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აკადემიური ხარისხი:      ასოცირებული პროფესორი 

  

სამუშაო გამოცდილება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ, (ბოლო ათი წლის) 

 2017 წლიდან სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 

წევრი;  

 2006 წლიდან – დღემდე  ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; 

 1999 წ. სექტემბრიდან – დღემდე  სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტიტეს, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის მასწავლებელი, შემდეგ ასოცირებული პროფესორი; 

 

განათლება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 2009 წ. – ეჯონომიკის დოქტორი; 

 2003 წლიდან ვიდრე გაუქმებამდე – ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის მაძიებელი; 

 1995–1998წწ. – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურა(ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მიმართულებით;) 

 1990–1995წწ. – ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის ფილიალი(ეკონომიკის ფაკულტეტი;) 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: (ბოლო ათი წლის, 

დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 “ტურისტული პროდუქტი როგორც განსაკუთრებული საქონლის სრულყოფის გზები 

ბიზნესში“ ასოც.პროფესორ ია გელაშვილთან თანაავტორობით.საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი „დიპლომატია და სამართალი“ ISSN 2449-2655 #2 2016წ; 
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 „სადაზღვევო ბაზრის განვითარების ტენდენციები ევროკავშირის ქვეყნებთან 

თავსებადობის კუთხით“  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნეს-ინჯინერინგი“ 

გადაცემულია დასაბეჭდათ; 

 „ეროვნული და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ზოგიერთი ფაქტორი“ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია 

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნეს-ინჯინერინგი“ 

2015წ N 1გვ.232-235; 

 საბანკო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის შემცირების შესაძლებლობები. სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია 2013წ.  24  დეკემბერი  გვ.104-107; 

 „სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკა და დაზღვევის როლი სოციალური 

პრობლემების გადაწყვეტაში“. სჯსუ-ის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესის მართვის პრობლემები“ 2013წ გვ.97-108; 

 „საბანკო სესხებზე საპროცენტო განაკვეთების შემცირების შესაძლებლობები“ სჯსუ-ის 

პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კომფერენციის მასალები 2013წ გვ104-107; 

 „რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის აქტუალური საკითხები კავკასიაში“ 

პროფ.გ.კვინიკაძესა და პროფ.გ.ბუცხრიკიძესთან თანაავტორობით სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები 2012წ გვ.212-220; 

 „სოფლის მეურნეობის განვითარების ზოგადი ასპექტები სასურსათო უსაფრთხოების 

კუთხით“  სჯსუ-ის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების 

კრებული(კომფერენციის მასალები)2010წ გვ.173-175; 

 „ტურიზმის ეკონომიკური ბუნება და მისი ეკონომიკური ეფექტიანობა“ ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კომფერენციის მასალები 2010წ გვ.104-

106; 

 ტურიზმის განვითარება და მისი სოციალურ–ეკონომიკური გავლენა სამცხე–ჯავახეთის 

ეკონომიკაზე, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2009 წლის 25 დეკემბერი, გვ.118–120; 
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 „მცირე ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები“ ჟ.“სოციალური 

ეკონომიკა“, 2009წ. გვ.184–186 №4; 

 რეგიონის აქტიური და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პრობლემები, ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“ №4  2009წ. გვ.106–110; 

 საგადასახადო პოლიტიკის როლი რეგიონის ეკონომიკური და ფინანსური უსაფრთხოების 

სისტემაში, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ №4  2009წ. გვ.102–105; 

 სამცხე–ჯავახეთის რეგიონის კონკურენტუნარიანობა: შესაძლებლობები, პრიორიტეტები, 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ №4  2009წ. გვ.98–101; 

 მცირე ბიზნესის განვითარების უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტები, ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“ №4  2009წ. გვ.63–65; 

 განვითარებული ქვეყნების კონკურენტუნარიანობის ძირითადი ფაქტორები, ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“ №4  2009წ. გვ.56–59; 

 რეგიონული ზრდის თეორიების ზოგიერთი ასპექტები, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ 

№4  2009წ. გვ.50–52; 

 კლასტერების როლი რეგიონების ინოვაციურ განვითარებაში, ჟურნალი „საქართველოს 

ეკონომიკა“ თბილისი 2008წ. გვ.67–69; 

 ეროვნული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის საკითხისათვის, სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ახალციხე 2008წ. გვ.70–71; 

 ბუნებრივ–რესურსული პოტენციალის გამოყენების ეფექტიანობის ამაღლების გზები 

სამცხე–ჯავახეთის სოფლის მეურნეობაში,შრომები ტომი I, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, 

გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2008წ. გვ.248–250; 

 კომერციული ბანკები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში. ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის სამეცნიერო 

შრომების კრებული, თბილისი 2005წ., ტომი I , გვ.104–110; 

 კონკურენციის განვითარება – მაღალეფექტური წარმოებისა და პროდუქციის მაღალი 

ხარისხის გარანტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი – „გარდამავალი პერიოდის ეკონომიკური პრიორიტეტები“ (ეკონომიკის 

ფაკულტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა და ასპირანტურანტთა სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები), თბილისი 1998წ. გვ168–170; 

 მონოგრაფია  

საქართველოს რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ძირითადი ასპექტები. 

დამტკიცებულია მონოგრაფიად ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 
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ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ (სხდომის ოქმი №20,  02.03.2010), თბ., 

2010, 154 გვერდი; 

 სახელმძღვანელო 

„საბანკო საქმე“ სახელმძღვანელო გიორგი ბარბაქაძესთან თანაავტორობით, ახალციხე 2016. 

 

  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, 

აწმყოდან წარსულისკენ) 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამები სერთიფიკათი C-I N140; 

 კონფლიქტების მართვა და თანატოლთა მედიაცია, ლიდერობა, გენდერი, 

შეხვედრების ფასილიტაცია. (გაცემულია შესაბამისი სერთიფიკატი); 

 აქტიური სწავლების მეთოდოლოგია(გაცემულია შესაბამისი სერთიფიკატი); 

უცხო ენა: 

 ქართული (მშობლიური); 

 რუსული (კარგად); 

 გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით); 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:   განხორციელებული მაქვს  სამი ინფრასტრუქტურული პროექტი 

ფონდ  „ჰორიზონტისა“  და საერთაშორისო ორგანიზაცია  „ქეა საქართველოს“  დაფინანსებით 

თემის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის. 

 

 


