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აკადემიური ხარისხი:        ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  
 2013 - დღემდე,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქ. 

#113, პროფესორი; 

 2007-2012 წწ. ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტი,ქ. ახალციხე, რუსთაველის 

ქ. #113, ასოცირებული პროფესორი; 

 2005-2008 წწ. ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი, ქ.თბილისი, კოსტავას 

#23, პროფესორი; 

 1995-2005 წწ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ.გორი, ილია ჭავჭავაძის #53, დოცენტი; 

 1984-1994 წწ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ.გორი, ილია ჭავჭავაძის #53, უფროსი 

მასწვლებელი; 

 1980-1984 წწ. დიდი ჯიხაიშის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმი, სამტრედია, სოფელი დიდი 

ჯიხაიში, მასწავლებელი. 

 

განათლება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 1987-1990 წწ, ქალაქ მიჩურინსკის მეხილეობის კვლევითი ინსტიტუტი, ასპირანტი; 

 1981-1982 წწ. მოსკოვის აკ ტიმირიაზევის სახელობის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია, 
პედაგოგი; 

 1976-1980 წწ, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომისტი; 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 „საბანკო საქმე“, სახელმძღვანელო, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლოვა, 2016 წ; 

 „ფულადი სახსრების მიწოდებისა და ბრუნვის გავლენა ფინანსურ შედეგებზე“,სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და 
მასალები, 2015 წ; 

 „მოთხოვნა შრომაზე და შრომითი დანახარჯების აღრიცხვის მეთოდიკა“, ბიზნესის 

მმართვის პრობლემები 2, 2014 წ. ; 

 „გუდვილი და მასზე ამორტიზაციის დარიცხვის თავისებურებანი“,სამეცნიერო 

კონფერენციის პროგრამა და მასალები, 2013; 

 „დასაქმების განმსაზღვრელი ფაქტორები“, ბიზნესის მმართვის პრობლემები 1, 2013 წ. 

 „ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი“, სახელმძღვანელო, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის გამოცემა, 2012 წ.; 

 „უმუშევრობა - დღევანდელობის მწვავე პრობლემა“, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა 
და მასალები, 2011წ.; 

 „აუდიტი - შიდა კონტროლის ფუნქცია“, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და 
მასალები, 2010 წ,; 

 „საბანკო საქმიანობის კონტროლის ორგანიზაცია“, ს ჯიქიას 110 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010წ.; 

 „აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი“, სახელმძღვანელო, გამომცემლობა უნივერსალი, 2009წ.’ 
 „სასესხო კაპიტალის ბაზრის თავისებურებანი“, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 

2009წ.; 

  

უცხო ენა: 
 რუსული - კარგად 

 გერმანული - საშუალოდ 

 

 

ბოლო განახლების თარიღი :  4/15/2019 
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