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აკადემიური ხარისხი:        [ეკონომიკის დოქტორი] 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2006 წლიდან-

დღემდე 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (უფლებამონაცვლე-

სჯსუ); ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  პროფესორი, 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 

მოდულის -აგრობიზნესის მენეჯმენტი-ხელმძღვანელი;  

2012-დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი; ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული 7(შვიდი) საერთაშორისო პროექტის TEMPUS-ის  და 

ERASMUS+-ის ინსტიტუციური მენეჯერი; მკვლევარ/მასწავლებელი და 

ტრენენრი;  

2007-2012 

დეკემბერი 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; უნივერსიტეტის 

რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,; 

 

განათლება: უმაღლესი 

1985-1990  

 

აგრარული 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკის 

ფაკულტეტი 

სოფლის მეურნეობის ეკონომისტი 

ბუღალტრულ აღრiცხვაში (დiplomi  

წარჩინებიs) 

1997 

 

აგრარული 

უნივერსიტეტის 

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის 

ხარისხი (გათანაბრებულია ეკონომიკის 
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ასპირანტურა, 

ეკონომიკის 

სპეციალობით 

აკადემიური დოქტორის ხარისხთან 

(უგკ ცვლილება 2004) დიპლომი # 

001567 

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: სულ 57, მ.შ. ბოლო 10 

წლის განმავლობაში 17 სტატია და 7 სახელმძღვანელო(მ.შ. რიდერები)  

(იხ. დანართი 1) 

 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში 

სულ 62, მ.შ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში -40   (იხ. დანართი 2); 

  

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში-13, მ.შ. 3-

TEMPUS 4-ERASMUS+ (იხ. დანართი  3); 

პროფესიული ტრენინგები, სტაჟირებები, ვორკშოპები: სულ 48, მ.შ. ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში-25 (იხ. დანართი 4); 

უცხო ენა: 

  ინგლისური; რუსული 

დამატებითი ინფორმაცია:      (იხ. დანართი 5) 
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დანართი 1 

სამეცნიერო შრომები: სულ 57, მ.შ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში 17 

1 გლობალური ცვლილებები და 

ახალი, ორგანიზაციული მენეჯმენტის 

განვითარების პერსპექტივები 

საერთაშორისო რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი 

,,დიპლომატია და 

სამართალი“#1(2) გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“ 

2017 

2 ქართველ ემიგრანტთა როლი ქვეყნის 

საინვესტიციო გარემოს 

გასაუმჯობესებლად 

სჯსუ-ბიზნესის და მართვის 

ფაკულტეტის შრომები  

2016  

 

3 სოფლის მეურნეობის რესურსული 

პოტენციალი და სახელმწიფო 

რეგულირების აუცილებლობა 

პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო შრომები გვ.105-108 

2014 

 

4 მომსახურების მარკეტინგი 

აგროტურიზმში  

AArdahan, Childir, Turkey  
saerT. Kkonferenciis 
masalebi 
 

2012 

5 აგრო-შემეცნებითი ტურიზმის 

განვითარების პერსპექტივები სამცხე-

ჯავახეთში  

assu-is samecniero 
konferenciis Tezisebi, 
axalcixe 

2012 

6 ტურიზმის განვითარების 

პერსპექტივები მთიან რეგიონებში  

EErzurum, Turkey  
konferenciis SromaTa 
krebuli 

2012 

7 გლობალური სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები და 

სახელმწიფო პოლიტიკა  

KKars Kafka’sUniversity , Turkey 
Sromebis krebuli 

2011 

8 1. „მიწის რესურსების დეგრადაციის და  

მართვის პრობლემები“ “  ბათუმი  

 

 

  I რესპუბლიკური კონფერენცია 

„საქართველოში აგრარული 

პოლიტიკისა და სამართლებრივი 

რეგულირების პრობლემები 

თანამედროვე ეტაპზე, 

ბათუმი ISBN 978-9941-12-966-

7გვ.55   

2011 

9  ფინანსური უსაფრთხოება და  

მდგრადობის პრინციპები და 

assu-is samecniero 
konferenciis Tezisebi 
axalcixe 

2011  
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ამოცანები საფინანსო-საკრედიტო 

დაწესებულებებში  

10   ეროვნული ბანკის შიდა კრედიტების 

და გაცვლითი კურსების ანალიზი  

assu-is samecniero 
konferenciis Tezisebi 
axalcixe 

2010 
 

11 გლობალური ფინანსური კრიზისი და 

მისი შედეგები  

assu-is samecniero 
konferenciis Tezisebi 
axalcixe 

2010  

12 2. ”საბანკო დაწესებულებებში     არსებული 

პრობლემები და მათი გადაწყვეტის 

გზები”   

ს 

 

Gumri Armenia  

 შრომათა კრებულიwww.gspi.am 

2010 

13 ეკონომიკური უსაფრთხოების 

პოლიტიკის გლობალური და 

ეროვნული ასპექტები  

baTumi, საერთაშორისო 

კონფერენციის შრომათა კრებული 

2009 

14 ბიოლოგიურ მეურნეობათა 

განივთარების აუცილებლობა და 

ბიოეკონომიკური კეთილდღეობა  

J. socialuri ekonomika 
#12 

2009 

15 siRaribis daZlevis programebi 
aSS-sa da saqarTveloSi 

ს.jiqias დაბადებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო კრებული, ახალციხე 

2009 
 

16 keTildReobis sinTezuri 
indeqsebi da sasursaTo 
usafrTxoebis maCveneblebis 
analizi 

ს.jiqias დაბადებიდან 100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საიუბილეო კრებული, axalcixe 

2009 
 

17 sasursaTo usafrTxoeba da 
siRaribis daZlevis globaluri 
da erovnuli problemebi 

ssip axalcixis institutis 
Sromebi, t. I 

axalci
xe 2008 

სახელმძღვანელოები/სასწავლო კურსები: ბოლო 10 წლის განმავლობაში -7 

 

სახელმძღვანელო/რიდერი გამომცემლობა გამოც. 

