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მინიჭებული დოქტორის აკადემიური ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი
მინიჭებული ხარისხი
მიმნიჭებელი დაწესებულება
დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი/სხვ.)

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
EC 08. 00.14,

№ 001527

27.11.1997

დისერტაციის ბანკ- ბარათი: თემა დამტკიცებულია 1992 წლის 29 ივნისს, აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს
სხდომაზე ( ოქმი 11)
1997 წლის 27 ნოემბერი, დისერტაციის დაცვა,
სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად, სპეციალობით
სასოფლო -სამეურნეო წარმოების ეკონომიკა
სადისერტაციო თემა:
სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები საქართველოში
სადისერტაციო საბჭოს სხდომის ფარული კენჭისყრის შედეგები:
საბჭოს 19 წევრიდან სხდომას ესწრებოდა 15,
დისერტაციის პროფილით 14,
დადებითი ხმა მისცა 15 წევრმა,
საკოორდინაციო საბჭოს თავ-რე- აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა, საბჭოს მდივანი - პროფესორი, ე.მ.დ. თეიმურაზ ბერიძე.
სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე- აკადემიკოსი, ეკონომიკის მეცნიერების დოქტორი (ე.მ.დ.) ნაპოლეონ ქარქაშაძე.
დისერტაციის ხელმძღვანელი-პროფესორი-ე.მ.დ., ბიძინა სარჯველაძე. ექსპერტები: ომარ ვაშაკიძე - ე.მ.დ. , ჰამლეტ
გიორგაძე-ე.მ.დ.; ოპონენტები: ავთანდილ ზედგინიზე- ე.მ.დ., ჯემალ მახარაძე-ე.მ.დ.

მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი:
მინიჭებული ხარისხი
მიმნიჭებელი დაწესებულება

აგროინჟინერი
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი

დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი/სხვ.)

27.02 . 1991

990524

სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი , ეკონომიკური
აკადემიური მოსწრების დონე:
სპეციალობა-5
უცხო ენა (ფრანგული )-5
ფილოსოფია-5

ფაკულტეტის

ასპირანტურა 1992 – 1995

.

1. სამეცნიერო-პედაგოგიური და პროფესიული გამოცდილება
1.1. სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება
№

აღწერა/დასახელება

სამსახურებრივი პოზიცია

ქვეყანა

1.

მიმართულება : ბიზნესისა და სოციალური
მეცნიერებების ფაკულტეტი
ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება,
სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა
მიკროეკონომიკა
მაკროეკონომიკა
2.

3.

მიმართულება - ბიზნესის ფაკულტეტი

სასწავლო უნივერსიტეტის
პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი საქართველო
კავკასიის საერთაშორისო

სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა
მაკროეკონომიკა
ოპერაციული მენეჯმენტი
ინოვაციური მენეჯმენტი
ლიდერობა და გუნდის მართვა
მარკეტინგის მენეჯმენტი
კონფლიქტების მართვა
ადამიანური რესურსების მართვა;

უნივერსიტეტი

მარკეტინგისა და მენეჯმენტის პროგრამული
მიმართულება
ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება,
მენეჯმენტი;
მარკეტინგის საფუძვლები;
მარკეტინგული კვლევები
ადამიანური რესურსების მართვა
მოწვეული, მიმართულება -მენეჯმენტი
პედაგოგიური საქმიანობა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი;

საქართველო

თბილისის დავით
აღმაშენებლის სახელობის

ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება,

სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა

4.

პროფესორი

რიცხვი, თვე, წელი
-დან
-მდე
15.09.2016
დღემდე

საქართველო
ასოცირებული პროფესორი

2011 19 .09 15.09.2015.

2005 19.09 2011. 01.01
–
.

თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი / თეუსუ/

მოწვეული ლექტორი

2011

2012

2007

2011

საქართველო ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

5.

ბიზნესის ფაკულტეტი

ასოცირებული

საქართველო

ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება,

პროფესორი

სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა
მიკროეკონომიკა

ილია ჭავჭავაძის

მაკროეკონომიკა
საწარმოს ეკონომიკა

სახელობის ეროვნული
უნივერსიტეტი / სეუ

მარკეტინგის მენეჯმენტი
ინოვაციური მენეჯმენტი
ოპერაციული მენეჯმენტი

6.

