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ბოლო სამსახურებრივი
პოზიცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

2.განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
ჩარიცხვისა და დამთავრების
წლები
კვალიფიკაცია

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი
1991–1998წლები
ეკონომისტი

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა;
დისერტაციის დაცვის
2006 წლის 22 დეკემბერი
თარიღი
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
006225

დისერტაციის თემა: „მართლმადიდებელ მორწმუნეთა
ოჯახური ფასეულობები და დემოგრაფიული
ორიენტაციები“
4.სამსახურებრივი გამოცდილება
თარიღი
2006 წლიდან
დაწესებულების დასახელება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაკავებული თანამდებობა
ასისტენტ–პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი
საქმიანობის სფერო
ლექცია–სემინარი
1

7.პედაგოგიური გამოცდილება
საერთო პედაგოგიური სტაჟი
ბოლო 6 წლის განმავლობაში
წაკითხული კურსები
ლექცია
პრაქტიკული/სემინარი
ლაბორატორიული სამუშაო
უმაღლესის სასწავლებლის
დასახელება

წელი

12 წელი
ბიზნესის საფუძვლები, რისკ მენეჯმენტი
ლექცია–სემინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დ.გურამიშვილის სახელობის ქართულ–უკრაინული
საერთაშორისო უნივერსიტეტი „იბერია“,
პოლიტექნიკურ– ჰუმანიტარული სამედიცინო
ინსტიტუტი
2006 წლიდან

12.სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)
(ჯილდო,სტიპენდია, კომპიუტერთან მუშაობის უნარები, კომისიების წევრობა, ენების ცოდნა და სხვა)
N
აქტივობის დასახელება
ყოველკვარტალური
სამეცნიერო
ჟურნალი „ ბიზნეს–ინჟინერინგი“–ის პასუხისმგებელი
1
რედაქტორი

2
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული „გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ (სარედაქციო კოლეგიის წევრი)

3

საერთაშორისო ტრენინგი „ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა’’
2006წ.

4

საერთაშორისო ტრეინინგი იუნესკოს (UNESCO) ოფიციალური პარტნიორი
ორგანიზაციის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით
FIPLV - 2015; სწავლების სტრატეგიები

5

საერთაშორისო ტრეინინგი იუნესკოს (UNESCO) ოფიციალური პარტნიორი
ორგანიზაციის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით FIPLV -2016; ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები.

6

ტრეინინგ- კურსი პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირება, სერტიფიკატი 2017წ.

7
8

ტრეინინგ-კურსი- საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტები, 2017წ.

9

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 83-ე, 84-ე, 85-ე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის
5
გამარჯვებული სტუდენტის ხელმძღვანელი

დოქტორანტურის
2017წლები)

კოლოქვიუმების

და

სემინარების

კომისიის

მდივანი

(2015-

2

სახემძღვანელო „ლოგისტიკა“ 2012წ. რეცენზენტი

დამატებითი ინფორმაცია
N

მყავს ორი შვილი
ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ
ნინო ჩიკვილაძე
29 ივლისი 2018წ

3

1
1

2
ოჯახის რიცხოვნობა ბოლო

3
nabeWdi

4
ჟურნალი

5
2007წ. N3

„ეკონომიკა“

აღწერის მიხედვით და ოჯახი

6
გვ. 182–

შენიშვნა
(უჩვენეთ
თანაავტ)

ნაბეჭდი
თაბახის
რაოდენობა

გამოცემის
წელი,
ჟურნალის #

ნაშრომების დასახელება

დაბეჭდილია

#

დასახელება
გამომცემლ-ის
ჟურნალის

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოცემული
სამეცნიერო ნაშრომების
ჩამონათვალი

7

189 (0.5)

როგოც ფასეულობა
ქართველებში
2

მოსაზრებები პ.ლემონჯავასა

nabeWdi

ჟურნალი

და ა. აბრალავას წიგნის

„სოციალური

„ეკონომიკის პრინციპები“

ეკონომიკა“

2010წ. N7

გვ.105–
111 (0,4)

ირგვლივ
3

რწმენა , ოჯახი, კეთილდღეობა

nabeWdi

ჟურნალი

2010წ. N5

„სოციალური

გვ.25–28
(0,25)

ეკონომიკა“
4

5

არაციკლური ეკონომიკური

nabeWdi

ჟურნალი

2010წ.N6

გვ.116–

კრიზისების მიზეზები და

„სოციალური

119

შედეგები

ეკონომიკა“

(0,25)

მენეჯმენტის გენდერული

nabeWdi

ასპექტები

ჟურნალი

სპეციალუ

გვ.195–

„სოციალური

რი ნომერი

199 (0,3)

2012წ. N2

გვ.112–

ეკონომიკა“
6

განვითარება და

nabeWdi

კეთილდღეობა
7

ბიზნეს–ინჟინერინგის

ჟურნალი“ბიზნეს
–ინჟინერინგი“

nabeWdi

თანამედროვე კონცეფცია

ჟურნალი“ბიზნეს

119 (0,5)
2012წ.N1

–ინჟინერინგი“

გვ.7–13

თანაავ

(0,4)

ტორო
ბით

8

ბაზრის სუბიექტების ქცევა

ნაბეჭდი

„გლობალიზაცია

ექსტრემალურ ეკონომიკურ

და ბიზნესის

პირობებში

თანამედროვე

2017წ. 1

გვ.169175(0,6)

1

გამოწვევები“
9

UN World Food Programme
Partnership Strategy

ნაბეჭდი

„გლობალიზაცია
და ბიზნესის

2017წ. 2

გვ.331-

თანაავ

335(0,4)

ტორო

თანამედროვე

ბით

გამოწვევები“

პირადი ხელმოწერა:

ნ. ჩიკვილაძე

2

