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2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
1983–1987
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ვ/ე და საქონელმცოდნეობის ფაკულტეტი,
სამრეწველო საქონელმცოდნეობის სპეციალობით (წარჩინების
დიპლომი HB 065960).
1987–1990
საქართველოს მეცნიერებთა აკადემიის, ეკონომიკისა და
სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
1991

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
ივ.
ჯავახიშვილს
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,

მინიჭებული

მეცნიერებათა კანდიდატი.

კვალიფიკაცია

ეკონომიკურ

სადისერტაციო თემა: ,,ჯანდაცვის

განვითარების საინვესტიციო ფაქტორები და მისი ეფექტიანობის
ამაღლების გზები საქართველოს მაგალითზე.’’

დიპლომი( KD
1

№055141)
1995

ივ.

ჯავახიშვილს

უნივერსიტეტი,
პედაგოგიური

სახელობის
მინიჭებული

წოდება

თბილისის

სახელმწიფო

დოცენტის

სამეცნიერო

სოციალური

ინფრასტრუქტურის

ეკონომიკის სპეციალობით.
2006

(დიპლომი № 000416), მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
გათანაბრებული დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
1998-1999
1998
2010
2014
2014

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
გოეთეს ინსტიტუტი–ეკონომისტი ბიზნეს–გერმანულის ფლობით
სტაჟირება ზაარბრიუკენის უნივერსიტეტში.
თბილისის მერიის პროექტით ინგლისური ენის საბაზისო კურსი–
სერტიფიკატი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,ტრენერების ტრენინგი–დამწყებთათვის.’’ სერტიფიკატი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
,,ეფექტური
კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის.’’ – სერტიფიკატი

2014

2014

2014
2015

2018
2018

არასამთავრობო ორგანიზაცია–ლიდერთა კლუბი, ,,ეფექტური
კომუნიკაციისა და ლიდერობის განმავითარებელი ტრენინგი.’’
სერტიფიკატი
მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.’’ სტუ–
სერტიფიკატი
ევროპის აკადემიური ცენტრი. ,,პროექტის მართვის ინტენსიური
კურსი’’
მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის ,,ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.’’ სტუ –
სერტიფიკატი
სახელმწიფო და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლოკვლევითი ცენტრი, ,,ტურიზმის უსაფრთხოება.’’
გერმანული ენის პრაქტიკული კურსი, თსუ. დონე A2

კონფერენცია
2011

გლობალიზაციის პროცესები მსოფლიო ტურიზმში, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი,
საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ეკონომიკის აქტუალური
2

პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში.’’ 21–22 ოქტომბერი,
თბ., 2011წ
2012
გლობალური ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მენეჯმენტი
კულტურის სფეროში, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
,,გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე
პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.’’6–7 აპრილი. ივ.
ჯავახიშვილის სახ. თსუ. თბ , 2012წ
2012
კომუნიკაციური პროცესი და მართვის ეფექტიანობა სოციალურ–
კულტურული სერვისისა და ტურიზმის სფეროში, ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ეროვნული
ეკონომიკა და გლობალიზაცია, 28–29 ივნისი, ტომი II, თბ.,2012წ.
2014
ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სერვისის სფეროში,
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IFC-2014.
თემაზე: ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ.’’ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
საქართველოს საინჟინრო აკადემია 2014წ.
2014
კულტურის სფეროს ორგანიზაციების სამეწარმეო საქმიანობის
შეფასება და მართვა, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და
პრაქტიკა.’’ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლიდერთა
კლუბი. ბათუმი, 2014წ. 17–18 ოქტომბერი.
2015
შოუ–ბიზნესის მენეჯმენტი: პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები,ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ეროვნული
ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები.’’
10–11 ივლისი, თბ., 2015წ
2015
კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ორგანიზაციების მართვის
სისტემა,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟ. ,,ბიზნეს–
ინჟინერინგი’’, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:
,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს,
ხვალ.’’IEC-2015წ. 4
2016
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვის მოდელები,ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია (1–2 ივლისი), თემაზე:
,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, თბ., 2016წ.
5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1987–1992

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის, ეკონომიკისა და სამართლის
3

ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ–თანამშრომელი
1990–1992

ივ.

