
  
 

Curriculum Vitae 

 
  

პერსონალური ინფორმაცია  

სახელი, გვარი თამარ როსტიაშვილი 

მისამართი ვაზისუბნის დას. კ.2 ბ. 70,თბილისი 3800 

ტელეფონ(ი  595 96 76 24 ;    0 32278 72 90   

ფაქსი  

ელექტრონული ფოსტა t.rostiashvili@gtu.ge tamarirostiashvili@yahoo.com tamar_rostiashvili@mail.ru  
  

ეროვნება ქართველი 
  

დაბადების თარიღი 3 მარტი, 1969 წელი 
  

სქესი მდედრობითი 
  

დაკავებული თანამდებობა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი, 

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი 
  

mailto:t.rostiashvili@gtu.ge
mailto:tamarirostiashvili@yahoo.com
mailto:tamar_rostiashvili@mail.ru


  
 

სამუშაო გამოცდილება 2016 წ-დან დღემდე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

2013წ–დან 2016 წ-მდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს– 

ინჟინერინგის ფაკულტეტი,  ბიზნესის   ადმინისტრირების 

დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

2014 წ-დან დღემდე თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მოწვეული ასოცირებული პროფესორი; 

 

2011წ–დან  დღემდე – შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი; 

 

2011–2012წწ.–შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსი-

ტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი; 

 

2011 წლის 16 მაისიდან საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის  

ნამდვილი  წევრი, აკადემიკოსი;  

 

2010–2011წწ.–შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნი-

ვერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასისტენტ 

პროფესორი; 

 

2009–2013წ– საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, ასისტენტ–

პროფესორი; 

 

2009–2010წწ.–შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნი-

ვერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მოწვეული 

ასოცირებული პროფესორი; 

 

 2008–2012 წ.– ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნი-  

    ვერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის  ფაკულტეტის ასოცირებული  

პროფესორი; 

 

2008–2009წ.–თბილისის უნივერსიტეტის მეტეხის ბიზნესისა და მართვის  

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 

2008–2009წ.– თბილისის ევროპული უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის  

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 

 2002–2009 წ. – ქ.რუსთავის შოთა რუსთველის სახელობის საერო უნივერსი- 

 ტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის  სრული  პროფესორი; 

 

2009–1999წ.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს–ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი,  ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, მოწვეული   

პედაგოგი. 



  
 

განათლება და ტრენინგები 
 

                        თარიღები 

განათლება: 

1987–1992ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკური ფაკულტეტი, ეკონომიკური 

კიბერნეტიკის სპეციალობა, ეკონომისტ–მათემატიკოსი 

1992–1995–საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი/ასპირანტი/ 

2009წ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის აკადემიური 

დოქტორი 
  

მინჭებული კვალიფიკაციები ეკონომისტ–მათემატიკოსი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

ტრენინგის თემა/უნარები გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)მხარდაჭერით ორგანიზებული ბიზნეს–

საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო პროგრამა. ბიზნესის სასწავლო კურსი. Business 

Education and Consultation Programe. Organised with assistance from the United Nations 

Development Programme. (UNDP) 2011. 

 

ტრენინგი ,,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“. 

ქართულ–ევროპული აკადემია. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 

ცენტრი. 06.2013წ. 

 

ბუღალტერიის შემსწავლელი კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით და პროგრამა 

ორისი. თბილისი 2013 წ. 

 

ინგლისური ენის შესწავლის ევროსტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისი პროგრამის 

Elementary (A2) დონის კურსი. 2012–2013წ. 

 

ტარტუს უნივერსიტეტის მე-7 ევროპული ურთიერთობის პროგრამის 

ტრენინგი „ ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები. treningi 7th evropean 

Community Framevork Programme. A Marie Curie InternationalReserch Staff 

Exchange Programme.Bases of economic policy. March,5-7, 2014.Tbilisi, Georgia  

 

ტრენინგის ეროვნული და 

საერთაშორისო დონე 

 

  

პიროვნული უნარები და 

კომპეტენციები 

 

  

მშობლიური ენა ქართული 
  

სხვა ენები რუსული, ინგლისური 

თვითშეფასება  გაგება ლაპარაკი წ

ე

რ

ა 

ევროპული დონე (*)  მოსმენა კითხვა ინტერაქტიული საუბარი საუბარი  

                ინგლისური  (B1)   B2 *     B1     

რუსული  (C1)   (C1      C1     

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

სოციალური უნარები და 

კომპეტენციები 

გუნდური მუშაობის უნარი,  კონფერენციებზე  უცხოელ და ქართველ 

კოლეგებთან ერთად მუშაობა,კომუნიკაბელურობა. 
  

ორგანიზაციული უნარები და 

კომპეტენციები 

   საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილი  წევრი,  

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en


  
 

  

ტექნოლოგიები ცოდნა კომპიუტერული ტექნოლოგიები 
  

კომპიუტერის ცოდნა და 

კომპეტენციები 

Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point).  