წელი 

ნაბე

ჭდი 

თაბა

ხი 

ავტ/თანაავტორ

ი 
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რიდერი-სამოქალაქო 

განათლება 

მდგრადობისათვის 

გამომცემლობა 

,,ილიაუნი“ 

2019 20 მომზადებულია 

EU Erasmus+-

CURE-ს 

ფარგლებში 

 თ. გელაშვილი 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

რიდერი-აგრობიზნესის 

მენეჯმენტი 

ელ. ვერსია/ 

ილიაუნი 

2018 21 თ. გელაშვილი 

მომზადებულია 

UNDP-

დაფინანსების 

ფარგლებში 

სავარჯიშოების და 

ამოცანების კრებული 

ელ. ვერსია/ 

ილიაუნი 

2018 16 თ. გელაშვილი 

მომზადებულია 

UNDP-

დაფინანსების 

ფარგლებში 

მართე შენი კარიერა 

(სტუდენტის და პედაგოგის ) 

სახელმძღვანელო 

ბეჭდური 

მომზადდა 

TEMPUS-

CASEDE-ს 

ფარგლებში 

2015 40 უცხოელ 

პარტნიორებთან 

ერთად 

სახელმძღ. 

მომზადებაში 

მონაწილეობა  

ბიზნეს მათემატიკა 

(სახელმძღვანელო ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის 

სტუდენტებისთვის) 

გამომც. 

,,ახალციხის 

უნივერსიტეტი“ 

2017 12 ნ. ჩხაიძე, თ. 

გელაშვილი, გ. 

მესხი 

(თანაავტორობით) 

auditis 

safuZvlebi(სახელმძღვანელო) 

Ggamomcemloba 

,,universali” 
თბილისი 

2010 

15 თ. გელაშვილი; 

k.xuciSvili 

socialur-ekonomikuri 

statistika(სახელმძღვანელო) 

Ggamomcemloba 

,,universali” 
თბილისი 

2010 

20 თ. გელაშვილი; z. 

lipartia, n. 

jRarkava 
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დანართი 2 

თ. გელაშვილი-სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა-ბოლო 10 წლის განმავლობაში(2009-

2019) 

1 კონფერენციის 

დასახელება 

The 7th International Conference on Teacher Education: The Story on 

Innovation in Teacher Education 

(planed) Oxford and MOFET Institute 

 ჩატარების ადგილი Tel-Aviv  

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
23-26 June 2019 

 როლი Participant and Discussant of Roundtable discussion 

 თემა Meeting Challenges for Promoting Innovation in Teacher-Education in 
different regions of Georgia Through ERASMUS+ Projects. 

 

2 კონფერენციის 

დასახელება 
Dissemination of EU International Projects TEMPUS & ERASMUS+ -

DOIT, CURE,ASSET,DARE, ABC andModern Paradigms of Education  

~ 

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 

09.05.2019 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა სამოქალაქო განათლების როლი გარემოს მდგრადი 

განვითარების  ხელშეწყობისთვის 

3 კონფერენციის 

დასახელება 

New Strategies and Techniques of Teaching English Raising Civic 

Consciousnes in a multi-diverse classroom”- Samtskhe-Javakheti English 

Teachers' 5th Conference 

 ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის ქ. 122 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
3-4 ნოემბერი, 2019 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა The Role of Civic Education Against the  Challenges        
             of the  21st Century  Sustainable   Development    

4 კონფერენციის 

დასახელება 
უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია -,,ეკონომიკის 

და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი სამცხე-კავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ახალციხე 
http://www.sjuni.edu.ge/index.php/ge/commonnews/2434-samecniero-

konferencia 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.sjuni.edu.ge/index.php/ge/commonnews/2434-samecniero-konferencia
http://www.sjuni.edu.ge/index.php/ge/commonnews/2434-samecniero-konferencia
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 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
13-14 ოქტომბერი, 2016 

როლი მომხსენებელი 

 თემა სას.სამ.კოოპერატივების როლი რეგიონის ეკონომიკურ 

განვითარებაში 

5 კონფერენციის 

დასახელება 
რეგიონული დიასპორული ეკონომიკური ფორუმი 

 ჩატარების ადგილი თბილისი, ექსპო-ჯორჯია, დიასპორის სამინისტრო 
http://diaspora.gov.ge/?p=6985 

 

 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
13 ოქტომბერი, 2015 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა 

აგრობიოწარმოების და სასურსათო ეკოლოგიური უსაფრთხოები

ს ხელშეწყობის პროექტები ევროკავშირის გამოწვევების ფონზე 

6 კონფერენციის 

დასახელება 

7th annual conference: Democratic Citizenship and Human Rights 

Education 

ჩატარების ადგილი Israel, Haifa http://tempus-doit.sapir.ac.il  
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 

1-3 July, 2015 

როლი მომხსენებელი 
თემა Cultural and Language Situation in Samtskhe-Javakhetshi- 

History and  the Present            Co-author: G. Janova  

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

ჩატარების ადგილი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ახალციხე www.Sjuni.edu.ge 

 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
5-6 ივნისი, 2015  

როლი მომხსენებელი 

თემა ქართველ ემიგრანტთა როლი ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს 

