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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც / აკად. ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
სამუშაო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ადგილი/ორგანიზაცია: სამართლისა და საერთაშორისოურთიერთობების

ფაკულტეტი ;
ბიზნეს ტქნოლოგიების ფაკულტეტი
დაწესებულების მისამართი: კოსტავას 77
თანამდებობა : სამართლისა
და
საერთაშორისოურთიერთობების
ფაკულტეტის დეკანატის მთავარი სპეციალისტი
მასწავლებელი ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე
განათლება
2008-2012 ს.ტ.უ. ბიზნეს ინჟინერინგის ეკონომისტის ბაკალავრის
აკადემიური ხარისხი
ს.ტ.უ. ბიზნეს-ინჟნერინგის ფაკულტეტი, მენეჯმენტის
2012-2014 მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
2014-2017 ს.ტ.უ. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი.ბიზნესის
ადმინისტრირების დოქტორი (მენეჯმენტი)

სამუშაო გამოცდილება
2009-2011 წლები
2012-2013 წლები

ევროპული უნივერსიტეტი, ადამიანური
მართვის სპეციალისტი
„ინფო-ჯორჯია“ call ცენტრის ოპერატორი

რესურსების

2013 წლიდან-2017 წლამდე

ს.ტ.უ -ის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სპეციალისტი

2014 წლიდან-2017 წლამდე

ს.ტ.უ-ს
ბიზნესინინერინგის
მასწავლებელი

ფაკულტეტის

უფროსი

2017 წლიდან დღემდე
ს.ტ.უ-ს სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
მთავარი სპეციალისტი
2017 წლიდან დღემდე
ს.ტ.უ-ს ბიზნესტექნოლოგიების
პროფესორი

ფაკულტეტის

მეცნიერული მიღწევები
სტატიები
კონფერენციები

7
3
4
1
6

ტრეინინგი
სტაჟირება
სერთიფიკატი

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
თავისუფლად
თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამები
Windows XP, Ms Word XP, Ms Excel XP, Ms internet, Powerpointi.
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ჟურნალი სოციალური
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ჟურნალი სოციალური

2015

მართვის თანემდროვე

ეკონომიკა XXI საუკუნის

N5

ტენდენციები და პერსპექივები

აქტიური პრობლემები
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სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“
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ჟურნალი ეკონომიკა
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ჟურნალი სოციალური

მართვის თავისებურებანი

ეკონომიკა XXI საუკუნის

2017

ინოვაციური ეკონომიკის

აქტიური პრობლემები
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ჟურნალი სოციალური

2017

ინოვაციური განვითაების

ეკონომიკა, XXI
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ურთიერთკავშირი“

საუკუნის აქტუალური
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პრობლემები,
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შრომის ბაზარი დასაქმების
პოლიტიკის ფორმირების
პრობლემები საქართველოში

ეკონომიკა
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ი, გიორგი
ცინცაძე

ბანკის საკრედიტო რისკის
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დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო
ბიზნესის განვითარებისათვის
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აკაკი წერეთელის

2013

ხინიკაძე

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 80

თამარი,
ვახტანგ

წლისა და ბიზნესის

დათაშვილ

სამართლისა და

ი

სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 20 წლის
იუბილესადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია.
დილერი, როგორც სასაქონლო
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სოციალური ეკონომიკა

2013

შეთავაზების ხელშემწყობი და

XXI საუკუნის
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კომუნიკაციური მიქსის ნაწილი

აქტუალური
პრობლემები
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მართვის თანამედროვე
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ბათუმის ნავიგაციის

2015

2

სასწავლო უნივერსიტეტი

ტენდენციები და პერსპექტივები

მეზღვაურთა

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“

საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი I
საერთაშორისო

10

სამეცნიერო–
პრაქტიკული
კონფერენცია,,თანამედრ
ოვე მენეჯმენტი:
პრობლემები,
ჰიპოთეზები, კვლევები
ქ.ბათუმი
კონსალტინგური საქმიანობის
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. საერთაშორისო

2016

მაკა

სამეცნიერო-პრაქტიკული

ბუღულაშვ

კონფერენცია, ქ.სიდე

ილი

თბილისის დავით

მართვის თავისებურებანი

აღმაშეებლის სასწავლო

ინოვაციური ეკონომიკის

უნივერსიტეტი

პირობებში“

XIX სამეცნიერო

2017

5

2017
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კონფერენცია

13

ადამიანური კაპიტალისა და
ინოვაციური განვითარების
ურთიერთკავშირი

თბილისის დავით
აღმაშეებლის სასწავლო
უნივერსიტეტი
XX სამეცნიერო
კონფერენცია