საქართველო
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
ლექცია-პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება,
სამეცნიერო - პედაგოგიური საქმიანობა

1999

2001.

დოცენტი

თბილისის ჰუმანიტარულეკონომიკური ინსტიტუტი

შესავალი ეკონომიკაში
ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია
გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ -ეკონომიკური
პრობლემები

7

საქართველო
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა
და სამართლის კათედრა
პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება
მსოფლიო ეკონომიკა

8

ჯანდაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის
ეკონომიკისა და მართვის
სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტი

ასისტენტი
საქართველოს სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი

1998 02 .01
- 1999 10.11

1992. 01.09 1993. 01.09
უმცროსი მკვლევარი
საქართველო

1.2. პროფესიული (პრაქტიკული) საქიანობის გამოცდილება
№

დაწესებულების / ორგანიზაციის დასახელება

საერთაშორისო და/ან უცხოეთის დაწესებულება/ორგანიზაცია

სამსახურებრივი პოზიცია

ქვეყანა

რიცხვი, თვე, წელი
-დან
-მდე

1.
ადგილობრივი დაწესებულება/ორგანიზაცია
1.

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი გლდანის
პროფესიული მომხადების ცენტრი

00.00.0000

სალექციო კურსების წამყვანი პედაგოგი,
სასწავლო და საწარმოო პრაქტიკის
ხელმძღვანელი

2014 დან

მე-4, მე-5 დონის პროფესიული პროგრამებზე
სწავლების გამოცდილება:
მცირე ბიზნესის მწარმოებელი- (საგნობრივი)
სალექციო კურსები
ბიზნესის საფუძვლები
შესავალი ეკონომიკაში
ორგანიზაციული ქცევა
სასწავლო პრაქტიკა
საწარმოო პრაქტიკა
(ბიზნეს გეგმა )
ბუღალტერის მე-5 დონის პროფესიულ პროგრამაზე
(მოდულარული)
მოდული:
ეკონომიკური ანალიზი

სასერთიფიკატო კურსის : ბიზნეს გეგმის შედგენა და
გაფორმება გრანტის მაძიებელთათვის, ავტორი და
წამყვანი,

მოდულის განმახორციელებელი პედაგოგი

დანერგილია
2018 წლიდა

00.00.0000

დღემდე

2. გამოცემული/გამოქვეყნებული ნაშრომები/პუბლიკაციები

№

ნაშრომის სათაური

ავტორობა / თანაავტორობა

ქვეყანა

წელი

სამეცნიერო ნაშრომები (მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, სხვ.)
1.

სახელმძღვანელო

აიდა ქიტაშვილი-

გამომცემლობა „მერიდიანი“

2016

კვაჭანტირაძე, თინა
გამოყენებითი ეკონომიკა ბიზნესში

ჯოლბორდი,
მოცულობა 371 გვ.
როლი ნაშრომის
შემუშავებაში: 1,2,3,თავი,
11 ქვეთავი,
რეკომენდაციები, სულ 271
გვერდი

2

სასწავლო სახელმძღვანელო

აიდა

კავკასიის

2013

ქიტაშვილი-

საერთაშორისო

ლიდერობა
და გუნდის
მართვა
2013 თბ.

კვაჭანტირაძე,

უნივერსიტეტი
გამომცელმლობა
„ივერიონი“

ტურიზმის

გ,შუბლაძე,

ეკონომიკურ

2007.

მარკეტინგი

ლ.დოლიკაშვილი,
ა. ქიტაშვილი,

ურტიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსისტეტი
გამომცელმლობა

თბილისი

მოცულობა215 გვერდი

მოცულობა 296 გვერდი

„ინოვაცია“

თბილისი

№

პუბლიკაციის სათაური

ავტორობა / თანაავტორობა

საერთაშორისო/
ადგილობრივი გამოცემა

წელი

სამეცნიერო პუბლიკაციები (სტატიები/სხვ.)

აიდა ქიტაშვილი1.