გასაუმჯობესებლად 

კონფერენციის 

დასახელება 
საემიგრაციო ეკონომიკა და ინვესტიციები- 

„გაუზიარე გამოცდილება სამშობლოს“ 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://diaspora.gov.ge/?p=6985
http://tempus-doit.sapir.ac.il/
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ჩატარების ადგილი თსუ I კორპუსი, თბილისი http://diaspora.gov.ge/?p=5829 

 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
27-28 მაისი, 2015 

როლი მომხსენებელი 
თემა ემიგრაციის საინვესტიციო პოტენციალი და ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა 

 

9 

 

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი ახალციხე. რუსთაველის 122 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
26 მარტი, 2015 

როლი მომხსენებელი 

თემა გლობალური ცვლილებები და ახალი, ორგანიზაციული 

მენეჯმენტის განვითარების პერსპექტივები 

10 კონფერენციის 

დასახელება 
AUDEM -Democracy & the University in the 21st Century:  

უნივერსიტეტების ალიანსი დემოკრატიული გარემოს 

შესაქმნელად 
ჩატარების ადგილი  Skopje, Macedonia University of Macedonia 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2014 წლის 19-21 ოქტომბერი 

როლი მომხსენებელი 

თემა MULTICULTURAL EDUCATION IN GEORGIA.  

AN ONGOING PROCESS, co-autor-G.Janova 

11 კონფერენციის 

დასახელება 
AUDEM -Democracy & the University in the 21st Century:  

 
ჩატარების ადგილი Skopje, Macedonia . University of Macedonia 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2014 წლის 19-21 ოქტომბერი 

როლი მომხსენებელი 
თემა Identifying Special Issues of Special Needs Students in Georgia:  

                              An ongoing process 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://diaspora.gov.ge/?p=5829
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12 კონფერენციის 

დასახელება 
XXI საუკუნის ბიზნესის აქტუალური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი Ardahan, Turkey, www.ardahan.edu.tr 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
15 ნოემბერი, 2012 

როლი მომხსენებელი 
თემა მცირე და საშუალო ბიზნესის მდგომარეობა საქართველოში და 

მისი განვითარების პერსპექტივები 

13 კონფერენციის 

დასახელება 
ჩილდირი-2012 

ჩატარების ადგილი Childir, Turkey  www.ardahan.edu.tr 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 

4-8 ivlisi, 2012 

როლი მომხსენებელი 
თემა momsaxurebis marketingi agroturizmშi 

14 კონფერენციის 

დასახელება 

TanamSromlobis proeqtebi turizmSi, sportSi, 
biomravalferovnebasa da globalur cvlilebebSi 

ანატოლიის სამიტი 
ჩატარების ადგილი Erzurum AT University, Turkey  www.atauni.edu.tr 

 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2012. 24-26 თებერვალი 

როლი მომხსენებელი 
თემა  ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მთიან რეგიონში  

15 კონფერენციის 

დასახელება 
განათლების როლი სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში 

და დემოკრატიული ინსტიტუტები აღმოსავლური 

პარტნიორობის  ფარგლებში 

ჩატარების ადგილი 3.   Poland, Warsaw Pedagogy University   
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
4.   26 სექტემბერი, 2011 

როლი 5.   მომხსენებელი 
თემა 6. სამოქალაქო განათლების საკითხებში ევროპული გამოცდილების 

გაზიარების აუცილებლობა 

16 

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 
მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი Baku, Azerbaijan 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
7.   4-7 maisi,  2011 

 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.ardahan.edu.tr/
http://www.ardahan.edu.tr/
http://www.atauni.edu.tr/
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როლი 8.     მომხსენებელი 

თემა globaluri socialur-ekonomikuri problemebi da maTi 

gadawyvetis zogierTi aspeqti www.bsu.edu.az 
 

17 

 

 

 

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების უნივერსიტეტთა 

საერთაშორისო კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი Poland, Warsaw Pedagogy University   
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
22-25 სექტემბერი,2011 

როლი მომხსენებელი 
თემა განათლების როლი ადამიანთა უფლებების და დემოკრატიული 

ღირებულებების მშენებლობაში www.wsptwp.eu 

18 კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის 122 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
24 ივნისი, 2011 

როლი მომხსენებელი 
თემა ფინანსური უსაფრთხოების და მდგრადობის პრინციპები და 

ამოცანები საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებებში 

19 კონფერენციის 

დასახელება 
I რესპუბლიკური კონფერენცია „საქართველოში აგრარული 

პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები 

თანამედროვე ეტაპზე“   
ჩატარების ადგილი ბათუმი, ბსუ 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2011, აპრილი 

როლი მომხსენებელი 

თემა         მიწის რესურსების დეგრადაციის და  მართვის პრობლემები   
 

20 კონფერენციის 

დასახელება 
 ევრაზიის აბრეშუმის დიდი გზის ქვეყნების საუნივერსიტეტო 

კავშირის მე-1 საერთაშორისო კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი         Erzurum AT State University, Turkey  
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
9.     3-6 ივნისი, 2011 

როლი         მომხსენებელი 
თემა 10.   საუნივერსიტეტო კავშირის ქვეყნებში რეფორმების გატარება 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.bsu.edu.az/
http://www.wsptwp.eu/
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21 კონფერენციის 

დასახელება 
აღმოსავლეთ თურქეთის ეკონომიკური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი Kars Kafkas University, Turkey  www.kafkas.edu.tr 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 

29-31 oqtomberi, 2011 

როლი მომხსენებელი 
თემა globaluri socialur-ekonomikuri problemebi da 

saxelmwifo politika 

22 კონფერენციის 

დასახელება 
აბრეშუმის დიდი გზის ქვეყნების II საერთ. (უნივერსიტეტთა 

მეთოდური)კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი Erzurum, AT University, Turkey ,www.atauni.edu.tr 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2011. 21-23 სექტემბერი 

