CURRICULUM VITAE
1. პირადი ინფორმაცია

2.

გვარი

კატუკია

სახელი
მამის სახელი
დაბადების თარიღი
მისამართი

ვალერი
დავითი

ტელეფონი
მობილური
ელ.ფოსტა

-

22.08.1983
ქ. თბილისი მიცკევიჩის ქ. N19 ბ.45

557 328 960
v.katukia@gtu.ge vakokatukia@gmail.com

განათლება

უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება

ფაკულტეტი /
საგანმანათლებლო
პროგრამა

საქართველოსტექნიკურიუნივე
რსიტეტი

ბიზნესინჟინერინგი

2013 -2016

დოქტორი

ბიზნესის ადმინისტრირება

თბილისისსაბანკოსაფინანსოინსტიტუტი,

ბიზნესისმართვის

2007-2009

მაგისტრი

ბიზნესის მართვა

თბილისის სავაჭროეკონომიკურიინსტიტუტი

იურიდიული

2001-2006

მაგისტრი

სამართალმცოდნეობა

საქართველოსტექნიკურიუნივე
რსიტეტი

კავშირგაბმულობის

2000-2004

ბაკალავრი

ტელეკომუნიკაცია

3.

დარგი/კვა
ლიფიკაც
ია

სპეციალიზაცია

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (მაგისტრატურა/დოქორანტურა)

დისერტაციის თემა
დისერტაციის დაცვის თარიღი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
დისერტაციის თემა
დისერტაციის დაცვის თარიღი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
სპეციალიზაცია

4.

ჩარიცხვის
ა და
დამთავრებ
ის წლები

ინსტიტუციურ მმართველობითი ურთიერთობების
განვითარება ბიზნესის სფეროში
18.07.2016 წ.
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება
(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება)
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CURRICULUM VITAE

საერთო სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება
თბილისისდავითაღმაშენებლისსასწავლოუნივერსიტეტი
საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი

5.

2013-2018

ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა
ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა,

2013დღემდე

აკადემიური თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

თბილისისდავითაღმაშენებლისსასწავლოუნივერსიტეტი

N

წლები

ასისტენტ პროფესორი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
დასახელება

7.

სწავლების საფეხური

აკადემიური თანამდებობა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

თანამდებობა

6.

შესაბამისი გამოყავით მუქი შრიფტით
1 წელი ან მეტი (3 წლამდე)
3 წელი ან მეტი (6 წლამდე)
6 წელი და მეტი

ფაკულტეტი
ბიზნესტექნოლოგიების

თანამდებობა
ასისტენტ პროფესორი

მონაწილეობა სამეცნიერო კვლევებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში
(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება)
სამეცნიერო კვლევის დასახელება
როლი კვლევაში

8.

ფან კლუბებსა და სპორტულ გუნდებს შორის
ხელმძღვანელი
ურთიერთობების განვითარება ბიზნესის სფეროში
2.
ინსტიტუციურ მმართველობითი ურთიერთობების
ავტორი
განვითარება ბიზნესის სფეროში
ბოლო 10 წლის გამავლობაში თქვენ მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები
(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით,
საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება).

N

1.

2.

ავტორებიყველა
თანაავტორის
მითითებით; აპლიკანტის
გვარი გამოყოფილი უნდა
იყოს მუქი შრიფტით
ვალერი კატუკია

ვალერი კატუკია

სამეცნიერო სტატიების სათაური, ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, სამეცნიერო
სტატიის ელექტრონული მისამართი (არსებობის შემთხვევაში)

საქართველოს საგადასახადო სისტემის პრობლემები და
მათი დაძლევის გზები. Jurnali 21-e saukunis
medicinisa da menejmentis problemebi. N

გამოქვეყნე
ბის წელი

1.

2017

ინსტიტუციურმმართველობითიცვლილებებისგამოწვევები, 2017
finansuri
krizisiდაპრობლემებიბიზნესისსფეროში.
stu-s
Sromebi, me-2 nawili.
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CURRICULUM VITAE
3.

ვალერი კატუკია

4.

ვალერი კატუკია

5.

