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პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: თამარ ღამბაშიძე 
დაბადების თარიღი: 23. 08. 1967 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : თბილისი, ბაგები, 1 კორპ. ბინა 28ა 
ტელეფონი:  599 979917 
ელ.ფოსტა: t.gambashidze@gtu.ge  

 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტი / საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი 
დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77.  

თანამდებობა : ასოცირებული პროფესორი 

 

განათლება 

უმაღლესი 

ჩარიცხვის და 

დამთავრების წლები 

1985–90 წწ.  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახალხო მეურნეობის 

დაგეგმვა, შრომის ეკონომიკა 

1995წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი  

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

 
სამუშაო გამოცდილება 

თარიღი 1985 27. 06.- დან 1985 15. 06.-მდე 

დამსაქმებელის დასახელება სტუდენტთა საქალაქო ტრესტი #16 

დამსაქმებელის დასახელება საქართველო სსრ კულტურის ფონდი 

დამსაქმებელი საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი 

დამსაქმებელი დემოგრაფიისა და სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის 

ცენტრი 

mailto:t.gambashidze@gtu.ge


დამსაქმებელი საქ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

დამსაქმებელი 1993 წლიდან 1999-მდე მოწვევით  თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

Dდამსაქმებელი 1999  2006 –მდე თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

დამსაქმებელი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 

2012 წლიდან დღემდე 

 

 

 

მეცნიერული მიღწევები  
 

მონოგრაფია  0 

სახელმძღვანელო 4 

სტატიები 37 

კონფერენციები 13 

გამოგონებები 0 

გრანტები 3 

 

 

ენების ცოდნა 
 

ქართული 

რუსული 

 მშობლიური 

თავისუფლად 

ინგლისური  კარგად                                                                 

 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 
 
სასწავლო კურსის დასახელება. 

1. ორგანიზაციის თეორია 
2. სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 
 

 

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

ბაკალავრიატი. 

 

 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1


 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო 

მენეჯმენტი 

 

 

 

 

მაგისტრატურა 

 

 

ინტერესის სფერო 

ეკონომიკა, კორპორატიული კულტურების კვლევა 
 

 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 

გრანტის დასახელება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და დემოგრაფიული 

განვითარება 

დონორი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 

თარიღი/ვადები 2011 09. 01-2011. 11. 15 

თქვენი როლი/თანამდებობა ჯგუფური მუშაობა-თანაშემსრულებელი 

  

გრანტის დასახელება განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა 

დონორი ორგანიზაცია ჯანმრთელობის დაცვის ნაციონალური ცენტრი 

თარიღი/ვადები 2015 წელი 

თქვენი როლი/თანამდებობა ჯგუფი-თანაშემსრულებელი 

გრანტის დასახელება სასჯელაღსრულების სისტემის ეფექტური მართვის კოორდინაცია 

დონორი ორგანიზაცია იუსტიციის სამინისტრო 

თარიღი/ვადები 2009-2010 

თქვენი როლი/თანამდებობა თანაშემსრულებელი 

 

 



 

გამოქვეყნებული შრომების სია: 

1.   დასაქმებისა და მიგრაციული ქცევის კავშირი, ჟურნალი `ეკონომიკა~. 1997წ. #4-6, გვ. 86-

90; 

2. მიგრაციული პროცესების თავისებურებები და ტენდენციები, ჟურნალი `მეცნიერება და 

ტექნიკა~. # 1-3, გვ. 111-115. 1997წ.; 

3. ზოგიერთი დემოგრაფიული ქცევის კავშირი, ჟურნალი `საქართველო~. თბილისი, 

1998წ., #2. გვ. 150-159; 

4.   გარე მიგრაციის ახალი ტენდენციები, ჟურნალი `დემოგრაფია~. 1999წ., #1. გვ. 77-83; 

5. საქართველოში მოკვდავობის სტატისტიკის ანალიზი, ჟურნალი `დემოგრაფია~ 2000წ., 

#1(2), გვ. 59-65. ავტორთა კოლექტივი; 

6. სასაქონლო და საფინანსო პოლიტიკის განხორციელების მექანიზმი. ჟურნალი “ეკონომიკა” 

1999წ., #3, გვ. 18-25; 

7.  კომუნიკაციური ბარიერები ორგანიზაციებში. ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნიკა”.  

 2000წ., # 3-4, გვ. 31-35; 

8. ფინანსური აქტივების მართვის ალტერნატივები, ჟურნალი `მეცნიერება და ტექნიკა~. 

2005წ., #3; 

9.  “სტრატეგიული მართვის ორგანიზაცია” – ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” 2006წ., #4. 

10. ტრანსეროვნული ორგანიზაციების ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხები.  ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა”  2005., ^#6; 

11. სტრატეგიათა ალტერნატივები კონკურენციულ პირობებში. ჟურნალი “საქართველოს 

ეკონომიკა” 2007 #3; 

12.  მენეჯერის სტილის გამოვლენის ტექნოლოგია ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” 2007 

(ივლისი-აგვისტო); 



13. მრავალეროვნული კომპანიების ორგანიზაციული განვითარების პერსპექტივები. 

