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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: ნინო აროშვილი 

დაბადების თარიღი: 19/10/1987 

დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი 

მისამართი: თბილისი, ონიაშვილის №76 

ტელეფონი:  599 700 602 

ელ.ფოსტა: n aroshvili@gtu.ge 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

დაწესებულების მისამართი:  მე-6 კორპ. მე-7 სართ. ოთახი №706 

თანამდებობა : ასისტენტ პროფესორი 

 

განათლება 

 

ჩარიცხვის და 

დამთავრების წლები 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი;  

სპეციალობა: ბიოსამედიცინო პოლიმერების ქიმია და ტექნოლოგია;  

კვალიფიკაცია:  ქიმიური ტექნოლოგიების ბაკალავრი;   

ჩარიცხვის წელი: 2004წ. 

დამთავრების წელი: 2008წ. 

2. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; 

სპეციალობა: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები; 

კვალიფიკაცია: ეკონომიკის მაგისტრი; 

ჩარიცხვის წელი: 2009წ; 

დამთავრების წელი: 2011წ. 

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესინჟინერინგის ფაკუ-

ლტეტი, დოქტორანტურა.  

ჩარიცხვის წელი: 2013წ. 

დამთავრების წელი: 2015წ. 

mailto:n_aroshvili@gtu.ge
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სამუშაო გამოცდილება 

 
2009-2010წწ ს.ს. ალდაგი ბისიაი, საცალო დაზღვევის დეპარტამენტის სპეციალისტი 

2010-2011წწ შ.პ.ს. თბილისის საბანკო-საფინანსო ინსტიტუტი, რექტორის თანაშმწე 

2012-2013წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰიდროინჟინერიის 

დეპარტამენტი, მასწავლებელი 

2015-2016წ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მენეჯმენტის დეპარტამენტი, უფროსი 

მასწავლებელი 

2013წლიდან-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სწავლების დეპარტამენტი, 

უფროსი სპეციალისტი 

2017 წლის სექტემბტიდან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 

 

მეცნიერული მიღწევები  

სადოქტორო                                                                                                               1 

მონოგრაფია  1 

სახელმძღვანელო 0 

სტატიები 5 

კონფერენციები 5 

გამოგონებები 0 

გრანტები 0 

 

 

ენების ცოდნა 

 

რუსული  საშუალოდ 

ინგლისური  კარგად 

 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 
მეწარმეობის საფუძვლები - სტუ,  პროგრამა - მშენებლობის ბიზნესის ადმინისტრატორი 
ბიზნესის საფუძვლები - სტუ, პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება 
სტატისტიკის ზოგადი თეორია - სტუ, პროგრამა - ლოგისტიკა 
ოპერაციული მენეჯმენტი - სტუ, პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება 

 
 

 

ინტერესის სფერო 

 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1
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სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  -  ეკონომიკა;  მენეჯმენტი 

 

 

დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 
2008 

 

 

2008 

 

 

 

2015 

1. STRENGTHENING PUBLIC ADMINISTRATION AND MEDIA IN 

GEORGIA © SPAMGO 

TRANSPORT 

2. STRENGTHENING PUBLIC ADMINISTRATION AND MEDIA IN 

GEORGIA © SPAMGO 

ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT 

3. IOWA STATE UNIVERSITY VENTER OF EXCELLENCE IN TEACHNING 

AND LEARNING GEORGIA TECHNICAL UNIVERSITY 

 

 

ჰობი 

 

 კითხვა, მუსიკა, ცურვა 
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სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა 

 

№ სამეცნიერო შრომების 

დასახელება 

ნაბეჭდი ან 

ხელნაწერი 

გამომცემლობა ჟურნალი 

(ნომერი წელი) ან 

საავტორო მოწმობის 

ნომერი 

ნაბეჭდი 

თაბახის ან 

გვერდის 

რაოდენობა 

თანაავტორის 

გვარი 

1 2 3 4 5 6 

1 საერთაშორისო ბიზნესი 

და რეგულაციები 
ნაბეჭდი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 

ჟურნალი №1, 2015წ. 

თბილისი 

3 - 

2 

საერთაშორისო 

ბიზნესისა და 

ევროკავშირის 

არაასატარიფო ბარიერები 

ნაბეჭდი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“  

ჟურნალი №2, 2015წ. 

თბილისი 

3 - 

3 

გლობალური ეკონომიკა 

და პრობლემური 

ფაქტორები 

საერთაშორისო ბიზნეში 

ნაბეჭდი 

„საისტორიო 

ვერტიკალები“ ჟურნალი 

№31, 2015წ. თბილისი 

7 შ. ვეშაპიძე 

4 

საერთაშორისო ბიზნესში 

პროტექციონიზმის 

თანამედროვე ფორმები 

და ახალი სავაჭრო 

რეგულაციები 

ნაბეჭდი 

„საისტორიო 

ვერტიკალები“ ჟურნალი 

№35-36, 2016წ, თბილისი 

5 - 

5 
ეკონომიკის სახლმწიფო 

რეგულირების 

აუცილებლობა 

ნაბეჭდი 
„ეკონომიკა“ ჟურნალი 

№2, 2017წ. თბილისი 
10 

- 

6 

გლობალიზაცია და 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განვითარება 

ხელნაწერი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

საერთაშორისო 

ტუდენტური 

კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და 

საქართველოს საგარეო 

ეკონომიკური 

ურთიერთობები“. 2010წ. 

17 - 
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თბილისი 

7 არასატარიფო ბარიერები 

ევროკავშირში 
ნაბეჭდი 

სტუ, საქართველოს 

საინჟინრო აკადემია. 

პირველი საერთაშორისო 

კონფერენცია - IEC-2013 

“ეროვნული ეკნომიკის 

განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, 

ხვალ.” ქ. თბილისი. 17-18 

ოქტომბერი, 2013წელი. 

2 - 

8 

საერთაშორისო 

ბიზნესისა და 

ევროკავშირის 

არასატარიფო ბარიერები 

ნაბეჭდი 

სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე 

ღია საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

თეზისების კრებული. ქ. 

თბილისი 14 მაისი, 

2014წელი. 

1 - 

9 

პროტექციონიზმი, 

როგორც საგარეო 

ვაჭრობის სახელმწიფო 

რეგულირების ფორმა 

ნაბეჭდი 

სტუ, საქართველოს 

საინჟინრო აკადემია. 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენცია - IEC-2014 

“ეროვნული ეკნომიკის 

განვითარების 

მოდელები: გუშინ, დღეს, 

ხვალ.”  მეორე კრებული. 

ქ. თბილისი. 17-18 

ოქტომბერი, 2014 წელი. 

4 - 

10 ევროკავშირის 

არასატარიფო ბარიერები 
ნაბეჭდი 

დავით აღმაშენებლის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია. ეთა-ს 21-ე 

წლისადი მიძღვნილი 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია. ქ. გორი. 3 

ივლისი, 2014წელი. 

16 - 

 

 