როლი მომხსენებელი 
თემა საქ.უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის ეროვნული ჩარჩო 

ბოლონიის პროცესის კონტექსტში 

23 კონფერენციის 

დასახელება 
ეროვნული და კულტურული 

ღირებულებები,კონცეფციები,პერსპექტივები 

(მეთოდური)კონფერენცია 
ჩატარების ადგილი Ankara, Turkey 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
15-17 დეკემბერი,2010 

როლი მომხსენებელი 
თემა უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის პროცესი 

საქართველოში 

24 კონფერენციის 

დასახელება 
11. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების როლი 21-ე საუკუნის გამოწვევების 

ფონზე 
ჩატარების ადგილი 12.     Ordu State University , Turkey  
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
13. 28 ოქტომბერი, 2010 

როლი 14. მომხსენებელი 
თემა 15. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური პრობლემები და მათი 

გადაწყვეტის გზები 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.kafkas.edu.tr/
http://www.atauni.edu.tr/
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25 კონფერენციის 

დასახელება 
სოფლის მეურნეობის აქტუალური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი Ordu State University, Turkey www.tcou.edu.tr 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 ოქტომბერი; 2010. 

როლი მომხსენებელი 

თემა აგრარული მენეჯმენტის განვითარების პროირიტეტტები 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მაგალითზე 

26 

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 
საე   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ეკონომიკის და 

განათლების პრობლემები 

ჩატარების ადგილი 16.  Giumr, Armenia  

სა        სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი  www.gspi.am 

 
თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2010, 13-14 სექტემბერი 

როლი მომხსენებელი 

თემა საბანკო დაწესებულებებში არსებული პრობლემები და მათი 

გადაწყვეტის გზები” 

27 კონფერენციის 

დასახელება 
აბრეშუმის დიდი გზის ქვეყნების I საერთ. (უნივერსიტეტთა 

მეთოდური)კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი Erzurum, AT University, Turkey www.atauni.edu.tr 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
28-31მაისი, 2010 

 როლი მომხსენებელი 

თემა საქ.უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციის ეროვნული ჩარჩო 

ბოლონიის პროცესის კონტექსტში 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.tcou.edu.tr/
http://www.gspi.am/
http://www.atauni.edu.tr/
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28 კონფერენციის 

დასახელება 
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური პრობლემები 

ჩატარების ადგილი Ordu State University, Turkey www.tcou.edu.tr 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2010. 16. 04 

როლი მომხსენებელი 

თემა სასურსათო უსაფრთხოების და სოფლის მეურნეობის 

პრობლემები 

29 კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის 122 

თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 დეკემბერი, 2009 

როლი მომხსენებელი 
თემა დასაქმების და უმუშევრობის გლობალური და ეროვნული 

პრობლემები 

30

. 

კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის 122 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 დეკემბერი, 2009 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა დასაქმების და უმუშევრობის გლობალური და ეროვნული 

პრობლემები 

31 კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის 122 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 დეკემბერი, 2009 

 როლი მომხსენებელი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავ-რე 

 თემა სასურსათო უსაფრთხოების სახელმწიფო რეგულირების 

აუცილებლობა 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.tcou.edu.tr/
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32 კონფერენციის 

დასახელება 
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი ახალციხე, რუსთაველის 122 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 დეკემბერი, 2009 

 როლი მომხსენებელი, საორგანიზაციო კომიტეტის თავ-რე 

 თემა სასურსათო უსაფრთხოების სახელმწიფო რეგულირების 

აუცილებლობა 

33 კონფერენციის 

დასახელება 
XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები 

 ჩატარების ადგილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.bsu.edu.ge 

 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
12-14 აპრილი, 2009 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა Eekonomikuri usafrTxoebis politikis globaluri da 
erovnuli aspeqtebi 

34 კონფერენციის 

დასახელება 
XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები 

 ჩატარების ადგილი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.bsu.edu.ge 

 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
12-14 აპრილი, 2009 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა Eekonomikuri usafrTxoebis politikis globaluri da 
erovnuli aspeqtebi 

35 კონფერენციის 

დასახელება 
saerTaSoriso samecniero konferencia-ეკონომიკის და 

ბიზნესის პრობლემები 

 ჩატარების ადგილი 

 

teqnikuri universitetishumanitarul-socialuri 

fakultti www.stu.edu.ge 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 

27-28 marti, 2009 

 როლი მომხსენებელი, (თანაავტორი-ც. ზარანდია) 

 თემა sasursaTo problemis globaluri da erovnuli 
aspeqtebi 

36 კონფერენციის 

დასახელება 
აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი ახალციხე, რისთაველის ქ. 122 

mailto:tinikogel@gmail.com
http://www.bsu.edu.ge/
http://www.bsu.edu.ge/
http://www.stu.edu.ge/
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 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 ივნისი, 2009 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა სოციალური დახმარების პროგრამები და ცხოვრების დონის 

მაჩვენებელთა ანალიზი აშშ-სა და საქართველოში 

37 კონფერენციის 

დასახელება 
აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი 

 
ახალციხე, რისთაველის ქ. 122 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
25 ივნისი, 2009 

 როლი მომხსენებელი, სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე 

 თემა კეთილდღეობის სინთეზური ინდექსები  სასურსათო და 

უსაფრთხოების მაჩვენებელთა ანალიზი 

38 კონფერენციის 

დასახელება 
ვაჭრობა, როგორც ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების 

პერსპექტივა 

 

 

