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დაბდების თარიღი: 11. 05. 1968
მისამართი:

ყიფიანის ქ 28

საკონტაქტო ტელეფონი: (+99532)2- 99-70-06 (ბინა) 599 77 10 03 (მობ)
ელ.ფოსტა:

m.soselia@gtu.ge

სამუშაო გამოცდილება:
2013–

დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–
ინჟინერინგის

ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის

დეპარტამენტი
2011–2013წწ.

ასოცირებული პროფესორი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის
ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი
მოწვეული ასოცირებული პროფესორი.

2009 წ.–დღემდე სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი. ბიზნესის და სამართლის მიმართულება.
ასოცირებული პროფესორი
24.042017-26.06.
1996–2009

2017 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო

უნივერსიტეტის რექტორი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

1991–1996-

უნივერსიტეტის მაკროეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახ.
ეკონომიკის ინსტიტუტის უფრ.ლაბორანტი.

პარალელურად:
2009-2012წწ.

2009-2008

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოწვეული ასოცირებული
პროფესორი;
ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი
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2009-2010

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი . ასოცირებული
პროფესორი

განათლება:
1992-1996წ.წ.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობითბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა.
20.05. 2009 დისერტაციის დაცვა: ,,წყლის რესურსების გამოყენებისა და დაცვის
ეკონომიკური ეფექტიანობა საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ
პერიოდში (საქართველოს მაგალითზე)“
1986-1991წ.წ.
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. დიპლომის საიდენტიფიკაციო მონაცემები: ЦB #
814450, მინიჭებული კვალიფიკაცია: ეკონომ-გეოგრაფი,
გეოგრაფიის მასწავლებელი; , სპეციალობა–ეკონომიკური
გეოგრაფია.
აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა-ასოცირებული პროფესორი.
პროფესიული განვითარება / სამეცნიერო მივლინებები:
1989 .ლოძის უნივერსიტეტი(პოლონეთი). ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრა.
სტაჟირება ტურიზმსა და მხარეთმცოდნეობაში.
05.11.2010. ამერიკის საბჭოების JFDP ALUMNI GRANTS (JAG) პროექტის ფარგლებში
გამართული სემინარი თემაზე ,,უმაღლესი სასწავლებლების განვითარების
სტრატეგიული გეგმის თეორიული საფუძვლების შესახებ. (Methodology for creation o
of university’s strategic development plan.)
2011გაეროს
განვითარების
პროგრამის
UNDP
ორგანიზებული
ბიზნესსაგანმანათლებლო და საკონსულტაციო პროგრამა. ბიზნესის სასწავლო კურსი.
Business Education and Consultation Programe. Organised with assistance from the United
Nations Development Programme. (UNDP)
ტრენინგი ,,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“.
ქართულ–ევროპული აკადემია. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. 06.2013წ.
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Training course in ,,Basis of Economic Policy’’. Georgian Technical University, Engineering
Economic Department. Tbilisi, Georgia. March, 5-7, 2014.
Training Program In Teaching Strategies. Georgian Technical University, International
Federation Of Language Teacher Association, Multilingual Association Of Georgia. June 20,
2015.
TEMPUS LMPH სემინარები: ,,კვება და სასმელები’’, ,,გასტონომიის მნიშვნელობა
ტურიზმში’’, ,,ვიდეო მასალების გამოყენება ტურიზმის სწავლებაში’’, ,,ინოვაციები
ტურიზმში’’, ,,ინტერკულტურული კომუნიკაციები’’, ,,ენოლოგია’’. საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ.
საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა:


1997_1999წწ. „ საქართველოს მეაბრეშუმეობის განვითარების ეკონომიკური
პრობ-ლემები და მათი გადაჭრის გზები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ
პერიოდში“ №20.10 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
•2016 წლის აპრილი-დეკემბერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
შიდა საგრანტო პროექტი. „კონფლიქტების შიდასახელმწიფოერბრივი რეგულაციის
ასპექტებისა და განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები“

