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laSa-giorgi daTaSvili
Ppersonaluri informacia:
Oojaxuri mdgomareoba: dasaojaxebeli
Ddabadebis TariRi: 15

aprili 1992 w

Ddabadebis adgili: q. Tbilisi
Eerovneba: qarTveli
Mmoqalaqeoba: saqarTvelos moqalaqe

ganaTleba:
2016 wlidan dRemde vswavlob saqarTvelos teqnikur universitetis
doqtoranturaSi
2014-2016 wlebSi davamTavre saqarTelos teqnikur uniersitetSi biznesinJineringis fakultetis magistratura biznes administrirebis ganxriT.
davamTavre warmatebiT.
2010-2014 wliebSi davamTavre saqarTvelos teqnikur universitetis biznesinJineringis fakultetis sabanko safinanso sadazRvevo saqmis
specialobaze. davamTavre warmatebiT.
1998 _ 2010 davamTavre Tbilisis 61-e sajaro skola.

2011-2014 wlebSi viyavi prezidentis saxelobis stipendianti, maqvs
serTifikati: inglisuri enis B2 done, zogadi menejmenti (PR; HRM) 2011,
warmatebuli kariera axali TaobisaTvis 2012, Zvirfasi liTonebis da
qvebis Semswavleli kursi Zvirfasi liTonebis specialobiT 2012,
saxelmwifo Sesyidvebis specialisti 2016.
samuSao gamocdileba:
2017
wlidan
dRemde
saqarTvelos
teqnikuri
universiteti,
bizensteqnologiebis fakulteti asisitenti (naxevar ganakveTze)
2016 wlidan dRemde a(a)ip „Tbilisis sabavSvo baga-baRebis marTvis
saagento“, saxelmwifo Sesyidvebis ganyofilebis ufrosi specialisti.

miswrafeba:
karieruli winsvla.
Eenebi: qarTuli (mSobliuri)
inglisuri (Tavisuflad), rusuli (Tavisuflad)

kompiuteris codna:
Word
Excell
Powerpoint

sxva interesebi:
kiTxva
kulinaria
ucxo enebi
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saqarTvelos regionebis
eleqtronuli mTavrobis
proeqtebis realizaciis
uzrunvelyofa
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ნაბეჭდი

2

eleqtronuli mTavrobis
ganviTarebis
Taviseburebani
saqarTvelos regionebSi
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აგროტურიზმი თანამედროვე
საბაზრო ეკონომიკის
პირობებში
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ტრანსნაციონალური
კორპორაციების
განვითარების საფეხურები
და ეფექტები
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ეროვნული ვალუტის „შავი
პარასკევი“
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მუნიციპალური
სამართლებრივ ეკონომიკური სისტემის
სტრატეგიის თეორიულ მეთოდოლოგიური ასპექტები
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4
სიციალური
ეკონომიკა 21–ე
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები.
სოციალური
ეკონომიკა 21–ე
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები.
"სოციალური
ეკონომიკა XXI
საუკუბის
აქტუალური
პრობლემები".
შპს ბათუმის
ნავიგაციის
სასწავლო
უნივერსიტეტის
მეზღვაურთა
საერთაშორისო
დღისადმი
მიძღვნილ III
ერთაშორისო
სამეცნიერო
პრაქტიკულ
კონფერენციას
თბილსის დავით
აღმაშენებლის
სასწავლო
უნვერსიტეტის
XIX სამეცნიერო
კონფერენცია
"სოციალური
ეკონომიკა XXI
საუკუბის
აქტუალური
პრობლემები".
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(უჩვენეთ
თანაავტორი)
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გამოცემის
წელი,
ჟურნალის
#
ნაბეჭდი
თაბახის
რაოდენობა

ნაშრომების დასახელება

დასახელება
გამომცემლის
ჟურნალის

#

დაბეჭდილია
თუ
ხელნაწერი

სამეცნიერო შრომების სია და კონფერენციებში
მონაწილეობა
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ნანი მამფორია
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დავით
ძოწენიძე

2017
წელი

0.2

ირაკლი პაპავა

2017
წელი

0.2

ვალერიან
გორგოძე