ჩატარების ადგილი 

 
Ardahan University, Turkey https://www.ardahan.edu.tr/ 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2 მაიაი, 2008 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა სამოქალაქო განათლების როლი გარემოს მდგრადი 

განვითარების  ხელშეწყობისთვის 

39 კონფერენციის 

დასახელება 
ახალციხის ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
24 დეკემბერი, 2008 

 როლი მომხსენებელი, საორგ. კომიკტეტის თავ-რე 

 თემა სასურსათო უსაფრთხოება, უზრუნველყოფა და 

ხელმისაწვდომობა, როგორც გლობალური პრობლემა 

 ჩატარების ადგილი 

 
ახალციხე, რუსთაველის ქ. 122 

40 კონფერენციის 

დასახელება 
ვაჭრობა, როგორც ახალი ეკონომიკური ურთიერთობების 

პერსპექტივა 

mailto:tinikogel@gmail.com
https://www.ardahan.edu.tr/
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 ჩატარების ადგილი 

 
Ardahan University, Turkey https://www.ardahan.edu.tr/ 

 თარიღი (თვე, რიცხვი, 

წელი) 
2 მაიაი, 2008 

 როლი მომხსენებელი 

 თემა საერთაშორისო ვაჭრობის როლი  ქართულ-თურქული სავაჭრო 

ურთიერთობებში, 

 

დანართი 3 

თ. გელაშვილის სამეცნიერო გრანტები/პროექტები: ბოლო 10 წლის განმავლობაში-13 
№ განხორციე

ლების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულე

ბის № 

პროექტის დასახელება როლი პროექტში 

1 2017-2019 

Current 

Project 

ევროკავშირი EU-

ERASMUS+ INTEGRITE-

585841-EPP-1-2017-1-GE-

EPPKA2-CBHE-SP 

Academic Integrity for 
Quality Teaching and 
Learning  in Higher 
Education Institutions in 
Georgia (INTEGRITY) 

Institutional Manager of the 

Project; Trainer  

2. 2017-2020 

Current 

Project 

ევროკავშირი EU-

ERASMUS+ ASSET-

585587-EPP-1-2017-1-IL-

EPPKA2-CBHE-JP 

Assessment tools for HE 
learning environments  

Institutional Manager of the 

Project; Trainer  

3. 2017-2018 

 
 

 UNDP, SDC,ILIAUNI 

 

საქართველოს სოფლის 

მეურნეობაში 

პროფესიული 

განათლებისა და  

ექსტენციის სისტემების 

მოდერნიზება 

 აგრარული პროფესიული 

მასწავლებლისა და 

ექსტენციის 

სპეციალისტის 

მომზადების 

საუნივერსიტეტო მაინორ 

პროგრამა- ექსპერტი 

4. 2016-2020 

Current 

Project 

ევროკავშირი EU –

Erasmus+ ხელშ.#: 573322-

EPP-1-2016-1-IL-IPPKA2-

CBHE-JP(2016-2972/001-

001 

Curriculum Reform for 
Promoting Civic Education 
and Democratic Principles 
in  Israel and in Georgia 
(CURE) 

Institutional Manager of the 

Project; Trainer ; researcher 

პროექტის 

ინსტიტუციური მენეჯერი 

5. 2015-2016 USAID; ICCN, MercyCorps 

ხელშ.#G-15-003 

მცირე ბიზნესის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

Project Manager 

mailto:tinikogel@gmail.com
https://www.ardahan.edu.tr/
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6. 2012-2014 Academic Swiss Caucasus 

agreem# Net –ASCN-

007/001 

ქართველ, სომეხ და 

აზერბაიჯანელ 

სტუდენტთა 

ინტერკულტურული 

სენსიტიურობა 

საქართველოში 

Coordinator of Samtskhe-

Javakheti region, researcher 

 

7. 2012.10.14-

2015.10.14 

ევროკაავშირი 

TEMPUS 
Developing Student Career 
Services in Georgia530566-
TEMPUS-1-2012-1-LT-
TEMPUS-SMGR 

CASEDE-სტუდენტთა 

კარიერული ზრდის  

ხელშეწყობა  

Institutional Manager of the 

Project; Trainer  

8. 2012.10.14-

2015.10.14 

ევროკავშირი- TEMPUS-ი 
Development and 
Introduction of Multilingual 
Teacher Education 
Programs at Universities of 
Georgia and 
Ukraine530360-TEMPUS-1-
2012-1-GE-TEMPUS-JPCR 

DIMTEGU-

მულტილინგვურ 

მასწავლებელთა 

მომზადების 

პროგრამების შექმნა და 

დანერგვა 

საქართველოსა და 

უკრაინის 

უნივერსიტეტებში 

Institutional Manager of the 

Project; Trainer  

9. 2012.10.14-

2014.10.14 

ევროკავშირი- 

TEMPUS-ი 
Development of an 
International Model for 
Curricular Reform in 
Multicultural Education and 
Cultural Diversity 
Training530175-TEMPUS-1-
2012-1-IL-TEMPUS-JPCR 

DOIT-კურიკულიუმის 

რეფორმის 

საერთაშორისო 

მოდელის შემუშავება 

მულტიკულტურული 

განათლებისა და 

კულტურული 

მრავალფეროვნების 

სწავლებისათვის 

Institutional Manager of the 

Project; Trainer  

10. 2012.10.15-

2015.10.14 

ევროკავშირი- 

TEMPUS-ი 
Access to Society for People 
with Individual 
Requirements530345-
TEMPUS-1-2012-1-GE-
TEMPUS-JPHES 

