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                  თბილისი,  ი.ჭავჭავაძის გამზ. I ჩიხი, ბ.27.  
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                     ელ. ფოსტა: t.kandashvili@gtu.ge 

 

 

დაბადების თარიღი:   1954 წლის 7 იანვარი 

ეროვნება:  ქართველი 

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე, ერთი შვილი 

განათლება: უმაღლესი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

1971-1976 

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვაჭრობის 

ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის ფაკულტეტი, ვაჭრობის ეკონომიკის სპეციალობა, 

ეკონომისტის კვალიფიკაცია 

 

მუშაობის  გამოცდილება: 

 

2011. 15. 09.  – დღემდე 

სტუ, ბიზნესინჟინირინგის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 

დეპარტამენტის  პროფესორი  

ლექციების კურსი:   ბიზნესი საფუძვლები, საერთაშორისო ბიზნესი, მარკეყინგის 

საფუძვლები, პერსონალის მართვა.  

 

2011. 08. 03. – დღემდე 

თსუ,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსები და საბანკო საქმის კათედრის 

მიწვეული პედაგოგი; 

ლექციების კურსი: საბანკო საქმე, ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 

 

2006. 03. 01. – 2010. 31. 12. 

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და 

მართვის ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი. 

 

2005. 09. 15. - 2010. 31. 12. 

mailto:t.kandashvili@gtu.ge


თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, 

სტატისტიკის და ეკონომეტრიკის კათედრის ასოცირებული პროფესორი. 

ლექციების კურსი: მსოფლიო ფინანსური ბაზრები, საბანკო საქმე, საერთაშორისო ვაჭრობის 

ორგანიზაცია, საერთაშორისო ეკონომიკა.  

 

2002 წ. – 2006 წ.  

თსუ,  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესისა და ვაჭრობის 

ეკონომიკის კათედრის დოცენტი; 

ლექციების კურსი: “საერთაშორისო ვაჭრობა”;  “საგარეო ვაჭრობა”, “საბანკო ბიზნესი”. 

 

2004. 06. 15. - 2004. 10. 25.  

სს “საქართველოს ბანკის” საოპერაციო დეპარტამენტის  დირექტორი 

 

2002. 12. 18. – 2004. 06. 15.  

სს “საქართველოს ბანკის” სალაროს მეურნეობისა და ფასეულობათა გადაზიდვების 

დეპარტამენტის  დირექტორი 

 

1997. 10. 01.– 2002. 12. 16. 

სს “გაერთიანებული ქართული ბანკის” საკასო ოპერაციების და ნაღდი ფულის მიმოქცევის 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე – ფასეულობათა გადაზიდვის და დაცვის 

განყოფილების უფროსი 

 

1995. 08. 01. – 1997. 10. 01. 

სს “გაერთიანებული ქართული ბანკის” #3 ფილიალის საკრედიტო ეკონომიკური 

განყოფილების უფროსი 

 

1988. 01. 01. – 1995. 08. 01. 

მრეწვმშენბანკის (შემდგომში - ინდუსტრიაბანკის) რკინიგზის(დიდუბის) განყოფილების 

მმართველის მოადგილე, მმართველი 

 

1984. 09. 03. – 1988. 01. 01. 

სსრკ მშენბანკის საქართველოს კანტორის განყოფილების უფროსი 

 

1983. 04. 07. – 1984. 08. 30. 

ტრესტ “საქჰიდროენერგომშენის” თბილისის ლითონკონსტრუქციების ქარხნის პარტკომის 

მდივანი 

 

1979. 06. 01. – 1983. 04. 07. 

თბილისის საქარხნო რაისაბჭოს აღმასკომის მიკროსაბჭოს თავმჯდომარე 

 

1976. 09. 30. – 1979. 06. 01. 



საქ. ალკკ თბილისის საქარხნო რაიკომი. ტექნიკური სასწავლებლის ალკკ კომიტეტის 

მდივანი 

 

კომპიუტერი:     Microsoft Word, Excel 

 

ენები:          ქართული (მშობლიური) 

                      რუსული (თავისუფლად) 

                       ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით) 

 

 

 

სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები და სხვა სასწავლო-

მეთოდური საშუალებები 

 
1. ”ტურიზმი და ტრანსპორტის ინდუსტრია”.  დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა 

“უნივერსალი”. 2008. (თანაავტორობით) 

2. „გაყიდვების მენეჯმენტი“. სახელმძღვანელო.(თანაავტორობით)   ელვერსია. 

სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CD360. 2011წ.   

3.  „სერვისმენეჯმენტი“.სახელმძღვანელო. (თანაავტორობით) გამომცემლობა  

"თბილისი". 2013წ.  

4. „ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები“. (თანაავტორობით) ელვერსია. სტუ-ს 

ბიბლიოთეკის კეტერი CD1403. 2013წ. 

 

მონოგრაფია 
1. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”. მიონოგრაფია. 

(ავტორთა კოლექტივი). Gამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი, 2009 

 

 

 

სტატიები 2008-2017 წლები 

 
1. „ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის ზოგიერთი ასპექტი”. (თანაავტორობით) 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალიზაცია და საქართველოს ეკო-

ნომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები” შრომების კრებული. ივ. ჯავახიშ-

ვილის თსუ.  2008.   

2. „საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების  პერსპექ-

ტივები”. (თანაავტორობით). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის. “მიმდინარე 

გამოწვევები ცოდნის მენეჯმენტში – “ცოდნა ცხოვრებისათვის”  შრომების კრებული. გო-

რის უნივერსიტეტი.  2008.  

3. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში (სოციოლოგიური 

კვლევის შედეგები)”. (თანაავტორობით). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - 



“ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში” შრომების 

კრებული.. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  2008.  

4. „საქართველოს ეკონომიკური და პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება გარდა-

მავალ პერიოდში ცენტრალური კავკასიის ქვეყნებთან”. (თანაავტორობით). საერთაშო-

რისო სამეცნიერო კონფერენციის - “ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრა-

ლურ კავკასიაში” შრომების კრებული. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელ-

მწიფო უნივერსიტეტი.  2008.  

5. „საქართველო-ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების პერსპექ-

ტივები”.(თანაავტორობით). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - “სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში” შრომების კრებული.  

HEშP- ის პროგრამის ფარგლებში. გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი.  2008.  

6. “საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება და განვითარება: პრობლემები, პერსპექტივები”. 

საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული 

“საერთაშორისო ბიზნესი” ტ. VII,  # 1-4,  თბ. 2009. (თანაავტორობით) 

7. “საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება და   განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ  აზიის რეგიონ-

ში” საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო  შრომების კრებული “საერ-

თაშორისო   ბიზნესი” ტ. VI,  # 1-4,  თბ. 2008. (თანაავტორობით) 

8. „საქართველოს საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა“. სამეცნიერო ჟურნალი კავკასიის საერთა-

შორისო უბივერსიტეტის მაცნე. თბილისი 2010. (თანაავტორობით) 

9. „საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო“, (თანაავტორობით). სტუ-ის საერ-

თაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული“.  2011წ. 

10. „საქართველოს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივები“. (თანაავტო-

რობით). გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომა-

თა კრებული. გამომცემლობა  "უნივერსალი". 2014წ. #4, გვ. 73. 

11. „მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები“. (თანაავტორობით).  სტუ.. 

მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული. 2014წ. 

12. „რძის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პერსექტივები საქართველოში“. (თანაავ-

ტორობით). OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS ECONOMIC SCIENCES SERIES (რუ-

მინეთი). საერთაშორისო კონფერენციის „მსოფლიო ეკონომიკის არსებული პრობლე-

მები“  შრომების კრებული. 2015 გვ.536-540. 

13. „საქართველოს და ირანის ეკონომიკური ურთიერთობები“. (თანაავტორობით).  კავკა-

სიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. საქართველო-ირანის პოლიტიკური. ეკონომიკური 

და კულტურული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო კონფე-

რენციის შრომების კრებული. 2015. 

14. „თხილის ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. (თანაავტორობით).  

„ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“- საერთა-

შორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული. ივანე ჯავახიშ-

ვილის სახელობის თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 

2015წ.  
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