ჟურნალი  “საქართველოს ეკონომიკა” 2008#2; 

14. თანამედროვე ტექნლოგიური განვითარების პერსპექტივები; ჟურნალი “ეკონომიკა” 

2008 #3; 

15. კონკურენციის ბუნების მრავალფეროვნება და ეთიკურობა. ჟურნალი  “საქართველოს 

ეკონომიკა”2008 #9; 

16. საქმიანობის სფეროს შერჩევა საგარეო ბაზრებზე. ჟურნალი “საქართველოს 

ეკონომიკა”2008 #5; 

17. ტურიზმის განვითარების თანამედროვე თავისებურებანი საქართველოში. ჟურნალი 

“ეკონომიკა” 2010 #6; 

18. დასაქმების პრობლემების ტანამედროვე ტენდენციები საქართველოში. ჟურნალი 

@ეკონომიკა. @#7. 2012 წელი; 

19.  მრავალეროვნული კომპანიების მართვის თანამედროვე თავისებურებები; 

20.  ორგანიზაციული ქცევის და მარკეტინგული ტენდენციების განვითარება.    ჟურნალი 

ეკონომიკა   #5 2014  წელი;   

21. ფირმის  საერთაშორისო  სტრატეგია .  სოციალური  ეკონომიკა .  2006წ.  4 94–101; 

22. კონკურენციის  ბუნების  მრავალფეროვნება  და  ეთიკურობა .  საქართველოს  

ეკონომიკა .  2008წ.  9 70–78; 

23. მენეჯერის  სტილის  გამოვლენის  ტექნოლოგია .  სოციალური  ეკონომიკა .  2007წ.  4 83–92; 

24. ორგანიზაციული  კულტურა  და  მარკეტინგული  გარემო  თანამედროვე  

ორგანიზაციებში .  ეკონომიკა .2011წ.  3–4 90–98; 

25. საერთაშორისო  ვაჭრობა  და  სასოფლო–სამეურნეო  პოლიტიკა .  კვალი .  2006წ.  2–3 38–45; 

26. საწარმოს  პერსონალის  მართვა  კრიზისულ  ვითარებაში .  კავკასიის  საერთაშორისო  

უნივერსიტეტის  მაცნე .2015წ.  #8, გვ .  22-27; 

27. საწარმოს  პერსონალის  მართვა  კრიზისულ  სიტუაციებში .  კავკასიის  საერთაშორისო  

უნუვერსიტეტის  მაცნე .  2015წ.  22–36; 



28. ტურიზმის  სფეროს  საწარმოთა  რისკების  მართვა .  ეკონომიკა .  2009წ.  7 164–170; 

29. თ .  ღამბაშიძე ,  ნ.  ღვედაშვილი .  უმუშევრობის  თნამედროვე  ტენდენციები  და  მისი  

მართვის  პერსპექტივები .  ეკონომიკა .  2013წ.  7–8 153–167; 

30. საერთაშორისო  კომპანიების  საქმიანობის  თანამედროვე  აქცენტები  .  სტუ ,  ჟ .  ”სოციალური  

ეკონომიკა” .2016წ.  # 3-4 გვ  77-8;  

 

სახელმძღვანელოები 
 

1. თ .  ღამბაშიძე .  ადამიანური  რესურსების  მენეჯმენტი .  უნივერსალი .  2009წ.  978–9941–0–

1539–7. 

 

2. თ .  ღამბაშიძე .  საერთაშორისო  მენეჯმენტი .  უნივერსალი .  2009წ.  978–1345–987–0–564. 

 

3. თ .  ღამბაშიძე .  პრაქტიკული  მენეჯმენტი   უნივერსალი .  2009წ.  978–9941–12–278–1. 

 

4. თ.  ღამბაშიძე  ,ე.  ბარათაშვილი,  ი.მახარაშვილი ,  ჯ.ზარანდია .  შედარებითი  მენეჯმენტი  

და  კლასტერიზაცია   საქართველოს  საინჟინრო  აკადემია .  2016წ.  ISBN 978-9941-9420-2-0. 

 

კონფერენციები-2017 წელი 

1. გლობალიზაცია  და  ბიზნესის  თანამედროვე  გამოწვევები .  საქართველოს  ტექნიკური  
უნივერსიტეტი .  2017წ.ორგანიზაციული  კულტურისა  და  ქცევის  დინამიურობა .  

 

2. თბილისის  ივ .  ჯავახიშვილის  სახელობის  სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი .  გლობალიზაციის  გამოწვევები  ეკონომიკასა  და  
ბიზნესში .  2017წ.  მეორე  საერთშაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია .  3–4 ნოემბერი ,  

2017. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SdEttUTNyRTlkVTQ/