ვალერი კატუკია

socialur-ekonomikuri
reformebi
saqarTveloSi 2016
finansuri krizisis pirobebSi (rusul enaze).
ECONOMICS AND REGION. Scientific journal of Poltava
Najional Technical Yuri Kondratyuk UniversiTy. February, 2016.
110-117
2015
„ ბიზნესზე მმართველობითი ტრანსფორმაციების გავლენა
და ინსტიტუციები გლობალიზაციის კონტექსტში.“
შრომების კრებული, „ ეკონომიკისა და ბიზნესის
აქტუალური პრობლემები“, ახალციხე-2015.
2015

სოციალურ-ეკონომიკური ტრანსფორმაციები და
ინსტიტუციურ- მმართველობითი ინოვაციები, ჟ.
სოციალური ეკონომიკა“ N-6, 2015წ.გვ.25-30.
6.

ვალერი კატუკია

„სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში და
მმართველობის ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული
ასპექტები“სამეცნიერო შრომათა კრებული „მედიცინისა და
მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები,“N-2,2015 წ.გვ.8999

2015

7.

ვალერი კატუკია

„ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და
ქართული რეალობა.“ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა N-2,
2014. გვ.133-139

2014

8.

ვალერი კატუკია

„ინსტიტუციური ცვლილებების გავლენა ბიზნესზე“N7.2014 წ.გვ,103-107

2014

9.

ვალერი კატუკია

10.

ვალერი კატუკია

„ინსტიტუციური ტრანსფორმაციები da misi zemoqmedeba 2014
qarTul biznesSi. Jurnali macne N7 gv. 103-107
2013
„მცირე და საშუალო ბიზნესის ინსტიტუციური
უზრუნველყოფა, პრობლემები და შემაფერხებელი
ღონისძიებები.“ ჟურნალი „ სოციალური ეკონომიკა“N2,2013
წ.

9.

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში
(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება)

თარიღი

2017 წ.

მოხსენების
სათაური
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი

ადამიანური რესურსების შერჩევის ზრდა-განვითარებისა და კარიერის მართვის პრობლემები შპს
„ჯორჯიანუოთერენდფაუერსა“ დასს „თელასში“
ქართული

მოხსენების
სათაური

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის თავისებურებების სრულყოფის მიმართულებები ბიზნესის
სფეროში

სტუ

2016 წ.
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CURRICULUM VITAE
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი
კონფერენციის
დასახელება

ქართული

თარიღი
მოხსენების
სათაური
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი

2017
“ინსტიტუციურიტრანსფორმაციები და საგადასახადო პოლიტიკა.

კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების
სათაური
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების
სათაური
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების
სათაური
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების
სათაური

სტუ

ქართული
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2015 წ.
ინსტიტუციურ-მმართველობითი ტრანსფორმაციები და ქართული რეალობა
ქართული
ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი

2015 წ.
ინსტიტუციურიდამმართველობითიტრანსფორმაციებიეკონომიკურიკრიზისისპირობებში
ქართული
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2015 წ.
„ეკონომიკურიკრიზისისგავლენაბიზნესზეგლობალიზაციისპირობებში
ქართული
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2015
„ინსტიტუციონალურიდამმართველობითიურთიერთობებისგანვითარებაბიზნესისსფეროში
4
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CURRICULUM VITAE
წარდგენის
ენა
ჩატარების
ადგილი

ქართული
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კონფერენციის
დასახელება
10. ენების ცოდნა
მშობლიური ენა
უცხო ენა

ქართული(მშობ
ლიური)
რუსული
ინგლისური

წერა
(მიუთითეთ
დონე)
A1-A2; B1-B2; C1C2
C2

კითხვა
(მიუთითეთ
დონე)
A1-A2; B1-B2;
C1-C2
C2

მოსმენა
(მიუთითეთ
დონე)
A1-A2; B1-B2;
C1-C2
C2

ლაპარაკი
(მიუთითეთ
დონე)
A1-A2; B1-B2; C1C2
C2

B2
B1

B
B1

B
B1

B
B1

(მიუთითეთ ენა)
(მიუთითეთ ენა)

11. რომელ უცხო ენაზე შეგიძლიათ სალექციო კურსის წაკითხვა?
1. რუსული
2.

12. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
1. Windows
2. Word
3. Excel
4. Inthernet
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