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აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 15.03.2016 - დღემდე სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების  

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 02.20.12 - 15.03.2016 ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს-ადმინისტრირების    

ფაკულტეტეის ასისტენტ პროფესორი       

 15.05.07 - 08.12.2011ww. საქართველოს სახელმწიფო აგარარული უნივერსიტეტის 

ფინანსებისა  და არღიცხვის დეპარტამენტის მასწავლებელი 

 05.04.06 - 11.12.06ww. მტკვარი-ალგეთის სამელიორაციო სისტემების სამმართველოს  

წყალსამეურნეო დარგის უფროს  სპეციალისტი.  

განათლება: 

 2008 წ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ფინანსებისა და 

აღრიცხვის დეპარტამენტის დოქტორანტი აგრობიზნესისსპეციალობით. 

 2006 წ.   საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ-

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, მაგისტრატურა ფინანსები დასაბანკოსაქმის 

სპეციალობით. 

 2000-2004 წ. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. ეკონომიკურ-

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობით  

 (ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი) 
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სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

1. საოჯახო ფინანსების მართვა სეხელმძღვანელო  სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

            უნივერსიტეტი  249 გვ.2018 წ.           

2. Actual aspects of state foreing debt management strategi of Georgia in modern stage.           

            Michigan. U.S.A volume9 namber 2 july 2018  

3. სასაქონლო მატერიალური ფასეულობებეის ფინანსურ ანგარიშგებაში შეფასების საკითხის        

       ინტერპრეტაციისათვის-ჟურნალი ბუღ. აღღიცხვა #3 (254) 2018 წ 

4. მოდიფიცირებული დაჩქარებული ამორტიზაციის პრინციპების გამოყენების  

             საკითხისათვის კონფერენციის მასალები ეკონომიკა ბიზნესის მართვა სჯსუ შრომათა  

            კრებული 2017 წ. 

5. საერთო მოგების განსაზღვრის და დაბეგვრის საკითხისათვის, საქართველოს   ბიზნეს  

             აკადემიის საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული 2017 w. 

6. საოჯახო მეურნეობის რისკების მართვის საკითხისათვის,  

ussueaboutriskmanagementoffamiliforms.  საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია. ბიზნესის განვითარების გლობალური ეკონომიკის პირობებში. 

BusinessdevelopmentinGlobalEconomi 20016 

 7.  ინვესტიციების საკუთარი საშუალებების  ზრდის საკითხისთვის.ბიზნესის  

           განვითარების პრობლემები გლობალური ეკონომიკის პირობებში  

            სამეცნიერო კრებული.2015 წ. 

      8. მოკლევადიანი გასამჯელოების აღრიცხვის სრულყოფის და სწავლების    

          მეთოდისკის საკითხისათვისსჯსს უნივერსიტეტის ბიზნესის  

          ადმინისტრირების ფაკულტეტის სამეცნ. შრ. კრებული, 2014 წ. 

      9.  ძირითადი საშუალებების ცვეთის დარიცხვის მეთოდის გავლენა  

          დასაბეგრი მოგების სიდიდის განსაზღვრაზე.სჯსს უნივერსიტეტის  

           ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სამეცნ. შრ. კრებული,2013 წ 

      10. მოგების დაბეგვრის საკითხვის. სჯსს უნივერსიტეტის საერთაშორისო  

          სამეცნ. კონფერენცია, ე. თაყაიშვილის 150 წლისთავის იუბილესთან  
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          დაკავშირებით , 2013 წ 

 11.   ძირითადი საშუალებების ნარჩენი ღირებულების და სასარგებლო  

            მომსახურების ვადის განსაზღვრის ინტერპრეტაციის საკითხისათვის  

            ბასს-ის და ფასს-ის მოთხოვნათა მიმართებაში.ბუღალტრული აღრიცხვა.  

            სამეცნიერო მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული ჟურნალი. 2013წ 

12.  აგრობიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფის  პრობლემები და მასი  

         გადაჭრის გზები საქართველოში გამომცემ. "საზოგადოება ცოდნა". 152 გვ.2011 წ. 

13.  ფერმერული მეურნეობების განვითარების ფინანსური პრობლემები           

        საქართველოში “ აგრობიომრავალფეროვნების  დაცვა  და სოფლის  

        მეურნეობის მდგრადი განვითარება  საერთაშორისო  კონფერენციის  

        მასალები” . 316-320გვ. 2010 წ.    

14. წარმოების ოპტიმიზაცია ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების 

       სისტემა და მისი გამოყენება ფერმერული მეურნეობის ეფექტიანად  

       გაძღოლის საქმეში “ სოციალური ეკონომიკა” #5  49-54 გვ. 2010 წ 

15. სასოფლო-სამეურბეო წარმოების ფინანსური-უზრუნველყოფის  

       საკითხისათვის  თანამედროვე ეტაპზე “ საქართველოს სახელმწიფო 

       აგრარული უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ტ3. #1 91-95 გვ. 2010 წ. 

  აგრობიზნესის ფინანსური უზრუნველყოფის  პრობლემები და მასი  

         გადაჭრის გზები საქართველოში გამომცემ. "საზოგადოება ცოდნა". 152 გვ.2011 წ. 

16. ოპერაციული ბერკეტის ეფექტი მცირებიზნესურ ფერმერულ მეუნეობაში 

    ‘’აგრარული-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია” #1 68-75გვ. 2009 წ 

17. აგრობიზნესის დაფინანსების პირობები შესაძლებლობები  და ამოსა- 

      ვალი მოტივაციები” აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 

      მიძღვნილი რესპუბ. სამეცნიერო  კონფერენციაზე  წაკითხული  

       მოხსენებები”. გამოც.უნივერსიტეტი. თბ. 371-376გვ. 2009 წ.   

 18. როგორ დავძლიოთ სიღარიბე საქართველოში. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა 

       დეკემბერი2008 
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პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

2014 წ.     ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები / ტრენინგი/ მასწავლებლებისა და აკადემიური     

პერსონალისთვის ტრენერთა საერთაშორისო კლუბი საქართველოს ბიზნესის აკადემია 

2011 წ. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის   

ორთვიანი კურსი/ ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი 

2011წ.   ინგლისურის შემსწავლელი 6 თვიანი კურსები/ საქართველოს აგრობიზნესის         

განვითარების ცენტრი  

2007 .traning of trainers in agricultural leadding 

2003 წ.       ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო  

 სისიტემების შემსწავლელი კურსები/შ.პ.ს მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვა 

 

 

 

უცხო ენა: 

              ინგლისური 

              რუსული 
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