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აკადემიური ხარისხი:       ეკონომიკის დოქტორი  

   

სამუშაო გამოცდილება:  

 2014 წ  დღემდე  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის 

#113 , ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 2013-2014 წწ,  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის 

#113,   ინჟინერიის, აგრარული და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილე, მოწვეული პედაგოგი; 

 2010-2013 წწ.  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის 

#113, ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი,მოწვეული პრდაგოგი 

 2009-2010 წწ.  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის 

#113, საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი, მოწვეული პედაგოგი; 

 2006-2008 წწ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ქ. ახალციხე რუსთაველის #113, 

განათლება:  

1. 2009 წწ. ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა; ბიზნესის და მართვის 

ფაკულტეტი; ეკონომიკის დოქტორი. 

2. 1991-1999 წწ  თსუ-ს  ასპირანტურის განყოფილება, ეკონომიკა  

3. 1985-1990  წწ , თსუ, ეკონომიკის/სოფლის მეურნეობის დაგეგმვა, ეკონომისტი. 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

1. მიწათსარგებლობის ეკონომიკური პრობლემები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე  

2. საქართველოს და საერთაშორისო ტურისტულ მარკეტინგის მოთხოვნების 

აგროტექნიკული პერსპექტივები საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ 

კონფერენციაში სამეცნიერო სამუშაოები (რუსეთი ,, პენზა ,, 2018) 

3. საქართველოში ტურისტულ პროდუქტზე მოთხოვნის განვითარების პერსპექტივები; 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი - „დიპლომატია და სამართალი“ #1(2)-2017; 

4. ეკოლოგიური  ტურიზმის  განვითარება  და  მისი  პრობლემა; სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, -2016 

5. პროფესიული განვითარების არსი, მნიშვნელობა და მისი მეთოდები-სამეცნიერო   

ჟურნალი ,, სეუ და მეცნიერება“ თბილისი–2016 

6. ტურიზმის ზეგავლენა გარემოზე და მისი შედეგები  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენცია-2016 

7. აგრარული ბაზრის სრულყოფის გზები და პერსპექტიული ტიპები -პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამესნიერო კონფერენცია- თბილისი -2016 

8. საქართველოს ტურიზმის მდგრადი განვითარება --პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის სამესნიერო კონფერენცია- თბილისი  2016 

9. საერთაშორისო ბიზნესი გლობალიზაციის პირობებში -ევროპული 

უნივესიტეტისაერთაშორისო კონფერენცია--თბილისი-2016 

10. ეკოლოგიური ტურიზმის ძირითადი პრინციპები-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენცია-2016 

11. ადამიანური რესურსების მართვის  თავისებურებანი  და  გამოყენების სპეციფიკა -

სამეცნიერო   ჟურნალი ,, სეუ და მეცნიერება“ თბილისი–2016 

12.  აგრარული სექტორის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები -საქარატველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი-სამეცნიერო კონფერენცია-თბილისი-2016 

13.  ტურიზმის  განვითარება  და  მისი  პრობლემა- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენცია  2016  

14. ლიზინგი ტურიზმის ბიზნესში-სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კონფერენცია- გორი-2016 
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15.  სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური რესურსების ეფექტურად ფუნქციონირების   

მექანიზმი -საქარათველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-სამეცნიერო კონფერენცია-

თბილისი-2015 

16.  სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების საკითხები საქართველოში----

საქარატველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომი თბილისი--2015 

17. მცენარეები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსტეტის კრებული ,,ბიზნესის მართვის პრობლემები” “პირველი ნაწილი.” 

ახალციხე-2015 

18. ტურიზმის როლი ბიზნესის  განვითარებაში -პირობებში---პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის სამესნიერო კონფერენცია- თბილისი -2015 

19. თავისუფალი დრო და ტურისტული დანიშნულების ადგილის ეკოლოგიური 

მდგომარეობა- სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენცია-გორი-

2014 

20. აგრარული სექტორის  განვითარება და სტრატეგია თანამედროვე პირობებში---პაატა 

გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამესნიერო კონფერენცია- თბილისი -

2014 

21. აგროტურიზმი ,როგორც მეწარმეობის ფომა და მისი განვითარების სპეციფიკა-

საქარატველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია თბილისი-2014 

22. სასოფლო-სამეურნეო  წარმოების  ეკონომიკური მდგრადობის ძირითადი ფაქტორები-

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენცია -2013 

23. ინოვაციური     პოლიტიკა    სოფლის   მეურნეობაში-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენცია.-2013 

24. მარკეტინგული    გარემოს როლი   აგრობიზნესის    განვითარებისა    და  მისი რესურსული    

პოტენციალის    ეფექტურად    გმოყენების საქმეში-თსუ-ს -II  საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია -თბილისი-2013 

25.  რეგიონული  ეკონომიკური   პოლიტიკის     მიმართულებები, პრობლემები      და  

პრიორიტეტები-,, -პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამესნიერო 

კონფერენცია- თბილისი - 2013 

26.  რეგიონული   ეკონომიკური   განვითარების  სტრატეგიული მიმართულებები  და  

დაგეგმვის    მეთოდოლოგია.-,, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის -
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საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული,  თბილისი 

-2013 

27. რეგიონული ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ფორმირებისა და მეთოდების 

სისტემა.-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,-საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენცია ,, მსოფლიო და კავკასია“- თბილისი-2013 

28. რეგიონული სამრეწველო კომპლექსები საქართველოს ეკონომიკური რაიონების 

მიხედვით-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსტეტის კრებული ,,ბიზნესის 

მართვის პრობლემები” “პირველი ნაწილი.” ახალციხე-. გვ.90-2013 

29. აგრარულიიი  მეწარმეობის-ორგანიზაციული ფორმებისა და აგრობიზნესის სრულყოფის 

გზები-პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთასორისო -

სამესნიერო კონფერენცია- .თბილისი- -2013 წ. 