პუბლიკაციები: 49
სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მ.შ. 1-სახელმძღვანელო, 1
სალექციო კურსი, 2-მონოგრაფია, 1-დამხმარე სახელმძღვანელო 2
საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული სტატია.
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული; ინგლისური; სპარსული(მცირედ)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Ms-Windows; Ms-Word; Ms- Excel; PoverPoint; SPSS for Windows.
ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული: მეუღლე, ერთი შვილი
ჰობი - კითხვა, მუსიკა.
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სამეცნიერო ნაშრომების
სია
1) მ.სოსელია `“წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების ზოგიერთი საკითხი
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში" - მოხსენებათა თეზისები 1995
წლის

რესპუბლიკური

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენციის

თემაზე,

"სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების თანამედროვე პირობები". საქ. მეცნ.
აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
2) მ.სოსელია „საქართველოს წყლის რესურსების დასაშვები ნორმის ფარგლებში
გაჭუჭყიანების უფლებათა ბაზრის საკითხისათვის“– მოხსენებათა თეზისები
საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა და კომერსანტთა ასოციაციის 1996
წლის

კონფერენციის

თემაზე,

"ეკონომიკის

განვითარების

პრიორიტეტი

საქართველოში".
3) მ.სოსელია "წყლის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობა" სტატია საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო

შრომების

კრებულში

"საბაზრო

ეკონომიკის

განვითარების

პრობლემები". ტ. 4, თბ. "მეცნიერება" 2004.
4) მ.სოსელია"ტექნიკური

პროგრესის

და

მისი

შემადგენელი

ფაქტორების

თანამედროვე მნიშვნელობა მეურნეობის თანამედროვე პირობებში" – სტატია,
ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2005წ. №10-12.
5) მ.სოსელია

"ეკონომიკური უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხი – სტატია,

ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" 2006წ. №10-12.
6) მ.სოსელია „მდგრადი განვითარების ეკოლოგიური-ეკონომიკური მექანიზმის
ფორმირების ასპექტები„– სტატია, ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები"
2007წ. №7-8-9.
7) მ.სოსელია

"ეკონომიკურ

განვითარებასა

და

მაკროეკონომიკურ

მოდელში

რესურსთა დანიშნულების კავშირურთიერთობის საკითხები" – 2007წ.
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საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები
თემაზე "ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ტენდენციები პოსტკომუნისტურ
ქვეყნებში. საქ. მეცნ. აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.
8)

“Some macroeconomical aspects of the corruption – international conference corruption, shadow
economy, maxi

9)

and transition economics”. 2007.

შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის. საერთაშორისო კონფერენცია “Shadow
economical and social economical consequences of corruption, tax evasion and property right
violation”. 2008.

10)

როსტიაშვილი თ., სოსელია მ.

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის

ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი (ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები)
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული
1,თბილისი,, 2008
11)კორუფცია:

მაკროეკონომიკური

ასპექტები.

საქართველოს

ეკონომიკურ

მეცნიერებათა აკადემია. შრომები №7. 2009
12). სოსელია მ., როსტიაშვილი თ, წყლის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების
პრობლემები საზოგადოების მდგრადი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების
თანამედროვე ეტაპზე , პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო
შრომების კრებული 2,თბილისი,, 2009
13) როსტიაშვილი თ., სოსელია მ. Oორგანიზაციების ადმინისტრირება-პროცესები და
პროცედურები პ.გუგუშვილის ეკონომიკის

ინსტიტუტის

სამეცნიერო შრომების

კრებული II, 2009
14) როსტიაშვილი თ., სოსელია მ. ინვესტიციების მართვა საქართველოს მცირე და
საშუალო ბიზნესში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე და
მისი დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმიი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის მასალების

კრებული. Eეკონომიკის აქტუალური

პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, 8-9 ივლისი,2010

5

15)სოსელია მ. როსტიაშვილი თ .ბიზნეს-განათლების ორგანიზაცია და ბიზნესის
მომსახურება. ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა
კრებული . N 1

2011

16)სოსელია

მ.

როსტიაშვილი

თ.

ბიზნესის

ინფრასტრუქტურული

უზრუნველყოფა.ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომათა
კრებული . N 1

2011

17) სოსელია მ. როსტიაშვილი თ., ჩიქოვანი მ., ტყის მიწების გამოყენების პროცესის
რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი
–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–
პრაქტიკული

კონფერენცია.