ASPARE-სპეციალური 

საჭიროებების მქონე 

ახალგაზრდების 

ხელშეწყობა-

კურიკულიუმის 

მომზადება 

Institutional Manager of the 

Project; Trainer/researcher  

11. 2012/09-12 GTZგერმანიის 

ტექნიკური დახმარების 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია და PMCJ 

სამცხე-ჯავახეთის  

განვითარების 

სტრატეგიული გეგმა 

 

მიმართულება-

რეგიონული ეკონომიკა-

ხელმძღვანელი 

mailto:tinikogel@gmail.com
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group ხელშ.PN 12.2144.9-

004.00-10 

12. 2012-

2013/02 
MercyCorp;  

ტაილანდიის 

განათლების და 

კულტურის სამინისტრო 

გადავარჩინოთ 

გარემო,ეკო-კლუბის  

სტუდენტთათვის 

(უნივერსიტეტის 

ფარგლებში) 

Project Director 

13. 2012/05-

2012-09 
USAD MercyCorp;  –is 

is programebis mier `soflis 
meurneobis ganviTarebis 
saerTaSoriso asociacia~ 

IAAD 

სამეცნიერო ალმანახის 

დაარსება,სახელმძღვანე

ლოების გამოცემა-

1.სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველთა 

დაავადებები, 

პროფილაქტიკა და 

მკურნალობა; 

2.სასოფლო-სამეურნეო 

ცხოველთ აღწარმოების 

და პროდუქტიულობის 

გაზრდის საფუძვლები  

Project Manager and 

coordinator 

 

დანართი 4 

თ. გელაშვილი-პროფესიული განვითარება; ტრენინგები/სტაჟირებები, ვორკშოპები ბოლო 10 

წლის განმავლობაში:    

# ტრენინგის დასახელება 

ტრენინგის 

ჩატარების 

ადგილი, 

პერიოდი 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

(ტრენინგის 

ორგანიზატორი
) 

მიღებული 

გამოცდილება 

1. 
Workshop on the Project 

evaluation 

Vienna, Austria, 

15-16 April, 2019 

Vienna 

University(Postgr

aduate  center) 

Project evaluation  

2 Workshop: CAT for the TT 
12-14 Nov. 2018  

Linz, Austria  

Private 
University of 

Education of the 
Diocese PHDL  

FA Formative 

Assessment tools: OB-

Open Badges; Critical 

friend; Peer/Self 

Assessment/reflective 

diary; Soft Skills   

mailto:tinikogel@gmail.com
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3 
Erasmus+ CURE, SMS Mobility 

Program   
Technology and Pedagogy 

November 18-25 
2018 

Krakow, Poland 

Jagiellonian 

University of 

Krakow 

To provide faculty with a 
variety of methods and 
special tools to teach 
their students how to 
design and implement 
social and civic activities 
that contribute to the 
development of Public 
Spheres. 

4 

Erasmus+ CURE, SMS Mobility 

Program  

 New Teaching Methodology 

Canterbury, 

United Kingdom 

(UK) 

22-29 April, 2018 

Canterbury 

Christ Church 

University,  

CCCU   

Innovative pedagogy of 
auto/biographical and 
narrative enquiry for 
active citizenship, 
sustainability and 
democratic sensibilities 

5 Teacher training 
20-23 Feb. 2018 

Cork, Irland 
University College 

Cork (UCC) 
Formative assessment 
tools (FA) 

6 

Erasmus+ CURE, SMS Mobility 

Program  სწავლისა და 

სწავლების ახალი 

ტექნოლოგიებზე ტრენინგები 

და ვორქშოპები 

10-18 of 

December, 2017 

Linz Pedagogy 

University,Austri

a  

Community/Service/Pro
blem-based Learning 

Designing programs 

and projects 

7 Cochran Fellowship Program, 

Agriculture Cooperative 

Development Program 

Itinerary 

  

USA, Colorado, 

FORT COLINC 

  

6-20 May, 2017 

USAID; Colorado 

State University 

Agricultural 
Cooperatives 
Development 

8 MASHAV-ის სტაჟირების 

პროგრამა-ს/მ თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

Istael, MASHAV,  
29 Jan.-16 

February, 2017  

ისრაელის 
საგარეო 
საქმეთა 
სამინისტრო; 
საერთაშორისო 
თანამშრომლობ
ის 

აგრარული 

მენეჯმენტი და 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიები 

მეფუტკრეობაში, 

კიბუცების მუშაობის 

პრინციპები 
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განვითარების 
სააგენტო -
MASHAV-
MATC 

9 სურსათის 

უვნებლობის  ძირითადი 

მოთხოვნები პირველადი და 

გადამამუშავებელი 

წარმოებისთვის   

თბილისი, 18-20 

თებერვალი, 2017 

USAID/REAP სურსათის 

უვნებლობის HACCP-

ის სტანდარტები 

10 ქალთა და ახალგაზრდების 

საკუთრებაში არსებულ 

აგროსაწარმოთა 

განვითარების ხელშეწყობა 

თბილისი, 24-26 

სექტემბერი, 2016 

 

აშშ-ს სოფლის 

მეურნეობის 

დეპარტამენტი 

/ზრდა 

USAID/REAP 

აგრარული პროექტები 

და ახალგაზრდების 

ჩართულობა 

აგრობიზნესში 

11 თანამედროვე კვლევითი 

პრაქტიკის გაძლიერება 

აგრარული მიმართულებით 

ახალციხე,  

2016-2017 

ENPARD,GIPA,P

MCG, CENN 

ღირებულებათა 

ჯაჭვის კვლევა 

12 აგრარული კოოპერატივების 

ფინანსური მართვა 

ახალციხე, 4-8 

აპრილი, 2016 
ENPARD, ACDA ფინანსური 

მენეჯმენტის 

საკითხები 

13 სოფლის მეურნეობის 

გლობალური გამოწვევები 

17-19 აპრილი, 

2016 
ENPARD, GOPA ს/მ პრობლემები და 

გამოწვევები 

14 მულტილინგვური 

მასწავლებლის მომზადების 

პროგრამების განვითარება  

კიევი, უკრაინა, 
2-5 აპრილი, 2016  

ევროკავშირი პროგრამის და 

სილაბუსების 

სტრუქტურის გაცნობა 

ევროპული 

(გამოცდილება) 