ეკონომიკური მარკეტინგის როლი
მაკროეკონომიკურ რეგულირებაში

კვაჭანტირაძე,

საქართველოს
დამოუკიდებლობის 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი 2018 მაისი
XX საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის
შრომათა კრებული

2

3

4

5

ა.ქიტაშვილიმეთოდური
რეკომენდაციები
სასურსათო კვაჭანტირაძე,
უსაფრთხოების
პოლიტიკასა და აგრარული
ბაზრების ორგანიზების საკითხებთან მიმართებით ,

თბილისის დავით
აღმაშენებლის სასწავლო
უნივერსიტეტის XIX
სამეცნიერო კონფერენციის
შრომები, თბილისი,

ორგანული აგრარული
პროდუქციის მარკეტინგული პოტენციალი ,

საქართველოს
ბიზნესის
აკადემიის
სამეცნიერო
შრომათა კრებული

მმართველობითი

აღრიცხვის

აიდა ქიტაშვილიკვაჭანტირაძე

მენეჯერული ა.ქიტაშვილი-

თბილისის სახელმწიფო

ასპექტები გვ 234-241,
(7 გვერდი)

კვაჭანტირაძე,
თ.ჯოლბორდი

უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის
„ თანამედროვე ბიზნესი:
სიახლეები , პრობლემები“,
შრომათა კრებული

ორგანული პროდუქციის
ბაზრის განვითარების ტენდენციები:

ა. ქიტაშვილიკვაჭანტირაძე,

თსუ, თბილისის
სახელმწიფო

ანალიზი და რეკომენდაციები, ,
გვ.490-496( 5 თაბახი)

ივნისი,
2017

2015

თბილის
ი 2014

2013

უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „
ბიოეკონომიკა და სოფლის
მეურნეობის მდგრადი
განვითარება,

6

საინოვაციო საქმიანობის თანამედროვე გამოწვევები. . ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე, სამეცნიერო ჟურნალი,
( 5 თაბახი)
კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტის მაცნე,

2012

7

რეგიონული მარკეტინგი და მისი მმართველობითი ა. ქიტაშვილითსუ, თბილისის
ასპექტები, , გვ.254-258( 4 გვერდი)
კვაჭანტირაძე, ნელი სესაძე, სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

2012

საკონფერენციო შრომათა
კრებული, გლობალიზაცია,
საერთაშორისო ბიზნესის
თანამედროვე პრობლემები
და განვითარების
ტენდენციები,
8

საქართველოს სოფლის მეურნეობის თანამედროვე .ა.ქიტაშვილი-

თსუ, საერთაშორისო

2011 ,

მდგომარეობის

ანალიზი,

პრობლემები

და კვაჭანტირაძე, ნ.სესაძე,

პერსპექტივები, გვ.484-490( 6 გვერდი)

კონფერენცია “სოფლის
მეურნეობის მდგრადი
განვითარების
პერსპექტივები” ,

9

10

თვითდასაქმება,
როგორც
უმუშევრობის ა. ქიტაშვილი –
შემცირების ალტერნატივა, გვ.58-61(3 თაბახი)
კვაჭანტირაძე,
ინფორმაციული

ტექნოლოგიების

ახალი

როლი ა. ქიტაშვილი –

ბიზნესში,

ჟურნალი “ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,
საერთაშორისო სამეცნიერო

2011,
მაის –
ივნისის
ნომერი.
2011.

კვაჭანტირაძე, ნ. სესაძე, ნ. კონფერენციის მასალები,
გრიგოლია
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი,

11 უმაღლესი საგანმანათლებლო მომსახურების ბაზრის ა. ქიტაშვილი-

განვითარების ზოგადი ტენდენციების ანალიზი, 5 კვაჭანტირაძე
Tabaxi)
eleqtonuli
misamarTi:

რეფერირებადი სამეცნიერო
ჟურნალი “ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,

#4 2010,
ნოემბერ
ი,(

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.
12 . მარკეტინგული საქმიანობის ეფექტიანობის

ა. ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე რეფერირებული

შეფასება და კონტროლი მაჩვენებელთა
განსხვავებული სისტემების გამოყენებით, (5 Tabaxi)
eleqtonuli misamarTi:

