37. მ.გელაშვილი  „საქართველოში რეგიონების განვითარების ფაქტორული ანალიზი და მიდგომები“ 

 საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების მექანიზმები“. სსუ sou.edu.ge გვ.185 2011   

38. თ.გელაშვილი, მ.გელაშვილი. „მიწის რესურსების დეგრადაციის და  მართვის პრობლემები“   I 

რესპუბლიკური კონფერენცია „საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი 

http://www.ardahan.edu.tr/
http://www.astu.edu.ge/
http://www.astu.edu.ge/
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რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“  bsu.edu.ge გვ.55  2011  ISBN 978-9941-12-966-7  

ბათუმი   

39. მ.გელაშვილი, „ადგილობრივი მმართველობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

სტრატეგია“ პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ასსუ. გვ.195 2011 წლის 

დეკემბერი 

40. მ.გელაშვილი. „კომერციული ბანკის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სტრატეგიის   

კონცეპტუალური  ასპექტები“.  პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ასსუ. გვ.162

 2011 წლის 24 ივნისი 

41. მ.გელაშვილი. „საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური პოლიტიკური თავისებურებანი 

გარდამავალ ეტაპზე“. სამეცნიერო კონფერენცია. ასსუ გვ.152 2011წ.24 ივნისი 

42. მ.გელაშვილი. „სამცხე–ჯავახეთის საკურორტო ტურისტული ბიზნესის განვითარების 

პრიორიტეტები“ III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა და 

ბიზნესი“  bsu.edu.ge გვ.47-53 2011  2 ივნისი ISBN 978-9941-12-966-7  

43. მ.გელაშვილი.“სამცხე–ჯავახეთის მხარის განვითარების ინტერესები ქვეყნის მდგრადი 

განვითარების კონტექსტში“. საერთაშორისო–სამცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური 

პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.  gtu.edu.ge

 გვ.365-368 2011 

44. მ.გელაშვილი. “საქართველოში მუნიციპალური წარმონაქმნის კომპლექსური განვითარების 

მართვის მოდელირება“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“  ISSN 1987-7471 გვ.459-463  #113 2011 

45. ზ. ლიპარტია, მ.გელაშვილი. ”რეგიონის კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიული ანალიზი და 

შეფასების ინდექსები” სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები IX გვ.40 2011 sou.edu.ge  

46. თ. გელაშვილი, მ.გელაშვილი. ”საბანკო დაწესებულებებში არსებული პრობლემები და მათი 

გადაწყვეტის გზები” საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გიუმრის (ლენინაკანი, სასომხეთი) 

სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.www.gspi.am 2010 13-14 სექტემბერი გვ.186  
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47. ზ.ლიპარტია,მ.გელაშვილი. “საქართველოს სამხარეო მუნიციპალური წარმოაქმნის კომპლექსური 

განვითარების სტრატეგიული მართვა“  პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  

ასსუ. გვ.151 2010 

48. ზ.ლიპარტია, მ.გელაშვილი “ქვეყნის რეგიონალური განვითარების მართვის თეორიებისა და 

რეგულირების ასპექტები საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებათა ჭრილში “ჟურნალი 

„ბიზნესი და მენეჯმენტი“ ISSN 1987-7560 გვ.23 #2 2010 

49. მ.გელაშვილი.“ადგილობრივ–ეკონომიკური პოლიტიკის გადაწყვეტილებების მიღებაში 

მოსახლეობის ჩართულობის პრობლემები სამცხე–ჯავახეთის მაგალითზე.  პროფესორ–

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ასსუ გვ.81 2010 

50. მ.გელაშვილი. “ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკის გლობალური და ეროვნული ასპექტები“  

შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. „ინოვაციები ბიზნესში“ გვ.244. ბათუმი 

bsu.edu,ge  2010 ISBN 978-9941-12-966-7 

51. მ.გელაშვილი. “საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის არჩევის 

საკითხისათვის“.  ჟურნალი“ეკონომიკა“ ISSN 0206-2828 გვ.108 2010 #10-12 

52. მ.გელაშვილი. ”საქართველოს  კონკურენტუნარიანობის შეფასება და თანამედროვე პრობლემები

 შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. „ინოვაციები ბიზნესში“ გვ.152-165 ბათუმი 

bsu.edu,ge 2010 16-17 აპრილი  ISBN 978-9941-12-966-7  

53. მ.გელაშვილი. ”სამცხე–ჯავახეთში ზოგიერთი ბუნებრივი რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის 

ამაღლების გზები” პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.ასსუ.გვ.18 2009 

54. მ.გელაშვილი. “სამცხე–ჯავახეთის რეგიონის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია“ 

პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ასსუ. გვ,88 2009  

55. მ.გელაშვილი. “რეგიონში დასაქმების რეგულირების მეთოდოლოგიურ პრაქტიკული ასპექტები“ 

ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია“ გვ.304 

 2009  
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56. მ.გელაშვილი. “რეგიონული საინვესტიციო პოტენციალის შეფასება.“ ს.ჯიქიას      დაბადების 110 

წლისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია“   ახალციხის სასწავლო 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2009  

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

1. 2019 წლის 10 აპრილი. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი.“სტუდენტზე ორიენტირებელი 

სწავლება“ 

2. 2018  წლის 4-8 დეკემბერი კვიპროსი. ქ. ლარნანკა საერთაშორისო ტრენინგ-კონფერენცია 

თემაზე: «უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტები“ 

3. 2018 წელი  23-24 ნოემბერი ლოპოტა საერთაშორისო ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულების ავტორიზაციის განახლებული 

სტანდარტების შესაბამისად“. 

4. 2018 წელის 29-30 აპრილი შეკვეთილი „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

განახლებული  სტანდარტები“. 

5. 2017 წლის 23. 03 დან 28.04 მდე ქ.თბილისი NEW ECONOMIIC SCHOOL COMMON SENSE 

ECONOMICS 

6. 2016 წლის 20.05დან 20.07მდე კომპიუტერული სწავლება ადმინისტრირება და საოფისე 

პროდუქტები 

7. 2016 წლის 25 მაისი თბილისი NEW ECONOMIIC SCHOOL Free Market  Road  Show 

2016 წლის 2 მარტი-29ივნისი თბილისი  NEW ECONOMIIC SCHOOL  THINKERS OF LIBERTY 

8. 25.02.2016 უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. განათლების სამინისტრო 

9. 2015 წლის 22-27 აგვისტო ბაკურიანი ახალი ეკონომიკური სკოლა IX საზაფხულო ბანაკი„ 

თავისუფლების გაკვეთილები“  ორგანიზატორები: ა) IESL  - ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი-გერმანია ბ) 

ინდივიდუალური თავისუფლების საერთაშორისო საზოგადოება- USA 
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10. 2015 წლის 13 მაისი თბილისი NEW ECONOMIIC SCHOOL  Free Market  Road  Show 

11. 2015 წლის 5.03 -11.06 თბილისი  NEW ECONOMIIC SCHOOL EUROPEAN CHOICE:PROPERTY, 

ENTREPRENEURSHIP AND GROWTH 

12. 2014 წლის  10-19 ივნისი  ახალციხე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლიდერობა 

საგანმანათლებლო სისტემაში 

13. 2011 დან 2013 წ. თბილისი. ინტეგრირებული კონსერვაციის დაგეგმარების სოციალურ–ეკონომიკუ-

რი ინსტრუმენტები მრავალეთნიკურ სამხრეთ კავკასიაში. პროექტი დაფინანსებულია გერმანიის 

განათლების სამინისტროს მიერ. გრანტი 70000 € 37073 გოთთინგენის გეორგ აუგუსტის 

უნივერსიტეტი. (კოორდინატორი სამცხე–ჯავახეთში) 

14. 2009 ივლისი-დეკემბერი თბილისი. რეგიონალური განვითარების ქსელი  

საქართველოში(თანადაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ) 

15. 15.04-დან 25.07მდე 2007 წელი ახალციხე. კომპიუტერული საოფისე პროგრამები dvv international) 

16. 28.05–დან 25.06 მდე 2007 წელი ახალციხე. მცირე ბიზნესი უკეთესი მომავლისათვის(dvv 

international) 

უცხო ენა: 

  ინგლისური  

 გერმანული  

 რუსული  

 

 

მ.შ მონოგრაფიები / სახელმძღვანელოები: 

1. მმართველობითი აღრიცხვა და შიდა კონტროლი (სახელმძღვანელო)  291გვ. 

2012,გამომც. ,,ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“  ISBN 978-9941-9222-2-0 

2. კორპორაციული ფინანსები (სახელმძღვანელო) ტომი  I გვ..521 გამომც.“უნივერსალი“  2012 ISBN 

978-9941-17-867-2   

3. მუნიციპალური წარმონაქმნთა განვითარების სტრატეგია. (მონოგრაფია) 

154 გვერდი გამომც. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  2012w.  
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 IBSN 978-9941-0-5178-4 

4. კორპორაციული ფინანსები (სახელმძღვანელო) ტომი  II გვ..545 გამომც.“უნივერსალი“   

2013 ISBN 978-9941-17-867-2   

5. კორპორაციული ფინანსები (პრაქტიკა და დამხმარე სახელმძღვანელო) გვ..81, 

გამომც.“უნივერსალი“  2014 ISBN 978-9941-0-6282-7 

6. ფინანსური კონტროლი (სახელმძღვანელო) გვ.170, გამომც.“მერიდიანი“  

ISBN 978-9941-0-6283-4  2014 წ.  

 

ტრანსფერული უნარი: (კომპიუტერების ცოდნა):   (Microsoft Windows, internet explorer, Word,  

Power point, Excel.) 

 

 


