
    Tamar qajaia 

 

sakontaqto informacia 

misamarTi: Tbilisi, d.aRmaSeneblis xeiv.me-13k/m, 
m.xelaSvilis quCa, korp 1, bina 12.  

mobiluri:   579 13 39 99, 0322 59 55 80 

el.fosta:   t.kajaia@gtu.ge; tamarkajaia@yahoo.com 

 

 

personaluri informacia 

sqesi:   mdedrobiTi 
dabadebis TariRi:   28/10/1982 
dabadebis adgili:   q.Tbilisi 
ojaxuri mdgomareoba:    daojaxebuli (meuRle da erTi Svili) 

     
 

ganaTleba:  

2000-2004 saqarTvelos teqnikuri universitetis 
bakalavriatis sruli kursi, kavSirgabmulobis 
fakulteti, specialobiT telekomunikacia 
(inglisuri seqtori) 

2005-2007 saqarTvelos teqnikuri universitetis 
magistraturis sruli kursi, energetikisa da 
telekomunikaciis fakulteti, specialobiT 
telekomunikacia (inglisuri seqtori) 

2007-2009 Jiuli Sartavas saxelobis universitetis 
magistraturis sruli kursi, safinanso, sabanko 
da sadazRvevo saqmis specialobiT 

2010-2012 saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranturis sruli kursi, biznes-inJineringis 
fakulteti, specialobiT ekonomika 
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samuSao gamocdileba:   

2007-2013 Jiuli Sartavas saxelobis universitetSi ufrosi 
maswavleblis Tanamdebobaze 

2008-2010 saqarTvelos sportisa da axalgazrdobis saqmeTa 
saministroSi specialistis Tanamdebobaze 

2012-2014 S.p.s “eleqtroplast”-Si buRalteris 
Tanamdebobaze. 

2014-2017    saqarTvelos teqnikur universitetSi ufrosi 

     maswavleblis Tanamdebobaze 

                       

2014-2017 ilias saxelmwifo universitetSi 
asocirebuli profesoris Tanamdebobaze 
(praqtikuli maTematikuri amocanebi biznesSi)  

2015-2016 varSavas menejmentis universitetSi 
asocirebuli profesoris Tanamdebobaze 

2017-dRemde saqarTvelos teqnikur universitetSi asistent 
profesoris Tanamdebobaze 

 

 

enebi qarTuli mSobliuri, rusuli kargad, inglisuri 
saSualod.  

 

kompiuteruli programebi: Windows, MS Office – Word, Excel, Power point, Internet. 

 

pirovnuli Tvisebebi:  var komunikabeluri, punqtualuri, saqmis 
erTguli da maqvs pasuxismgeblobis grZnoba.  

 

 

 

 

 

 

 



სამეცნიერო შრომების ნუსხა 

                         A  

 

# 

 

შრომის დასახელება 

 

ნაბეჭდი თუ 

ხელნაწერის 

უფლებით 

 

გამომცემლობა, ჟურნალის 

დასახელება, ნომერი, წელი, 

საავტორო მოწმობა, წელი, 

ნომერი 

 

ნაბ. 

ფურცლებია 

ან 

გვერდების 

რაოდენობა 

 

 

შენიშვნა/უჩვენ

ეთ თანაავტორი 

1 2 3 4 5 6 

1 “THE ESSENCE OF 

COMMUNICATION AND ITS 

IMPORTANCE IN 

ORGANIZATION” 

ნაბ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE THE MODERN 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

OF BUSINESS SOCIAL 

RESPONSIBILITY. Lisbon 2017. 

გვ. 152-153 შ. მეტრეველი 

2 „ორგანიზაციული 

კულტურის გავლენა 

ორგანიზაციის 

საქმიანობაზე“ 

ნაბ. საერათაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის: 

„გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“ მასალები. თბ. 

2017 წ. 

გვ.  171-173 შ. მეტრეველი 

3 “Implementing the Strategic 

Plan” 

ნაბ. Международная научно-

практическая конференция 

-Инновационный 

потенциал социально- 

экономических систем: 

вызовы глобального мира, 

Лиссабон, Португалия. 

2016. 

 შ. მეტრეველი 

4 “Уровень жизни, как 

социально-экономическая 

категория” 

ნაბ. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია:  

ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: 

ПРЕИМУЩЕСТВА, РИСКИ, 

МЕХАНИЗМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ .Украина. 2016. 

 შ. მეტრეველი 

5 “SUCCESSFUL WORK TEAMS” ნაბ. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია: Human 

Resources Management: 
Current Trends, Challenges, 

Inspirations. სლოვაკეთი. 

 შ. მეტრეველი 



2015. 

6 „სოციალური ეკონომიკის 

სახელმწიფოებრივი 

რეგულირების 

სრულყოფა“ 

 

 

ნაბ. 

ჟურნალი სოციალური 

ეკონომიკა XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები. 

#1,(19) თბ., 2012 წელი. 

 

 

 

გვ.48-50 

 

 

 

7 „სოციალურად 

ორიენტირებული 

ეკონომიკა - ცხოვრების 

დონის ამაღლების 

უპირველესი საფუძველი“ 

 

ნაბ. 

    ჟურნალი ეკონომიკა, 

მეცნიერება, პრაქტიკა,  

გამოცდილება ISSN 0206-2828, 

3-4, თბ., 2012წ. 

 

 

გვ.23-28. 

 

 

 

 

8 „სოციალურად  

ორინეტირებული 

ეკონომიკის მოდელების 

ფუნქციონირება 

გლობალიზაციის 

ტექსტში“ 

 

 

ნაბ. 

ჟურნალი სოციალური 

ეკონომიკა XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები. 

#2,(20) თბ., 2012 წელი.  

 

 

გვ.69-74 

 

 

 

 

9 „ეკონომიკის 

სპეციალიზაციის, 

როგორც საზოგადოების 

კეთილდღეობის 

ამაღლების ძირითადი 

დეტერმინანტი“ 

 

ნაბ. 
პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, 

ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია.  

თბ., 2010 წ.  

 

გვ. 250-253. 

 

 

10 „საგარეო ვაჭრობის როლი 

ეკონომიკური 

განვითარების პროცესში“ 

 

ნაბ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კრებული, გამომცემლობა 

„მარჯი“თბ., 2010 წელი.  

 

გვ. 8-23. 

 

 

 
 

 