სამეცნიერო ჟურნალი
“ბიზნესი და
კანონმდებლობა”, 2010
/თებერვალი-მარტი/

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library
13 სამკურნალო-მცენარეული

ნედლეული ა. ქიტაშვილიფარმაცევტული ბაზრის პერსპექტიული სეგმენტი კვაჭანტირაძე,
გვ.55-59(4 თაბახი)

2010
/თებერვა
ლიმარტი/

რეფერირებული სამეცნიერო #1 2009,
იანვარი,
ჟურნალი “ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,

14 სააფთიაქო

სუპერმარკეტები
თანამედროვე ა. ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე რეფერირებული
ფარმაცევტულ ბიზნესში , გვ. 36-41(5 თაბახი)
სამეცნიერო ჟურნალი
“ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,

#4 2009,
აპრილი,

როგორც
ფირმის
კომერციული ა. ქიტაშვილი –
საქმიანობის ინსტრუმენტი, , გვ,158-164 (6 თაბახი) კვაჭანტირაძე, ნ. სესაძე,

# 7,
რეფერირებული სამეცნიერო
2009ივნი
ჟურნალი “ეკონომიკა”,
სი,

ევროკავშირის აგროეკონომიკური
პოლიტიკის აქტუალური საკითხები
63-71(8 თაბახი)

ა. ქიტაშვილიკვაჭანტირაძე,

საკითხები, თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო-რეფერირებადი

16 სტრატეგიული მარკეტინგის მენეჯმენტი

ა. ქიტაშვილიკვაჭანტირაძე,

რეფერირებული ჟურნალი ,
“ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,

2009
დეკემბე
რი,

ა. ქიტაშვილი-

ჟურნალი “კომერსანტი”, #1
(5),

2008.

ჟურნალი “ბიზნესი და
კანონმდებლობა”,

2008

15 მარკეტინგი,

2009 გვ.

ჟურნალი“კომერსანტი”,
გვ.48-51(3 თაბახი)
17 ევროკავშირის აგროეკონომიკური

პოლიტიკის გამოცდილება, გვ.33-41( 7 თაბახი)

კვაჭანტირაძე,

18 სასურსათო

მოხმარების პრობლემები მსოფლიო ა. ქიტაშვილიაგრარულ პოლიტიკაში, . გვ.94-98 (4 თაბახი)
კვაჭანტირაძე,

#9(ოქტომბრის თვის
გამოშვება)
19 სამკურნალო

მემცენარეობის

განვითარების .აიდა ქიტაშვილი,

აქტუალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები
საქართველოში,

სამეცნიერო კონფერენციის: ., თბილისი
„სოფლის
მეურნეობის 1997.
განვითარების პრობლემები
საბაზრო
ეკონომიკაზე

გარდამავალ

პერიოდში“,

შრომათა

კრებულის

მასალები, ნაწ,1
20 სამკურნალო მცენარეების წარმოების ეკონომიკა,

აიდა ქიტაშვილი,

სამეცნიერო კონფერენცია: „
სოფლის მეურნეობის
განვითარების პრობლემები

,
თბილის
ი 1997.

საბაზრო ეკონომიკაზე
გარდამავალ პერიოდში“,
შრომათა კრებულის
მასალები, ნაწ.2
21 სამკურნალო

მემცენარეობის
განვითარება აიდა ქიტაშვილი,
ძირითადი მიმართულები საქართველოში, საბაზრო

.ასპირანტთა და ხარისხის
მაძიებელთა სამეცნიერო

ეკონომიკის პირობებში

შრომათა კრებული, ნაწილი

თბილის
ი 1996.

1,
22 სამკურნალო -მცენარეული ნედლეულის წარმოების აიდა ქიტაშვილი,

სპეციფიკა,

1995,
და ხარისხის
მაძიებელთა რესპუბლიკური თბილის
ი;
სამეცნიერო კონფერენციის
ასპირანტთა

მასალები,

3. საერთაშორისო კონფერენციებში, სემინარებში და/ან სხვ. მონაწილეობა

№

კონფერენციის, სემინარის და/ან სხვ. დასახელება

მონაწილეობის ფორმა

მოხსენება:

23.

