შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

მედეა
პავლიაშვილი
1948 წლის 7 თებერვალი
მდედრობითი
საქართველო, თბილისი
ბადიაურის ქ.35, ბ.12
01011044423
17IA12017
ასოცირებული პროფესორი
595771553
medea48@mail.ru

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების 1968-1973 წწ
წლები
უნივერსიტეტი
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

ი.ჯავახიშვილის სახ . თბილისის სახელმწიფო

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
ქ.მოსკოვი.
ცენტრალური
ეკონომიკურ-მათემატიკური
ინსტიტუტი
(ცემი). ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.
თემა: “პირდაპირი ხანგრძლივი სამეურნეო კავშირების დაგეგმვის
პროცესის
მოდელირება
პროდუქციის
ხარისხის
გათვალისწინებით“ 1988 წ.

მაგისტრი
დოქტორანტი
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია

1989-1996 წწ

ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - დოცენტი;

2007-2008 წწ

ასოცირებული პროფესორი

1997-2007 წწ

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი (თეუსი) დოცენტი; ასოცირებული პროფესორი; ასისტენტ-პროფესორი

2000-2006 წწ

საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტი - დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი

2007 წლიდან დღემდე

საქართველოს
ასოცირებული

ეროვნული

უნივერსიტეტი

პროფესორი,

(სეუ)-

ასოცირებული

სრული

პროფესორი

პროფესორი;
საათობრივი

ანაზღაურების წესით
2009-2013 წწ

თბილისის

დამოუკიდებელი

სასწავლო

უნივერსიტეტი-

ასოცირებული

პროფესორი
2010-2011 წწ

ევრაზიის სასწავლო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი

2012 -2015 წწ

სუხიშვილების სასწავლო უნივერსიტეტი-ასოცირებული პროფესორი

2016 წ.-2017 წწ

თბილისის საავიაციო უნივერსიტეტი- ასოცირებული პროფესორი საათობრივი
ანაზღაურების წესით

2015 წლიდან დღემდე

თბილისის დავით აღმაშენებლის

სასწავლო უნივერსიტეტი -ასოცირებული

პროფესორი
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სამსახურებრივი გამოცდილება
1973-1981 წწ

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამოთვლითი ცენტრი-მეცნიერთანამშრომელი

1981-1983 წწ

ქ.მოსკოვი-სტაჟიორი ცენტრალურ ეკონომიკურ-მატემატიკურ ინსტიტუტში
(ცემი)

1983-1986 წწ

ქ.მოსკოვი- ცენტრალურ ეკონომიკურ-მატემატიკური ინსტიტუტის ასპირანტი
(ცემი)

1985 წ

ქ.მოსკოვი- ცენტრალურ ეკონომიკურ-მატემატიკური ინსტიტუტის (ცემი)
უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

1986-1991 წწ

საქართველოს სსრ საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი ცენტრის უფროსი მეცნიერ
თანამშრომელი

1995 წ

საქ. ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო დახმარების ხარისხის რესპუბლიკური
ინსპექციის მთავარი სპეციალისტი

1996 წ

საქ. ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობაზე კონტროლის
დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2000-2003 წწ.

საქ.შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საფინანსო
საქმიანობის ანალიზის წამყვანი სპეციალისტი, მთავარი სპეციალისტი,
განყოფილების უფროსი

2003-2009 წწ

სოც.უზრუნველყოფისა და დასაქმების სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

თდასუ-აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
2017 წ

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი
ქვეყანა

გამომცემლობა
გორი., მეოთხე

2014 წ

საერთაშორისო ლოჯისტიკა და მარაგების მართვა

საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვეობის
მეცნიერული საკითხები“
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სუხიშვილის სასწავლო

2016 წ.

ტერიტორიული ერთეულების ფინანსურ ურთიერთობათა
მართვა და მისი სრულყოფის საკითხები (თეზისები)

უნივერსიტეტი უნივერსიტეტთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე:
„საქართველო ახალი
გამოწვევების წინაშე“

2016

მცირე ბიზნესის როლი თანამედროვე ეკონომიკის
განვითარებაში

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „სეუ 2016“

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
2004 წ

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
ბიზნესის საფუძვლები (ლექციების კურსი) (ავტორთა კოლექტივი)

გამომცემლობა
თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
ინსტიტუტი

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

კურსის დასახელება
სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში;
ბიზნესის საფუძვლები;
ეკონომეტრიკა ;
სადაზღვევო საქმე;
ფინანსური ანგარიშგება;
საგადასახადო საქმე;
ალბათობის თეორია და მათემატიკური
სტატისტიკა

წლები
1997 წლიდან დღემდე
2000-2007; 2007-2015 წწ
2015 წ-დან 2017 წ-მდე
2015 წ.-დან დღემდე
2018 წ-დან დღემდე
2017წ-2018წ

საერთაშორისო სტატისტიკა, ეკონომეტრიკა

2013-2014 წწ

2015-2017 წწ

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
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სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ფრანგული
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
+

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

+

Ms. Word

+

Ms. Excel

+

საშუალოდ

თარიღი
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