  

ხელოვნების ცოდნა და 

უანრები 

მუსიკა, /ფორტეპიანო/, გიტარა,  სამკერვალო დიზაინი 

  

სხვა უნარი და 

კომპეტენციები 

ძირითადი დაინტერესება– კლასიკური მუსიკა 

  

მართვის მოწმობა კატეგორია ,,B’’ AH №2601355 



  
 

 პუბლიკაციები, სამეცნიერო კონფერენციები 

 

M1. მცირედასაშუალობიზნესისროლიეკონომიკურრეფორმათა 

სისტემაში, ყოველთვიურისაერთაშორისორეცენზირებადიდა 

 რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალიეკონომიკა, თბილისი, 2008წ. 
M 

2.მცირედასაშუალობიზნესისსახელმწიფორეგულირებაგანვითარებულქვეყნებშ

ი,ყოველთვიურისაერთაშორისორეცენზირებადიდარეფერირებადისამეცნიეროჟ

ურნალიეკონომიკა,, თბილისი 2008 წ, 

3.თანამედროვემცირედასაშუალობიზნესისძირითადითავისებურებები,ყოველთ

ვიურისაერთაშორისო–სამეცნიეროჟურნალისაქართველოსეკონომიკა, , 2008  

  4. სახელმწიფოპოლიტიკამცირედასაშუალობიზნესისგანვითარებაში , 

ყოველთვიურისაერთაშორისო–სამეცნიეროჟურნალისაქართველოსეკონომიკა, 
2008. 

 5. mცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერისზოგიერთიპრაქტიკულიასპექტი 

(ბიზნეს–კონსალტინგი, ბიზნეს– ინკუბატორები)  

პაატაგუგუშვილისეკონომიკისინსტიტუტისსამეცნიეროშრომებისკრებული 

1,თბილისი,, 2008  

6. მცირედასაშუალობიზნესისმხარდაჭერისასპექტები 

(ძირითადიმიმართულებებიდაინფრასტრუქტურა)  

აკადემიკოსსერგიჯიქიასდაბადების 110-

ეწლისთავისადმიმიძღვნილირესპუბლიკურისამეცნიეროკონფერენცია,ახალციხ

ე, 2009  

K7.წყლისრესურსებისეფექტიანიგამოყენებისპრობლემებისაზოგადოებისმდგრა

დისოციალურ–ეკონომიკურიგანვითარებისთანამედროვეეტაპზე , 

პაატაგუგუშვილისეკონომიკისინსტიტუტისსამეცნიეროშრომებისკრებული 

2,თბილისი,, 2009  

E8. ორგანიზაციებისადმინისტრირება–პროცესებიდაპროცედურები, 

პაატაგუგუშვილისეკონომიკისინსტიტუტისსამეცნიეროშრომებისკრებული 

2,თბილისი, 2009წ 
 9. mcire da saSualo biznesis marTvis strategia. Tbilisi, 2010. 
10.evrokavSirisregionulipolitikisZiriTadiprincipebi da 
Camoyalibebisetapebi. socialuriekonomika #4, Tbilisi, 2010. 

 11. regionulipolitikisevropuligamocdileba. 
saqarTvelosekonomika #10, Tbilisi, 2010. 

 12. regionulikonkurentunarianobisprincipebi da SefasebismeTodebi. 
ekonomika #10-11, Tbilisi, 2010. 

13. regionissainvesticiogaremo da sainovacio 

politika.socialuriekonomika #6, Tbilisi, 2010..  

14. regionebismarketingulikvlevisprincipebi. saerTaSoriso 
konferencia `xelisufleba da sazogadoeba”. 
RiadiplomatiuriasociaciissamecnieroJurnali #2(14), 2010, gv. 106-
116. 

15. inovaciuribiznesisganviTarebisTanamedrovetendenciebi. 
SoTarusTavelissaxelmwifouniversitetisdaarsebidan 75-e 
wlisTavisadmimiZRvnilisaerTaSorisosamecniero-
praqtikulikonferenciismasalebi 16-17 aprili, baTumi, 2010, gv. 
100-103 

16. regionTaSorisiekonomikurikavSirebirogorcmenejmentisobieqti. 
saerTaSorisosamecniero-praqtikulikonferencia, quTaisi, 1-2 
maisi. 2010, gv. 116-121. 

17.  investiciebis marTva saqarTvelos mcire da saSualo biznesSi. 
paata guguSvilis ekonomikis institutis daarsebidan 65-e da 
akademikos paata guguSilis dabadebidan 105-e wlisTavisadmi 
miZRvnili saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis 
masalebis krebuli. 
EekonomikisaqtualuriproblemebiganviTarebisTanamedroveetapze, 
8-9 ivlisi, Tbilisi, 2010. gv. 489-495.   

 



  
 

 18. biznes-ganaTlebisorganizacia da 
biznesissainformaciomomsaxureba. S. 
mesxiaszugdidissaxelmwifosaswavlouniversiteti, 
Sromebiskrebuli. #4, 2011, gv. 252-266. 

19. biznesisinfrastruqturuliuzrunvelyofa. S. 
mesxiaszugdidissaxelmwifosaswavlouniversiteti, 
Sromebiskrebuli. #4, 2011, gv. 243-252. 

20. momsaxurebismarketingisTanamedrovemodelebi. 
socialuriekonomika #4, Tbilisi, 2011, gv. 45-51. 

21. marTvisSedegianobisSefasebamomsaxurebissferoSibiznes-
strategiebisgamoyenebiT. 
YyovelkvartalurisamecnieroJurnali,,biznes-inJineringi”, #1, 
Tbilisi, 2011, gv. 106-111. 

 

22. mcire da saSualo biznesis saxelmwifo mxardaWeris ZiriTadi 
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