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,
საქართველოს დამოუკიდებლობის 100
წლისთავისადმი მიძღვნილი XX საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია
24 აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „
ბიზნესისა და სამართლის სფეროს აქტუალური
პრობლემები“

25 Aida

Kitashvili -kvachantiradze

ქვეყანა

საქართველო

წელი

2018 წლის 19 მაისი

რეკომენდაციები ბიზნესგეგმის
შედგენისა და
შეფასების
მეთოდურ
ნაწილში
მოხსენება :ეკონომიკური
მარკეტინგის როლი
მაკროეკონომიკურ
რეგულირებაში

საქართველო

2017 სექტემბერი

მოხსენება

პოზნანი

2017 23-25 მაისი

(პოლონეთი)
DEUXIÈME JOUR mercredi
აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე
les problèmes économiques Pologne, a
24.05, 14:30-18:15
mondiaux au
pays post- I'Universite de
le 60eme congres de l 'Association Internationale socialistes, l'évaluation et les Sciences
recommandations
des Economistes de Langue Francaise (AIELF) «
Economiques et
Les enjeux du developpement economique.financier
de Gestion de

et ecologique dans une mondialisation risquee ».

Poznan,

http://aielf60congres.ue.poznan.pl/
http://aielf60congres.ue.poznan.pl/Livre%20des%20
resumes.pdf
26 აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,

(თანამომხსენებელი მოხსენება :

საქართველო

2015 მაისი

კახაბერ ჯაყელი)

აგრარული მარკეტინგის

დიდი აბრეშუმის გზის მე -10 საერთაშორისო

თანამედროვე გამოწვევები საერთაშორისო

კონფერენცია,

შავი ზღვის
უნივერსიტეტი

http://silkroadinstitute.ibsu.edu.ge/Uploads/Books/10th%
20Int%20Silk%20Road%20Conference%20Proceeding.pd

27 ა. ქიტაშვილი -კვაჭანტირაძე, თ. ჯოლბორდი,

საერთაშორისო
"თანამედროვე
პრობლემები“,

სამეცნიერო
ბიზნესი,

კონფერენცია
სიახლეები ,

2014 3-5 ოქტომბერს,
საქართველო
2014 თბილისი
მმართველობითი
თბილისის
აღრიცხვის მენეჯერული სახელმწიფო
ასპექტები,
უნივერსიტეტი
მოხსენება:

www.press.tsu.edu.ge
28 ა. ქიტაშვილი -კვაჭანტირაძე,

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
"ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის
მდგრადი განვითარება "

https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_fac

თსუ,
მოხსენება: ორგანული
პროდუქტების ბაზრის
განვითარების

საქართველო
თბილისის
სახელმწიფო

2013 წლის
ოქტომბერში,

ტენდენციები: ანალიზი და უნივერსიტეტი
რეკომენდაციები,

ulty/programakonferencia.pdf
29

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე, ნელი სესაძე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
"გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის
განვითარების ტენდენციები და თანამედროვე

მოხსენება: რეგიონული
მარკეტინგი და მისი
მმართველობითი
ასპექტები

საქართველო
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

სოფლის მეურნეობის
თანამედროვე

საქართველო
თბილისის

2012 წლის
აპრილში,

პრობლემები"
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konfer
enciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf
30 ა. ქიტაშვილი -კვაჭანტირაძე, ნელი სესაძე

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია „ სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარების პრიორიტეტები“

www.press.tsu.edu.ge
31

მდგომარეობის ანალიზი, სახელმწიფო
განვითარების
უნივერსიტეტი
პრიორიტეტები,
თსუ
პერსპექტივები

მოხსენება: ინფორმაციული საქართველო
ა. ქიტაშვილი –კვაჭანტირაძე, ნ. სესაძე, ნ. გრიგოლია, ტექნოლოგიების ახალი
საქართველოს
როლი ბიზნესში
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული

2011

2011

ტექნიკური
უნივერსიტეტი

კონფერენცია „ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–
პროცესების მართვა“,
32 ა. ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,

