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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი:

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების
ფაკულტეტის
საჯარო
ადგილი/ორგანიზაცია: მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77, მეექვსე კორპუსი 1-სართული,

108-ოთახი
თანამდებობა : პროფესორი
განათლება
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები
01.09-1964-დან 15.07-1970

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (სპი)
ავტომატიკა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი,

01.09-1992-დან 26.06.1995

(სპეციალობა: ავტომატიკა-ტელემექანიკა)
საქართველოს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტის
საერთაშორისო ეკონომიკის ფაკულტეტი (სპეციალობა
საგარეო ვაჭრობის ტექნიკური ექსპერტიზა)

01.09-1971-დან 01.08.1974

-ქ.ლენინგრადის ელექტროტექნიკური უნივერსიტეტის
ასპირანტი

05.05.1974

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მინიჭება.
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დიპლომი № 10069 (ოქმი № 4 , 31.05.74)
01.10-1993-დან 15.01-1994

გერმანიის სასწავლო აკადემიური გაცვლების სტიპენდიანტი.
გერმანიის ქ. დრეზდენის ტექნიკური უნივერსიტეტის
მკვლევარი.

25.11-1999

-ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხის მინიჭება
დიპლომი № 000938 (ოქმი №14,

25.11.99)

სამუშაო გამოცდილება
2011-დღემდე

2006 წლიდან-დღემდე
2006 წლიდან-2011

სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო
მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
სტუ-ს ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი.
სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საერთაშორისო

2000-2006

გერმანულენოვანი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი.
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის #129 კათედრის

1997-2006
1992-2005

პროფესორი
სტუ-ს
საერთაშორისო გერმანულენოვანი
დეკანი.

ფაკულტეტის

სტუ-ს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტის
დირექტორის მოადგილე სასწავლო და საგარეო
ურთიერთობების დარგში.

1990-1992

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ) დროებით
სწავლაშეწყვეტილ სტუდენტებთან მუშაობის ფაკულტეტის
დეკანი.

1986-1990
1975-1986

სპი-ის #41 კათედრის დოცენტი.
სპი-ის #41 კათედრის უფროსი მასწავლებელი.

1974-1975

საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის (სპი)
გამოთვლითი ცენტრის დირექტორი

1970-1971

ინჟინერი, ქ. თბილისის საქართველოს მენდელეევის
სახელობის მეტროლოგიის სამეცნიერო კვლევით
ინსტიტუტში.

მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო,
მეთოდური ნაშრომი

2
5
4
2

სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

109
35
1
-

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
http://gtu.ge/mecniereba2011

ენების ცოდნა
ინგლისური
რუსული
გერმანული

საშუალოდ
თავისუფლად
თავისუფლად

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის დასახელება

სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo programa

1. თანამედროვე მენეჯმენტი,

ბაკალავრიატი/მოდული, საჯარო მმართველობა.

2.სტრატეგიული მენეჯმენტი,

მაგისტრატურა / მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა /

3.ბრენდ მენეჯმენტი,

მაგისტრატურა / მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა

4.მომსახურების მენეჯმენტი,

მაგისტრატურა /მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა

5.ინოვაციური მენეჯმენტი,

მაგისტრატურა /მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა

6.სტრატეგიული მენეჯმენტი

მაგისტრატურა /მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა

მცირე და საშუალო
საწარმოებში

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახლება

მცირე და საშუალო ბიზნესი, მენეჯმენტი, საერთაშორისო
მენეჯმენტი
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დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
1975-1981
1997-დღემდე
2006-2012
2007-დღემდე
2010-დღემდე

სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავჯდომარე,
საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა ბიუროს წევრი.
გერმანიის სასწავლო აკადემიური გაცვლების DAAD-ს
ყოფილ სტიპენდიანტთა კავშირის ბიუროს წევრი.
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
სტუ-ს სამეცნიერო ჟურნალის ,,ხელისუფლება და
საზოგადოების” სარედაქციო საბჭოს წევრი.
ჟურნალ „სოციალური ეკონომიკის“ სარედაქციო
საბჭოს წევრი.

1995-წლის
2-21 მარტი

ტრენინგი აშშ-ის საერთაშორისო მართვის სააგენტო და
ბიზნესის ცენტრის ორგანიზებული სემინარები
”ორგანიზაციულ- მენეჯმენტში, ფინანსურ-მენეჯმენტში
და მარკეტინგ-მენეჯმენტში”.

2009 წლის მარტი -

ტრენინგი ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების
ზოგად კურსში” სტუ-ს პროფესიული განვითარების
ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ),
”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის”

2015 წლის 3–ივლისი

(აშშ)
ტრეინინგი “ საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი
თანამედროვე საქართველოს საჯარო მმართველობაში”
PR-ის აკადემია

2015 წლის 28.09

სტუ–ს საპატიო დიპლომი N99 სტუ–ში ხანგრძლივი და
ნაყოფიერი პედაგოგიური მუშაობისათვის, სტუდენტი–
ახალგაზრდობის აღზრდაში გაწეული ღვაწლისათვის

ჰობილიტერატურა; მოგზაურობა; კომპიუტერული პროგრამები
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