ჯავახიშვილის

უნივერსიტეტის,

ვ/ე

სახელობის
და

თბილისის

საქონელმცოდნეობის

სახელმწიფო
ფაკულტეტის

მასწავლებელი(საათობრივი მოწვევის წესით)
1992–1997

საინჟინრო–ეკონომიკური ფაკულტეტის, მშენებლობისა და
მომსახურების სფეროს ეკონომიკისა და მართვის კათედრის
დოცენტი (კონკურსის წესით)

2004–2006

მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტის, მენეჯმენტისა და
მეწარმეობის ეკონომიკის კათედრის დოცენტი (კონკურისი წესით)

2006–2009

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის ასოცირებული პროფესორი (კონკურსის
წესით)

2011-2018

თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, მენეჯმენტისა და
ადმინისტრირების მოწვეული პროფესორი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
არ ვარ აფილირებული

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
2014

2015

2015

2016

2017

2018

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
ლიდერული ინტერპრეტაციები თანამედროვე მართაში.
(თანაავტორობით).ჟ. ,,ბიზნესი და კანონმდებლობა, თბ.,
2014წ. #1, თებერვალი. ელ. ვერსია www.b-k.ge
ტურიზმის რეგიონული განვითარების პროგრამების
რეალიზაციის მონიტორინგის სრულყოფის გზები,ჟ.
,,მეცნიერება და ცხოვრება.’’ თბ., 2015წ. ISSN 1987-9377
. Human Resource Management Features in Service Field,
European Journal of Economics and Management Sciences,
Austria, Vienna, ISSN-2310-5690, 2015,
შრომითი პროცესების მართვის ძირითადი
მიმართულებები,ჟ. ,,ეკონომიკა და ბიზნესი,’’ თბ., 2016წ.
1,ISSN 1987-5784
.საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში ინოვაციების
დანერგვისა და მართვის სრულყოფისათვის,
ჟ.,,ეკონომიკა და ბიზნესი.თბ., 2017წ. 4, ISSN 1987-5784
ორგანიზაციის კულტურის ფორმირების

გამომცემლობა
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თავისებურებები, ჟ. ,,ეკონომისტი.’’ თბ., 2018წ. 2.p ISSN
1987-6890, e ISSN 2346-8432
8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
2000

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
ჯანდაცვის განვითარების სოციალურ–ეკონომიკური

გამომცემლობა
დედაენა

პრობლემები
საქართველოში(მონოგრაფია),(გამომცემლობა დედაენა).
თბ., 2000წ.
2005

ჯანდაცვის ეკონომიკა და მართვა, ლექციების კურსი, თბ.,

უნივერსალი

2005წ. გამომცემლობა უნივერსალი.
2009

მენეჯმენტი სიციალურ–კულტურული სერვისისა და

უნივერსალი

ტურიზმის სფეროში, ლექციების კურსი, გამომცემლობა
უნივერსალი, თბ., 2009წ.
2009

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, ლექციების

სამთავისი

კურსი(ავტორთა კოლექტივი). გამომცემლობა,
,,სამთავისი,’’თბ., 2009წ.
2014

კულტურის სფეროს მართვა, დამხმარე სახელმძღვანელო,

ივერიონი

პირველი ნაწილი, (თანაავტორობით), გამომცემლობა
,,ივერიონი.’’თბ., 2014წ.

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

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

კურსის დასახელება
მენეჯმენტის საფუძვლები, ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტი, სტრატეგიული
მენეჯმენტი, ანტიკრიზისული მენეჯმენტი,
კულტურის სფეროს მენეჯმენტი,
ინოვაციების მენეჯმენტი, საერთაშორისო
ტურიზმი, ტურიზმის დაგეგმვა და
მენეჯმენტი, სასტუმროს ოპერირება და
მენეჯმენტი, ტუროპერეიტინგი

ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ადამიანური
რესურსების მენეჯმენტი, ტურიზმის
რეგიონული განვითარების დაგეგმვა

წლები
2014-2019

2014-2019
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სამეცნიერო ნაშრომის რედაქტორობა და რეცენზენტობა:
65 ნაშრომის ავტორი და 7 ნაშრომის თანაავტორი, ხუთი ნაშრომის
რეცენზენტი.
აქტივობის დასახელება:
2015

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერისტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის ,,თავისუფალი თემების
სექციის’’ თავჯდომარე. 23–24 ივნისი.

2013

სარედაქციო
თეატრისა

საბჭოს
და

კინოს

წევრი

საქართველოს

სახელმწიფო

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი,

შოთა

რუსთაველის

უნივერსიტეტის

კრებულში

4 (57), 2013წ.

2014

საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი.

2006 –2009

სადისერტაციო საბჭოს წევრი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე.

2011–2012

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა
და მართვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელობა და ოპონენტობა:
26 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ორი დისერტანტის
ოპონენტი, ორი დისერტანტის ნაშრომის რეცენზენტი

10. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული
გერმანული

თავისუფლად
თავისუფლად

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
ლექსიკონის დახმარებით

კარგად
კარგად

11. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

საშუალოდ
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Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

კარგად

Ms. Excel

საშუალოდ

თარიღი
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