მოხსენება: მარკეტინგული საქართველო
საქმიანობის ეფექტიანობის თბილისის

პროფესორ-მასწავლებელთა

შეფასების კრიტერიუმები ეკონომიკურ

საუნივერსიტეტო კონფერენცია

ურტიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2010

33

ა. ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,

მოხსენება: სააფთიაქო

საქართველო

სუპერმარკეტები

თბილისის

ფარმაცევტულ ბიზნესში

ეკონომიკურ
ურტიერთობათა

პროფესორ-მასწავლებელთა
საუნივერსიტეტო კონფერენცია

34 ა. ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე,

პროფესორ-მასწავლებელთა
საუნივერსიტეტო კონფერენცია

2009

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
მოხსენება:

საქართველო

ევროკავშირის

ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო

აგრარული პოლიტიკა

უნივერსიტეტი

2008

/თეუსუ,

4. გავლილი ტრეინინგები, სტაჟირებები, სხვ.
№
1.

ტრეინინგის/სტაჟირების/სხვ. დასახელება

საერთაშორისო/უცხოეთის/
ადგილობრივი

ტრენინგი: სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და
სწავლების ეფექტური ინსტრუმენტები;

მასწავლებელთა
პროფესიული
განვითარების ეროვნული

ტრენინგი: სტუდენტურ-ინდივიდუალური
თავისებურებები პროფესიულ განათლებაში;

ცენტრი

ქვეყანა

წელი

საქართველო

2018

საქართველო

2005

ტრენინგი: პოზიტიური სასწავლო გარემოს შექმნა
სასწავლო პროცესში;
ტრენინგი: კომპეტენციებს დაფუძნებული
განათლება ;
ტრენინგი: შეფასების ინსტრუმენტების შერჩევა და
შემუშავება

ეკონომიკური დისციპლინების სწავლების
ინოვაციური სტრატეგიები და ეკონომიკური
პოლიტიკა.

უმაღლესი განათლების
მხარდაჭერის პროგრამის
საერთაშორისო (HESP)
ტრენინგი
სერთიფიკატი

5. საერთაშორისო საქმიანობა (სამეცნიერო/პრაქტიკულ/დარგობრივ/კვლევით/სხვ. პროექტებში/პროგრამებში/ სხვ. მონაწილეობა და/ან სხვ.)
რიცხვი, თვე, წელი
№
პროექტის/პროგრამის/სხვ. დასახელება
მონაწილეობის
-დან
-მდე
ფორმა/ფუნქცია

სარედაქციო
კოლეგიის წევრი,
1.საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონული
ჟურნალი

2015
წლიდან

00.00.0000

http://www.ijpaam.org/editorial-board-2/
Membre de la Comité de rédaction électronique internationale, scientifique

http://www.ijpaam.org/editorial-board-2/
2.ფრანგულენოვან
(AIELF)

მეცნიერ-ეკონომისტთა საერთაშორისო ასოციაციის

l 'Association Internationale des
(AIELF)

წევრი
2016
წლიდან

წევრი

Economistes de Langue Francaise

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი ,)

ერთჯერადი
მოწვევის
სადისერტაციო
საბჭოს წევრი,

2008-წ
სტუ
(20092010
წლებში).
თეუსუ

2007-2018

თემის ხელმძღავნელობა / რეცენზენტობა/ ოპონენტობა
საბაკალავრო ( კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 10), სამაგისტრო
( რეცენზრნტი თსუ , 8) და სადოქტორო ( ტექნიკური უნივერსიტეტი 1)
ნაშრომების რეცენზირება, ოპონირება, სტუდენტურ და სამეცნიერო
კონფერენციებში მონაწილეობა. ( თეუსუ, სეუ, კსუ, თდასუ, სტუ)

6. ენობრივი კომპეტენციები
№

უცხოური ენა

1.

რუსული ძალიან კარგად

2

ფრანგული კარგად

ფლობის დონე
B1

B2

C1

C2
C2



B2



დარგობრივი


დამადასტურებელი დოკუმენტი
--------------------



ვადასტურებ წინამდებარე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეს
განმცხადებელი აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაშე
სახელი, გვარი

აიდა ქიტაშვილი-კვაჭანტირაძე
ხელმოწერა

