CV
პერსონალური ინფორმაცია
სახელი, გვარი:
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
მისამართი :
ტელეფონი:
ელ.ფოსტა:

თამარ ლაგვილავა
27.01.1989
ქ. თბილისი
თბილისი, თევდორე მღვდლის ქ.№13, ბ.41
598238672
t.lagvilava@gtu.ge

განათლება
2008-2012 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი. საფინანსო, საბანკო და
სადაზღვევო საქმის სპეციალობა. ბიზნესის
ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი.
2012-2014 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი. საბანკო პროცესების მართვის
სპეციალობა. ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის
აკადემიური ხარისხი.
2014-2017წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. ბიზნესის
ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება
2012-2013 წწ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნესინჟინერინგის (ამჟამად ბიზნესტექნოლოგიების)
ფაკულტეტი, საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი.
ლაბორანტი.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ბიზნეს2013-2015 წწ. ინჟინერინგის (ამჟამად ბიზნესტექნოლოგიების)
ფაკულტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი.
სპეციალისტი.
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2015-2016 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტი. სპეციალისტი,
მოწვეული მასწავლებელი.
2017 წლიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტი. ასისტენტი.

მეცნიერული მიღწევები (2013-2017 წლები)
სტატიები
კონფერენციები

19
11

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
საშუალოდ
საშუალოდ

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის
დასახელება

სწავლების საფეხური / sაგანმანათლებლo proგrამა

1. ბიზნესის საფუძვლები
2. საერთაშორისო ბიზნესი
3. კორპორაციული მენეჯმენტი

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი

2

ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება
ბიზნესის ადმინისტრირება

სამეცნიერო ნაშრომების სია
სტატიები
გამომცემლობა,
#

სამეცნიერო ნაშრომის

ჟურნალი (ნომერი,

რიგზე

დასახელება

წელი) ან სავტორო

გვ.

თანაავტორ(ებ)ი

გ. ნანუაშვილი

მოწმობის ნომერი
1

ჩრდილოვანი ეკონომიკა და

ჟურნალი ,,ბიზნეს-

გვ. 47-

აღრიცხვის საკითხები

ინჟინერინგი’’, №1,

51

ლ. სადაღაშვილი

2014წ.
2

ეროვნული ბანკის

ჟურნალი ,,ბიზნეს-

გვ. 91-

ურთიერთობა კომერციულ
ბანკებთან და მისი გავლენა

ინჟინერინგი’’, №2,
2014წ.

93

საქართველოსთვის

ჟურნალი ,,ბიზნეს-

გვ.72-

გ. ნანუაშვილი

გამოყოფილ ვალებთან

ინჟინერინგი’’, №2,

77

ლ. სადაღაშვილი

ჟურნალი ,,სოციალური

გვ. 46-

ე. კავთიძე

ეკონომიკა’’, №4 (34),

49

ქვეყნის ეკონომიკაზე
3

დაკავშირებული

2014წ.

პრობლემების ანალიზი
4

განაწილებითი
ურთიერთობები და
კონიუნქტურები

2014წ.

თანამედროვე პირობებში
5

ევროკავშირი და
საქართველო-

ჟურნალი ,, განათლება’’

გვ. 171-

№1(15), 2016 წ.

175

პრიორიტეტები და
პერსპექტივები
6

7

საქართველო

ჟურნალი ,,სოციალური

ევროინტეგრაციულ
პროცესებში

ეკონომიკა’’, №1, 2017 წ.

ქართული საქმიანი

ჟურნალი ,,ახალი

კულტურა ევროკავშირის

ეკონომისტი’’ №1, 2017

ქვეყნებთან მიმართებაში
8

საქართველოს სამეწარმეო
გარემოს პრობლემები მცირე
ბიზნესის სფეროში

მეცნიერთა ევრაზიული
კავშირი (ESU) №1 (46),
2018 | ეკონომიკური
მეცნიერებები

3

51-54

მ.ჩეჩელაშვილი
რ. ოთინაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციები
#

სამეცნიერო ნაშრომის

რიგზე

დასახელება

1

გამომცემლობა, ჟურნალი
(ნომერი, წელი) ან სავტორო

გვ.

თანაავტორ(ებ)ი

გ. ნანუაშვილი

მოწმობის ნომერი

საქართველოს

სტუ, პირველი

გვ.

