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მაია ალადაშვილი 

 მისამართი; თელავი, კავკასიონის 55, ბინა 28   

ტელეფონი: (0-350) 27-26-01 ; მობილური 599-777-499 

E-მაილ: maiaaladashvili@yahoo.com 

დაბადების თარიღი:  02 იანვარი, 1965 წელი 

განათლება 

      ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის  

ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფინანსები და კრედიტი (წარჩინებით). 

      ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურა.  

სამეცნიერო ხარისხი:   სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი ეკონომიკაში. 

სამუშაო გამოცდილება 

2010-დან დღემდე  “გაეროს” განვითარების პროგრამის ბიზნეს-კონსულტანტი და  ბიზნეს-

ტრენერი.                     

2009-დან დღემდე  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ                   

მეცნიერებათა,ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი     

2005-2010  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “ფინკა საქართველო” -  კახეთის  რეგიონის 

დირექტორი. 

1996-2005    საფოსტო ბანკის” თელავის ფილიალი, დირექტორი. 

1987-1996 “საქართველოს ბანკის” თელავის განყოფილება, საკრედიტო                

განყოფილების უფროსი.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1986-1987 სახელმწიფო ბანკის  თელავის განყოფილება, ეკონომისტი. 

ტრენინგები 

2011 წლის მარტი-მაისი, თბილისი, საგანმანათლებლო ცენტრი “ცოდნა”, ტრენინგ-კურსი 

ტურიზმის მენეჯმენტში, ასევე ტურების მოწყობასა და მართვაში. (სერტიფიკატი). 



2009 წლის დეკემბერი, ისრაელი, ქ.ჰაიფა,“ ერთთვიანი  ბიზნეს-კურსი ორგანიზებული 

ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანმანათლებლო ცენტრის მიერ (საერთაშორისო 

სერტიფიკატი). 

2009წ.  სექტემბერი – ფრანკფურტის ფინანსების და საბანკო მენეჯმენტის  აკადემია, 

მენეჯერთა ტრენინგი (საერთაშორისო სერტიფიკატი) 

2006წ. ივნისი - USAID- ის მიერ ორგანიზებული მენეჯმენტის კურსი, (საერთაშორისო 

სერტიფიკატი). 

2005წ. მარტი-აპრილი – აშშ, ჯორჯიის შტატი,  ატლანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

(მენეჯმენტის კურსი). კავკასიის ბიზნესის სკოლის  და აშშ-ის ჯორჯიის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ ბიზნეს გეგმების  კონკურსის 

გამარჯვებული.   

2005 წ.  ოქტომბერ-ნოემბერი: კავკასიის ბიზნესის სკოლის სპეციალური      კურსი “საქმიან 

ქალთა ლიდერობის პროგრამა”,(საერთაშორისო სერტიფიკატი).                                                                                                                        

2000 წ. სექტემბერ-ოქტომბერი – ავსტრია, ქალაქ გრაცის ეკონომიკის ინსტიტუტი. კურსი 

მენეჯმენტში.(საერთაშორისო სერტიფიკატი). 

2000 წ. მაისი. _თელავის ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი, კომპიუტერული პროგრამების 

კურსი. (სერტიფიკატი). 

2006 წელი _ გამარჯვებული სატელევიზიო პროექტში “იდეა, ფული და ერთი შანსი”, 

აგროტურიზმის ბიზნესგეგმით. 

უკანასკნელი პუბლიკაციები და კონფერენცია: 

 2010-2014 წლებში გამოქვეყნებული მაქვს 22  სამეცნიერო ნაშრომი, რომლებიც 

დაიბეჭდა საერთაშორისო რეცენზირებად და რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალებში . 

 2011 და 2014 წლებში მონაწილეობა მივიღე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა ოთხ  სამეცნიერო კონფერენციაში, რომლის მასალები  

გამოქვეყნებულია თეზისების სახით 2011-2014 წლებში. 

 2012-2013 წლებში მონაწილეობა მივიღე ორ საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაში “სახელმწიფოს ეფექტიანი მართვის პრობლემები”, რომლის მასალები 

გამოქვეყნებულია 2012-2013 წლებში  თბილისში.                                           

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:  საოფისე პროგრამები, ინტერნეტი. 

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური. 

 