30. ინვესტიციების დაცვა და გარანტიები--სსიპ ახალციხის უნივერსიტეტის პროფესორ-

მასწავლებელთა კონფერენციის მასალები-2012 

31.  სამცხე-ჯავახეთის მხარის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პოტენციალური 

ასპექტები.-- ჟურნალი  ეკონომიკა, ,,მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება”  თბილისი .-2012 

32. მიწების  გამოყენებისა და დაცვის  სამართლებრივი საფუძვლები-პროფესორ გიორგი 

წერეთლის დაბადებიდან  60 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული-ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია’’ თბილისი , 2012 

33. მეხილეობის თანამედროვე მდგომარეობა  და განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში-პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან  60- წლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული-ეროვნული 

ეკონომიკები და გლობალიზაცია’’ თბილისი - გვ.244-2012 

34. აგრარული რეფორმები საქართველოში და სასურსათო  უსაფრთხოება.-,,სამცხე-ჯავახეთის 

საწელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღნილი ექვთიმე თაყაიშვილის 

დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი -ახალციხე-.-2012 

35. სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტიული მიმართულებები წარმოების 

სპეციალიზაციის სრულყოფის პირობებში-,,სამცხე-ჯავახეთის საწელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია,მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 

150 წლისთავისადმი , ახალციხე—.-2012 
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36. რეგიონული    განვითარების   ინოვაციური  ფაქტორები და კონკურენცია.-პროფესორ - 

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია  ახალციხე -2012  

37. მიწის პროდუქტიულობის თანამედროვე დონე და მისი ამაღლების შესაძლებლობები  

სამცხე –ჯავახეთის-პროფესორ - მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია  ახალციხე-2012 

38. მიწის ბაზრის ფორმირების პროცესი  და  მისი სრულყოფის გზები-საქრთველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი,, ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა- 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.” თბილისი  2011  

39. მიწის გამოყენების მიმართულებები-,სამცხე-ჯავახეთის საწელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კონფერენცია,.2011  

40. საქართველოს მიწათმოწყობის მოკლე ისტორიული პირობები და საფუძვლები.-

უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია” ახალციხე-   .-

2010 

41. სამცხე-ჯავახეთის მიწის რესურსების პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობები.-

ახალციხის სასწავლო უნივერსტეტის სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები” 

ახალციხე-გვ. 102-2010 

42. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირება.-,,ინოვაციები ბიზნესში-შოთა 

რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.’’  ბათუმი-. -2010 

43. მდგრადი განვითარების კონცეფცია  და სიღარიბესთან ბრძოლა-ჟურნალი ეკონომიკა, 

,,მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება” თბილისი- -2009 

44. სოფლის მეურნეობისადმი სახელმწიფო მხარდაჭერის სტრატეგია საქართველოში-

სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა”-ახალციხე-.2009წ. -2009 

45. რეგიონული საინვესტიციო საქმიანობის რეტროსფექტრული ანალიზი.-აკადემიკოს სერგი 

ჯიქიას დაბადების 110- წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია” თბილისი-. გვ.360-2009 

46. მიწათსარგებლობის რეგიონული ასპექტები და ძირითადი თავისებურებანი.-ჟურნალი  

ეკონომიკა, ,,მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება”#  8-9  თბილისი . 2009 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

1. სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ტრეინინგი ,,სტუდენტზე ორიენტირებული 

სწავლება“--პროგრამით მიღებული სერთიფიკატი;--2019 წ; 

2. ევროკავშირი საქართველოსთვის -,,  თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება 

აგრარული მიმართულებითრეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში-პროგრამით 

მიღებული სერთიფიკატი -თბილისი- 2017 

3. პროექტი ზრდა საქართველოში ,,საქართველოს ლოგისტიკის ასოციაცია“ ინსტიტუტებში-

პროგრამით მიღებული სერთიფიკატი -თბილისი- 2017 

4. საქართველოს უნივერსიტეტი თბილისი "წარმატებით დასრულების სერტიფიკატი" 

გაცემულია "გაზაფხულის საჯარო ლექციების აქტიური მონაწილეობის შესახებ" - "ახლა 

ბიზნესისთვის 2017 წ. 

5. ექსპორტის განვითარების ასოციაცია ,, სასტუმროს მოწყობის და დასუფთავების 

სტაბდარტები” სამცხე-ჯავახეთის ტურიზმის დარგის განვითარების პროექტიტ მიგებული 

სერთიფიკატი- 2017 წ. 

6.  გორგის ეროვნული უნივერსიტეტი, მონაწილეობის სერთიფიკატი მონაწილეობდა 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში - ISC SEU-2017; 

7. გორგის ეროვნული უნივერსიტეტი, მონაწილეობის სერთიფიკატი მონაწილეობდა 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში - ISC SEU-2016 

8. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი--პროგრამა ინგლისურის მოსამზადებელი 

ცენტრი სასერტიფიკატო გამოცდის წარმატებით ჩაბარებისთვის AI დონეზე-2015 

9. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგის სერთიფიცირება, 

საგანმანათლებლო ლიდერობის სემინარის რეფრემირება -2013; 

 

უცხო ენა: 

1. რუსული ენა ; 

2. ინგლისური ენა; 

3. სომხური ენა. 
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