პერსპექტივა

საერთაშორისო

143-147

საერთაშორისო ვაჭრობაში

ეკონომიკური კონფერენციაIEC-2013, ,,ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების
მოდელები: გუშინ, დღეს,
ხვალ’’, ჟურნალი ,,ბიზნესინჟინერინგი’’, №4, 2013 წ.

2

ქალები და შოპინგი

სტუ-ს გენდერული

გვ.

თანასწორობის კვლევითი

182-186

ცენტრი, საერთაშორისო

ა. სიჭინავა
თ. მაისურაძე

სამეცნიერო კონფერენცია.
შრომების კრებული (2) 2013
წ.
3

უძრავი ქონების- მიწის

ქუთაისის აკაკი წერეთლის

გვ.241-

შეფასების პრინციპები

სახელმწიფო

244

უნივერსიტეტი,

ა. სიჭინავა
თ. მაისურაძე

საერთაშორისო სამეცნიერო
-პრაქტიკული კონფერენცია,
24-25 მაისი, 2013 წ.
შრომების კრებული ნაწილი
II
4

რა ევროპული

სტუ, მეორე საერთაშორისო

გვ. 46-

ღირებულებითი

ეკონომიკური კონფერენცია-

49

ორიენტირებია

IEC-2014, ,,ეროვნული

მნიშვნელოვანი ქართული

ეკონომიკის განვითარების

ეკონომიკური

მოდელები: გუშინ, დღეს,

მოდელისთვის

ხვალ’’, ჟურნალი ,,ბიზნესინჟინერინგი’’, №4, 2014 წ.

5

თანამედროვე მენეჯმენტი

ბათუმის ნავიგაციის

გვ. 57-

და მისი როლი ქვეყნის

სასწავლო უნივერსიტეტი,

59

ეკონომიკის

პირველი საერთაშორისო

განვითარებაში

სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია:
4

შ. ვეშაპიძე
ნ. ბაბუაძე

,,თანამედროვე მენეჯმენტი:
პრობლემები,ჰიპოთეზები,
კვლევები’’, 24-25 ივნისი,
2015 წ.
შრომების კრებული
6

ინტეგრაციული
პროცესები ბიზნესის
კლასტერიზაციის
კონტექსტში

ბათუმის ნავიგაციის

გვ. 35-

სასწავლო უნივერსიტეტი,

38

მეორე საერთაშორისო

ე. ბარათაშვილი
მ. ბერუაშვილი

სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია: ,,სოციალურეკონომიკური განვითარების
პრობლემები’’, 24 ივნისი,
2016 წ.
ჟურნალი ,,ინოვაციური
ეკონომიკა და მართვა’’

7

ევროკავშირთან
ეკონომიკური
ურთიერთპარტნიორობის
პერსპექტივები

სტუ, მეოთხე

გვ.

საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია-

200-204

ე. ბარათაშვილი

IEC-2016, ,,ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების
მოდელები: გუშინ, დღეს,
ხვალ’’, ჟურნალი ,,ბიზნესინჟინერინგი’’, №3, 2016 წ.

8

მცირე და საშუალო
ბიზნესი ევროკავშირსა და
საქართველოში

გორის სახელმწიფო
სასწავლო უნივერსიტეტი,
მეცხრე საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია:
,,განათლების მენეჯმენტი:
მიმდინარე გამოწვევები და
განვითარების
პერსპექტივები, 18-19
ნოემბერი, 2016 წ.

9

უცხოური რეგიონული
მენეჯმენტის
საკითხისათვის

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი,
მესამე საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია:
,,თანამედროვე
ტექნოლოგიები,
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პრობლემები
და გამოწვევები’’, 24 ივნისი,
5

ე. ბარათაშვილი
ი. მახარაშვილი

2017 წ.
10

სახელმწიფოს როლი
ევროპული კლასტერების
ფორმირებაში

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო უნივერსიტეტი,
მესამე საერთაშორისო

ი. მახარაშვილი
მ. ბერუაშვილი

სამეცნიერო კონფერენცია:
,,თანამედროვე
ტექნოლოგიები,
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების პრობლემები
და გამოწვევები’’, 24 ივნისი,
2017 წ.
11

კლასტერული პოლიტიკა
და ევროკავშირის
ქვეყნების ინოვაციური
განვითარება

სტუ, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია:
,,გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები’’ 19-20 მაისი,
2017 წ.

6

შ. კერესელიძე