15 განათლების ფარგლებში 

ლიდერობის სემინარი 

ახალციხე 10-19 

ივნისი, 2014  

აშშ-ს 

სახელმწიფო 

დეპარტამენტის 

ფულბრაიტის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

 ლიდერობა უმაღლესი 

განათლების სფეროში 

16 მულტილინგვური 

მასწავლებლის მომზადების 

გამოცდილება გერმანიის 

წამყვან უნივერსიტეტებში 

გერმანია-

ფრანკფურტი, 

ფრაიბურგი; 

12-18 მაისი, 2014 

ევროკავშირი; 

გოეთეს 

უნივერსიტეტი,

გერმანიის 

გამოცდილება 

მულტილინგვური 

მასწავლებლის 
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ფრაიბურგის 

უნივერსიტეტი 

მომზადების 

საკითხებში 

17 მულტილინგვური, 

მულტიკულტურული 

განათლება 

თბილისი, 3-5 

ივნისი, 2013 

ევროკავშირი; 

თსუ 

მასწავლებლის 

მოდულში 

სილაბუსების და 

კურიკულუმის 

განვითარება 

18 სატრენინგო პროგრამა 

მასწავლებლის მომზადების 

პროგრამაში სილაბუსების 

განვითარება და მუდლ 

პლათფოემის დანერგვა 

ლიტვა, ლატვია 

19-23 მარტი, 

2013 

ვილნიუსის 

უნივერსიტეტი, 

რიგის 

უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო 

გამოცდილება 

,,MOODLE”პლათფორმ

ის დანერგვაში 

19 სწავლისა და სწავლების 

თანამედროვე მეთოდები და 

სტრატეგიები 

უკრაინა, , 18-20 

თებერვალი, 

2013 

დნეპროპეტროვ

სკის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სწავლისა და 

სწავლების 

ინტერაქტიული 

მეთოდები 

20 კარიერული მენეჯმენტის 

კურსი უმაღლესი 

სასწავლებლის 

ატუდენტებისთვის 5 

კრედიტი (5 ECTS) 

ვილნიუსი; 

2014 

ევროკავშირი ტრენერის 

სერთიფიკატი #028612 

21 სამაგისტრო პროგრამების 

სილაბუსების და კურსის 

განვითარება 

უკრაინა; 10-12 

დეკემბერი 2013 

ლვოვის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

კურიკულუმების და 

კურსების 

განვითარება 

22 ეფექტური გაკვეთილის 

დიზაინი 

თბილისი,25-27 

მაისი,2012 

US-ELFP- 

English Language 

Fellow Program  

ლექციის დაგეგმვა 

ინტერაქტიული 

მეთოდების 

გამოყენებით 

23 ეკონომიკური კვლევის 

მეთოდები (რაოდენობრივი 

და თვისობრივი კვლევა) 

თბილისი, 2009. 

30 მარტი-03 

აპრილი  

ციურიხის 

ტექნოლლოგიე

ბის უმაღლესი 

სკოლა, თსუ 

ეკონომიკური კვლევის 

მეთოდოლოგია 

24 ბიომეურნეობის ზოგადი 

კურსი 

ახალციხე.  

22.02.2007-

03.03.2007 

ევროკავშირი, 

გერმანია, DVV 

International; 

Elkana 

ბიომეურნეობების 

განვითარების 

პრინციპები, 

მეთოდოლოგია,ტექნო

ლოგიები 
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25 აგროკონსულტანტის 

კურსი(84 სთ) 

ახალციხე, 

2007.20-26 

მარტი 

ევროკავშირი-

გერმანია 

აგრო/ბიოწარმოების 

განვითარების 

თანამედროვე 

ტექნოლოგიების 

გაცნობა 

26 აგრარული ექსტენციის 

სერვისების მართვის 

პრინციპები აშშ-ში 

USA; Kentucky    

02-12 Dec.2007 

კენტაკის 

უნივერსიტეტი,  

USAID 

ექსტენციის მართვის 

პრინციპები  

 
 

დანართი 5 

დამატებითი ინფორმაცია:  

სასწავლო-მეთოდური, და საზოგადოებრივი საქმიანობა:  

1..გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში "MODERNIZATION OF THE VOCATIONAL 

EDUCATION AND TRAINING AND EXTENSION SYSTEMS RELATED TO AGRICULTURE lN GEoRGtA" 

ექსტენციის ექსპერტი.  ექსტენციის მასწავლებლის მoმზადების საგანმანათლებლო Minor 

პროგრამა (UNDP)-2017-2018 წწ.; 

2.USAID/REAP პლათფორმის წევრი (აგრობიზნეს მიმართულებით) 

3. სამცხე-ჯავახეთის 2012-2017 წლების სტრატეგიული გეგმის მომზადებაში მონაწილეობა, 

მიმართულება-რეგიონული ეკონომიკა- სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი 
4. 2014 წლიდან დღემდე-სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ,,მთის სურნელი“ დირექტორი და 

დამფუძნებელი, აგრარული მიმართულებით მცირე საგრანტო პროექტების ავტორი და დირექტორი 

(შვიდი), რომელიც დაფინანსებულია: WWF; USAID/REAP. ISAID/Zrda, Mercy Corps, ENPARD -ის 

მიერ. ასევე, მონაწილეობა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ აგრარულ პროგრამებში; 

5. 2014 წლიდან დღემდე ა(ა)იპ-ის ,, ქართველ ემიგრანტთა მსოფლიო ლიგა“ დამფუძნებელი, 

აღმასრულებელი დირექტორი. 

