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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი:

ბიზნეს ადმინისტრირების მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ადგილი/ორგანიზაცია: საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და საოციალურ
დაწესებულების მისამართი:
თანამდებობა :

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
თბილისი, კოსტავას ქ. #77
ასისტენტ-პროფესორი, მთავარი სპეციალისტი

განათლება
ჩარიცხვის და 2014-2017 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი დამთავრების წლები ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნეს ადმინისტრირების

დოოქტორის კადემიურ ხარისხი;
2011-2013 წ მაგისტრი , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი –
სპეციალობა „ინგლისური ენის რეფერირება და თარგმანი“;
2007-2011წ
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი - ფაკულტეტი
ბიზნესი და მართვა, სპეციალობა – „ბიზნესის ადმინისტრირების
მენეჯმენტი“ – ს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი;
1996–2007წ – ქ.თბილისის დ.უზნაძის სახელობის #22–ე საავტორო
საჯარო სკოლა;
2012 წ – ეკონომიკის და მენეჯმენტის ცენტრი, ბუღალტერიის
კურსი, ვფლობ შესაბამის სერთიფიკატს;
2012წ– “international house“-ის ცენტრი, pre-advance-ის დონის
სერთიფიკატი, ინგლისურ ენაში.

სამუშაო გამოცდილება

2017 წ.-დან დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტი - ასისტენტ-პროფესორი.
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოაციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი - მთავარი სპეციალისტი

2014-2017 წწ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტი, სპეციალისტი

2010 წ. ივლისი

საქართველოს ავიახაზები „აირზენა“ ,თბილისის აეროპორტი,
სტაჟირება

TAV Urban Georgia, თბილისის აეროპორტი, სტაჟირება
2011წ. ივლისი

დასაქმების სააგენტო HR
2012 წ. სექტემბერი/დეკემბერი

კლიენტთა მომსახურების ასისტენტი

2011–2013

ევროპროექტი 516613-TEMPUS-1-2011-BE-Tempus-jPHES
,,Building Capacity for University-Enterprise Partnerships Towards
Competency Based Training in Armenia, Georgia and Ukraine

ენების ცოდნა
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
ლექსიკონის დახმარებით

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახელება

სერტიფიკატები

ბიზნეს-ადმინისტრირება

სერტიფიკატები

1. 2014

წელი,

22

საერთაშორისო

ნოემბერი,

ყოველწლიური

სამეცნიერო

კონფერენცია

„ხელისუფლება და საზოგადოება“.
ბაქანიძე

მ.

„ქვეყნის

პრობლემატიკა

კონკურენტუნარიანობის

საერთაშორისო

ბაზარზე“,

დოქტორანტურა, I კურსი.(თეზისების კრებული,
გვ.30)
2. 2015

წელი,

16-17

ოქტომბერი,

მესამე

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC2015,

„ეროვნული

ეკონომიკის

განვითარების

მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“.
ბაქანიძე მ. „ბიზნესის რეგულირება სახელმწიფოს
მიერ

და

კონკურენციის

პოლიტიკა“,

დოქტორანტურა, II კურსი.
3. 2015 წელი, 14-15 სექტემბერი, კიევი (ლვოვი),
საერთაშორისო

კონფერენცია

„გლობალიზაცია,

განვითარება და პერსპექტივები“.
ბაქანიძე მ. „საქართველოს საექპორტო პოტენციალი
გლობალურ

საერთაშორისო

ვაჭრობაში“,

დოქტორანტურა, II კურსი. (თეზისების კრებული,
გვ.8)
4. 2017 წელი, 19-20 მაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია

„გლობალიზაცია

და

ბიზნესის

თანამედროვე გამოწვევები“.
ბაქანიძე მ. „ტურიზმი, როგორც ეკონომიკური და
სოციალური

ფენომენი“,

კურსი. გვ. 29-31.
ჰობი
კითხვა, მოგზაურობა.

დოქტორანტურა,

III