,,საქართველოში

აგრარული

პოლიტიკისა

და

სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011
18)

სოსელია მ. როსტიაშვილი თ.აგრო –ეკო-სატყეო ტურიზმის განვითარების

როლი, ტყის მიწების გამოყენების საქმეში -–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

1

რესპუბლიკური

სამეცნიერო–პრაქტიკული

კონფერენცია

,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების
პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011
19)

როსტიაშვილი თ., სოსელია მ., მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო

მხარდაჭერა
დაარსების

საქართველოში.
დღისადმი

კონფერენციის

პაატა

მიძღვნილი

მასალების

კრებული.

გუგუშვილის
საერთაშორისო
Eეკონომიკის

ეკონომიკის

ინსტიტუტის

სამეცნიერო-პრაქტიკული
აქტუალური

პრობლემები

გლობალიზაციის პირობებში, 21-22 ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 330-334.
20) როსტიაშვილი თ., სოსელია მ., ბიზნეს-ორგანიზაციის ადმინისტრირების ფორმები.
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.
ეკონომიკის

აქტუალური

პრობლემები

გლობალიზაციის

პირობებში,

21-22

ოქტომბერი, თბილისი, 2011. გვ. 334-338.
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21)როსტიაშვილი

თ.,

სოსელიამ.მარკეტინგიმცირებიზნესისსფეროსდარგებში,

მესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტი,

შ.

შრომებისკრებული

.

გამომცემლობაუნივერსალი, , 2012
22.როსტიაშვილით.,
სოსელიამ.მცირებიზნესისსფეროსმომსახურებათაკლასიფიკაციასერვისულიეკონომი
კისპირობებში,შ. მესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტი, შრომების
კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012.
23.

როსტიაშვილი

თ.,

სოსელიამ.ბიზნესის

ხარჯების

ასახვა

ბუღალტრულ

აღრიცხვაში. შ. მესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტი, შრომების
კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012.
24.როსტიაშვილი თ., სოსელიამ.ბიზნესის შემოსავლების აღრიცხვა და მისი განაწილების სქემა. შ. მესხიასზუგდიდისსახელმწიფოსასწავლოუნივერსიტეტი, შრომების კრებული. გამომცემლობა “ უნივერსალი, 2012.
25)მაიასოსელია ,

თამარროსტიაშვილი. ფუნქციონალური დონის კონკურენტული

სტრატეგიები მცირე ბიზნესისათვის პოსტკომუნისტურ ქვეყნებშიპ.გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2012
26) მაიასოსელია,

თამარ როსტიაშვილი.

სასაქონლოპოლიტიკა,

როგორც

მარკეტინგული კომპლექსის შემუშავების ინსტრუმენტი მცირე ბიზნესისათვის.
პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული II, 2012
27) მაიასოსელია . ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე
ბიზნესისათვის.სტუ–სბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის

სამეცნიერო შრომების

კრებულიII, 2013.
28) თინათინ ჯოლბორდი. მაიასოსელია ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები –
სახელმძღვანელო. თბილისი 2012 წ.
29) მ.სოსელია თ. როსტიაშვილი გამოფენა–ბაზრობა,როგორც საქმიანი ტურიზმის
ფორმა, შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–4 საერთაშორისო
7

სამეცნიერო–პრაქტიკული

კონფერენცია,,,ინოვაციები

ტურიზმში“,ეკონომიკა

და

ბიზნესი,
8–9 ივნისი, ბათუმი, 2013წ.
30) მ.სოსელია

ფუნქციონალური დონის კონკურენტული სტრატეგიები მცირე

ბიზნესისათვის. სტუ–სბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის

სამეცნიერო შრომების

კრებული II, 2013.
31)სერვისული

მენეჯმენტის

მნიშვნელობა

თანამედროვე

ბიზნესში.პირველი

რეგიონული სიმპოზიუმი. 2014 ბათუმიბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია,
შრომები-4, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014 წელი.
32). მ.სოსელია თ. როსტიაშვილი შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მე–5

საერთაშორისო

სამეცნიერო–პრაქტიკული

კონფერენცია,,,ინოვაციები

ტურიზმში“, ეკონომიკა და ბიზნესი, 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ.
33)თამარ როსტიაშვილი, მაია სოსელია ,ეკატერინე მეყანწიშვილი მცირე ბიზნესის
სფეროს

მარკეტინგის

მაკრო-

და

მიკროგარემო.პ.