6. 2009-2013 წლები ,,კავკასიის საუნივერსიტეტო კავშირის“ დამფუძნებელი და თანათავმჯდომარე;  

7. 2010 წლიდან დღემდე გავლილი აქვს 50-ზე მეტი ტრენინგი და ვორკშოპი, ძირითადად 

აგრარული და განათლების მიმართულებით, ზოგიერთი მათგანი დასტურდება შესაბამისი 

სერთიფიკატით  

8. პერსონალური თანამშრომლობის საფუძველზე უნივერსიტეტისთვის მოზიდულია 7 

ევროკავშირის პროექტი (TEMPUS, ERASMUS+), რის შედეგადაც გადამზადდა უნივერსიტეტის 30-

ზე მეტი აკადემიური სტაფი ევროკავშირის წამყვან უნივერსიტეტებში; მომზადდა სასწავლო 

კურსები და ზოგიერთ მათგანში სახელმძღვანელოები და რიდერები, მოხდა კურუკულუმების 

მოდერნიზაცია, ჩამოყალიბდა სტუდენტური სერვისები, დაინერგა პლაგიატის აღმომჩენი 

პროგრამა TURNITIN, მომზადდა 10-ზე მეტი ინოვაციური კურსი, სწავლისა და შეფასების ახალი 
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მეთოდები, ინსტიტუციური განვითარების ფარგლებში ჩამოყალიბდა პარტნიორებს შორის მჭიდრო 

თანამშრომლობა მსოფლიოს 40-ზე მეტ უნივერსიტეტთან და კვლევით ცენტრთან;  

 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტების ფარგლებში 2012 დლიდან დღემდე 

უნივერსიტეტს მიღებული აქვს 433 ათასი ევროს ექვივალენტი ინვესტიცია, მათ შორის 300 ათას 

ლარზე მეტი თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობები და სწავლისა და შეფასების ხარისხის 

გაუმჯობესების მიზნით IOS სისტემის სასწავლო ლაბორატორია და სხვა ბენეფიტი. 

9. სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა 15- აგრობიზნესის მიმართულებით, დოქტორანტი-1; 

10. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის 28 წლიანი გამოცდილება, მ.შ. 

ადმინისტრაციულ, აკადემიურ და სამეცნიერო თანამდებობებზე(რექტორი, დეკანი, კათედრის 

გამგე, უნივერსიტეტის სწავლული მდივანი,  უნივერსიტეტის მეთოდსაბჭოს თავმჯდომარე, 

სამაგისტრო პროგრამის MBA-ხელმძღვანელი… 

 

თ. გელაშვილი--სარედაქციო-საგამომცემლო საქმიანობა: 

8- სახელმძღვანელოს რედაქტორი :  

1. ა. კოჩალიძე, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაავადებები, პროფილაქტიკა და 

მკურნალობა, გამომცემლობა ასსუ, 2012; 

2. ე. ხაჭაპურიძე, კ. კობალაძე, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთ აღწარმოების და 

პროდუქტიულობის გაზრდის საფუძვლები; გამომცემლობა ასსუ, 2012;  

3. ზ. ლიპარტია, კორპორაციული ფინანსების მართვა, გამომცემლობა უნივერსალი, 2010; 

ზ. ლიპარტია, მ.გელაშვილი, ნ. ჯღარკავა, ხ. ბერიშვილი, კორპორაციული ფინანსები, 

გამომც. ,,უნივერსალი“, 2012 ტ.I 

4. ზ. ლიპარტია, მ.გელაშვილი, ნ. ჯღარკავა, ხ. ბერიშვილი, კორპორაციული ფინანსები, 

გამომც. ,,უნივერსალი“, 2012 ტ.II; 

    6.   ზ. ლიპარტია, ც. ზარანდია, მ. გელაშვილი, მმართველობითი აღრიცხვა და კონტროლი; 

გამომცემლობა-ასსუ; 2011;  

7.ჯ. ფანჩულიძე, გ.ბუცხრიკიძე მიწათრეგულირების და ადმინისტრირების საფუძვლები, 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2012;  

8.გ. ბუცხრიკიძე, უძრავი ქონების ადმინისტრაციული მართვის საფუძვლები, 

სახელმძღვანელო, გამომც. ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2010  

თ. გელაშვილი-სახელმძღვანელოს რეცენზენტი 

1.რ. თათეშვილი, საგადასახადო საქმე, სახელმძღვანელო, გამომც. ასსუ; ახალციხე, 2012;  

2. ე. ნარიშვილი, გ. ბუცხრიკიძე, მიწათსარგებლობის ეკონომიკური პრობლემები სამცხე-

ჯავახეთში, გამომც. ,,უნივერსალი, თბილისი, 2009;  

თ. გელაშვილი- საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი 
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1.ჟ. სოციალური ეკონომიკა,XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, -სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი  

2.ჟ. ახალი ეკონომისტი,საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი;  

3.Journal Of Social Sciences Research, Ordu University, Turkey; Editorial Board Member;  

4. J. Business and Economics, Ardahan  (Turkey) University; Editorial Board Member  

5.ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცემების სარედაქციო კოლეგიის 

თავ-რე 2007-2012 წლის დეკემბერი (5 წელი) 

5. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების სარედაქციო საბჭოს 

წევრი 2007-დღემდე 
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