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დაბადების თარიღი     22 მარტი 1948 წ. 

დაბადების ადგილი ქ. თბილისი         

მოქალაქეობა საქართველო      

სქესი          მამრობითი 

                                                                                                         
განათლება:  

თარიღი სასწავლებელი სპეციალობა და დიპლომი 

1989 – 1991 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბიზნესის უმაღლესი სკოლა 

„საერთაშორისო ბიზნეს ადმინისტრირების“ 

ეკონომისტი 
 

1972 – 1975 მოსკოვის ენერგეტიკული 

ინსტიტუტი, ასპირანტურა  

ტექნიკური კიბერნეტიკა და ინფორმაციის 

თეორია; ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

1965 – 1970 საქართველოს პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი  

ავტომატიკის და გამოთვლითი ტექნიკის 

ინჟინერი 

პროფესიული გამოცდილება  

organizacia Tanamdeboba movaleobebi TariRi 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

 

  

საჯარო მმართველობისა 

და ელექტრონული 

ბიზნესის დეპარტამენტის 

1) პროფესორი;  

2) ასოცირებული 

პროფესორი 

სილაბუსების შექმნა, 

ლექციების ჩატარება, 

მაგისტრებისა და 

დოქტორანტების  

ხელმძღვანელობა  

1) სექტემბერი 2015, 

დღემდე 

2) ნოემბერი, 1999 წ. 

სექტემბერი 2015 

  
 

საქართველოს 

პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი 

საინფორმაციო-საზომი 

ტექნიკის კათედრის 

დოცენტი 
 

სილაბუსების შექმნა, 

ლექციების ჩატარება, 

საკანდიდატო დისერტაციების 

ხელმძღვანელობა 

ნოემბერი, 1978 w – 

ოქტომბერი 1999 w. 

შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი  

 

1) მოწვეული პროფესორი 

2) ასოცირებული 

პროფესორი, 

მენეჯმენტის 

პროგრამის 

კოორდინატორი 

კურიკულუმებისა და 

სილაბუსების შექმნა, 

ლექციების ჩატარება, 

მაგისტრებისა და 

დოქტორანტების  

ხელმძღვანელობა 

1) სექტემბერი 2015  – 

დღემდე 

2) სექტემბერი, 2009 - 

სექტემბერი 2015 

ვარშავის მენეჯმენტის 

სკოლა (თბილისის 

განყოფილება 

მოწვეული პროფესორი 
 

კურიკულუმებისა და 

სილაბუსების შექმნა, 

ლექციების ჩატარება, 

მაგისტრების ხელმძღვანელობა 

სექტემბერი, 2015 – 

დღემდე 
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ამერიკული 

ჰუანიტარული 

უნივერსიტეტი 

(თბილისის კამპუსი) 

მოწვეული პროფესორი 
 

კურიკულუმებისა და 

სილაბუსების შექმნა, 

ლექციების ჩატარება, 

მაგისტრების ხელმძღვანელობა 

სექტემბერი, 2012 

სექტემბერი, 2015 

კომპიუტერული 

მეცნიერებების და 

სისტემების 

საერთაშორისო 

აკადემია. 

აკადემიის წევრ-

კორესპოდენტი, 

საქართველოს 

განყოფილების 

სწავლული მდივანი. 

სამეცნიერო კვლების, 

ტრენინგების ორგანიზება და 

ჩატარება 

მაისი, 1993 

დღემდე 

მუშაობა შეთავსებით -  

სხვადასხვა კომპანიების კონსალტინგი მენეჯმენტის დარგში 
4/2005 –3/20012 შპს „სამშნებლო კომპანია ახალი სტილი“ - კორპორატიული მენეჯმენტი 

4/2003-6/2011 საქართველოს რკინიგზა, მარკეტინგის მთავარი  სპეციალისტი  
 

 

პროექტების დამუშავების გამოცდილება 
 

პროექტი  

 ბაქო-სუფსა მილსადენის ოპერატიული მართვა  - 1996 

 სატრანსპორტო დერეფანი დუნაი-საქართველო-ცენტრალური აზია  -1997 

 სატვირთო გადაზიდვების მომსახურების მენეჯმენტი და მარკეტინგული ინფრასტრუქტურის 

დამუშავება საქართველოს რკინიგზისთვის - 2006 

 საცხოვრებელი სივრცის განვითარება დიღომში (თბილისი) - 2007 

 ბიზნეს გეგმის დამუშავება  საავადმყოფოთა სისტემის რეფორმირებისა და ახალი 

საავადმყოფოების ქსელის მენეჯმენტის მიზნით - 2009 

 ბიზნეს ადმინისტრირებისა და საჯარო მმართველობის სწავლების კონცეფციის დამუშავება - 

2010 

 კურიკულუმების დამუშავება ქართულად და ინგლისურად:   

 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი  

- “Business Administration - Management” (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, 

დოქტურანტურა),-2012 (აკრედიტებული) 

-  “IT-Management” (მაგისტრატურა) - 2013, (აკრედიტებული) 

 თბილისის სასწავლო   უნივერსიტეტი  

- “Business Administration” (ინგლისური სექტორი, ბაკალავრიატი),-2014, 

(აკრედიტებული) 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

- “Business Administration” (ინგლისური სექტორი, მაგისტრატურა) - 2017, 

(აკრედიტაციის პროცესი) 

- “Public Policy and Administration” (მაგისტრატურა,)-2017 (აკრედიტაციის 

პროცესი) 

-  
  

კონფერენციები: 

თბილისი, ბათუმი, როტერდამი, ვაშინგტონი, პარიზი, ბუდაპეშტი, ბუქარესტი, მოსკოვი, ტალინი, რიგა, კიევი, 

ბაქო, სანკტ-პეტერბურგი, სევასტოპოლი, ხარკოვი. 

- დიდი აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციები და სიმპოზიუმები 

- ამერიკანისტიკის საერთაშორისო კონფერენციები 

- საერთაშორისო კონფერენციები ”ხელისუფლება და საზოგადოება” 

- კონფერენციები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 

- კონფერენციები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 

- კონფერენციები შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში 

 

ტრენინგები/სემინარები/ვორკშოპები/სერტიფიკატები: 



TariRi organizacia, qveyana 

IV/2009  stu profesiuli ganviTarebis centri, aiovas saxelmwifo universiteti (aSS) 

XI,XII / 1990  კომპანია “COMEG”. რიგელსბერგი, ზაარლანდი, გფრ 

II-III / 1999   კომუნიკაცია საქართველოსთვის, ბეთესდა, მერილენდი, აშშ      

XI, 1999   ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი (CEU), ბუდაპეშტი, უნგრეთი,  

VII, 2000   ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტი (CEU), ბუდაპეშტი, უნგრეთი, 

VI, 2001  Eurolink, ბუქარესტი, რუმინეთი 

 
 

კვლევების მიმართულება 

კიბერნეტიკული მეთოდოლოგია ბიზნესის მართვასა და საჯარო მმართველობაში 

ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების პროგნოზირება  

სახელმწიფო მართვისა და ბიზნეს პროცესების კვლევა 
 

კომპეტენციები 

სტრატეგიული დაგეგმვა და მართვა, პროგნოზირება, კვლევის მეთოდები 

 

სპეციფიკური და ტექნიკური უნარები 

ენები 

მშობლიური - ქართული 

სხვა ენები:      ინგლისური (კარგად),    რუსული  (თავისუფლად)               

                    

კომპიუტერი - MS-office (მომხმარებელი) 

 

პროფესიულ ორგანიზაციებში წევრობა 

ღია დიპლომატიის ასოციაცია 
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