გუგუშვილის

სახელობის

ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია, 26 ივნისი 2014 წ.
34) ევგენი ბარათაშვილი

თამარ როსტიაშვილი მაია სოსელია “ტურისტული

საწარმოს მარკეტინგული გარემოს კვლევა ექსპერტული შეფასებებისა და ანალიზის
მეთოდიკის გამოყენებით” შ.რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–5
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,,ინოვაციები ტურიზმში“,
ეკონომიკა და ბიზნესი, 9-10 ივნისი, ბათუმი, 2014 წ.
35)მაია სოსელია

თეონა ხუფენია , თამარ როსტიაშვილი “ბიზნეს განათლების

მართვის თანამედროვე მეთოდები.”საქართველოს

ტექნიკური უნივერსიტეტი .

ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი № 1(12) 2015
36)სოსელია მ., ბერიძე თ., როსტიაშვილი თ. “მდგრადი განვითარების კონცეფციის
რეალიზაციის მექანიზმების შემუშავების საკითხები,” საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“2015
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37)როსტიაშვილითამარი, სოსელიამაია, რინკიაშვილინანა - “რეკლამა, როგორც
მიზნობრივ სეგმენტში ეფექტიანი მონაწილეობის ინსტრუმენტი”
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და
რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი განათლება 3(14)2015
38) სოსელია მ., ბერიძე თ., როსტიაშვილი თ.

ბუნების დაცვითი პოლიტიკის

ინსტრუმენტების პრაკტიკული გამოყენების საკითხები საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 3-4. 2016 წ.
39)მ.სოსელია ზ.კურტანიძე
ლოგიური
40)

“ეკონომიკური უსაფრთხოების თეორიულ-მეთოდო-

საფუძვლები” სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტი №3 თბილისი

მ.სოსელია

ზ.კურტანიძე

“ეკონომიკის

ეკოლოგიზაციის

ძირითადი

მიმართულებები სტუ–ს საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, შრომების კრებული№3(497), თბილისი
41) მ.სოსელია თ.როსტიაშვილი დ.ფოდიაშვილი “ინოვაციური მცირე საწარმოების
პიარი და იმიჯი”. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ინსტიტუტის დაარსების
Dდღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის
მასალების კრებული: “ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები
პოსტკომუნისტურ

ქვეყნებში.”თსუ

პ.

გუგუშვილის

სახელობის

ეკონომიკის

ინსტიტუტის გამომცემლობაP1-2 ივლისი, თბ.2016
42) მ.სოსელია ლ. ინასარიძე “ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფოებრივ მართვას
სრულყოფა სჭირდება” სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, 19-20 მაისი, თბილისი, 2017.
43)მაიასოსელია მალვინაჯიბლაძე ბიზნესისკეთებისსიმარტივესაქრთველოში
სტუ საერთაშორისო კონფერენცია „ გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები“, 19-20 მაისი, თბილისი, 2017
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44) მაიასოსელია,თამარ როსტიაშვილი, ქეთევან ლატარია

„ქეისით სწავლების

მეთოდოლოგია .“ დამხმარე სახელმძღვანელო თბილისი,2017
45) მაიასოსელია,თამარ როსტიაშვილი, გიორგი მაისაშვილი

„ბიზნეს მოდელების

შექმნა და ადაპტაცია საქართველოს სადაზღვევო კომპანიებში“ მონოგრაფია თბილისი, 2017
46) მაიასოსელია,თამარ როსტიაშვილი, ლელა ინასარიძე „ჰოსპიტალური სამახურის
მენეჯმენტის სრულყოფის გზები საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში“მონოგრაფია
თბილისი, 201747) თამარ როსტიაშვილი მაია სოსელია ნინო მაქაცარია “მარკეტინგი
მცირე ბიზნესში” სახელმძღვანელო თბილისი, 2017
48)კობააბლოთია, მაია სოსელია „ ნეოკეინსიანური ეკონომიკური პოლიტიკა
მსოფლიო პრაქტიკაში“გამომცემლობა: მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ"
თბილისი - 2017
49)მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი „ ინფორმაციული ნაკადები და რესურსები როგორც
მნიშვნელოვანი ინტეგრაციული ფაქტორები კონფლიქტური რეგიონებისათვის“
გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შ. მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ.
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