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ganaTleba: 

2003/01w.w. ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 
 1994-1998 წ.წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  პ. გუგუშვილის სახელობის 
ეკონომიკის ინსტიტუტის  ასპირანტურა.სპეციალობა:08.00.01 - ,,ეკონომიკური თეორია, 
ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია“. 
1989-1994 წ.წ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი  
კვალიფიკაცია ინჟინერ-ეკონომისტი.  
1975-1986 წ.წ.თელავის რაიონის სოფ. კურდღელაურის საშუალო სკოლა  
profesiuli gamocdileba: 

2005 w. დღემდე იაკობ გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა  და სამართლის ფაკულტეტის,  ასოცირებული  
პროფესორი.  
2008-w. დღემდე იაკობ გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა  და სამართლის სკოლის დეკანის მოადგილე,   
2006-2008ww. იაკობ გოგებაშვილის   სახელობის  თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 
სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა  და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი,   
2003-2005.ww. თბილისის ბიზნესისა და სოციალურ-ეკონომიკური მართვის უნივერსიტეტის 
ლექტორი  
 
თრენინგები, სერთიფიკატები:  
 

2011 ინიციატივა, ენთუზიაზმი, ეფექტურობა, სერთიფიკატი ბიზნეს-
ცენტრი ”კახეთის” მიერ ჩატარებული ბიზნეს ტრენინგები (CIDF). 

2010-2011 საერთაშორისო განათლების ცენტრის სერთიფიკატი, ინგლისური 
როგორც უცხო ენა (Level: Upper-Intermediate) 

2010-2011 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (18 სთ.), სემინარი - პროექტის მენეჯმენტი 
I და II - თელავი, საქართველო 

02.2010 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.), კურიკულუმი და ლექციის 
დაგეგმვა (ნაწილი II) - თელავი, საქართველო 

08. 2009 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.) აქტიური ლეცქიების ჩატარების 
მეთოდები (ნაწილი I) - თელავი, საქართველო 

 



 
 
publikaciebi: 
 
# Sromebis sia Jurnalis an gamomcemlobis dasaxeleba 

1 ტურისტული ბაზრის, 
როგორც მომსახურების 
ბაზრის თავისებურებანი  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა  XIV (70-ე) კონფერენცია 

2 ტურიზმის მნიშვნელობა 
განვითარებადი 
ქვეყნებისათვის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ ინტელექტი“ 
1(42).2012 

3 О некотрых 
экономических проблемах 
образования в Грузии 
 

Международная конференция «Интеграция 
образования, науки и производства как 
стратегическое направление обеспечения 
экономичекого роста», Ереван, Армения (в 
соавторстве с Джимшиташвили И.А.)  21-22 
октября 2010г 

4 История и перспектива 
противостояния доллара США 
и Евро, как резервных валют 
мира  

Материалы республиканской научной 
конференции Гюмрииского педагогического 
института им. М.  Налбандяна, Гюмри, Армения. 
13-14 декабря 2010г  

5 სამეწარმეო რისკების 
თავისებურება 
საქართველოსი 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-
მასწავლებელთა  კონფერენცია  XIV(69-e) 24-25 
maisi. 2011 

6 აუდიტი ფინანსური 
კონტროლის სისტემაში 

yovelTviuri saerTaSoriso recenzirebadi da 
referirebadisamecniero Jurnali-ekonomika #7. 
2009 

 
7 

სახელმწიფოს როლი 
საერთაშორისო  ვაჭრობის 
რეგულირებაში 

yovelTviuri saerTaSoriso recenzirebadi da 
referirebadisamecniero Jurnali-ekonomika 

#5-6, 2009  
8 Eekonomikuri zrdis 

Teoriuli motivebi 
Telavis i. gogebaSvilis saxelobis 
saxelmwifo universitetis Sromebis 

krebuli #2 (23), 2008 
9 Mmecnierul-teqnikuri 

progresis mniSvneloba 
postsabWouri 
transformaciis 
pirobebSi 

Telavis i. gogebaSvilis saxelobis 
saxelmwifo universitetis Sromebis 

krebuli #2 (23), 2008 

10 sadazRvevo bazris 
mniSvneloba 
Tanamedrove etapze 

yovelTviuri saerTaSoriso recenzirebadi da 

reverirebadisamecniero Jurnali-ekonomika #7-8, 
2008 

11 saqarTvelos 
ganaTlebis sistemis 
reformebis zogierTi 
sakiTxis Sesaxeb 

universali, 2008 



12 SromiTi resursebis 
gavlena ekonomikur 
zrdaze 

Telavis i. gogebaSvilis saxelobis 
saxelmwifo universitetis Sromebis krebuli 

#2 (21), 2007 
13 socialuri politikis 

mniSvneloba Tanamedrove 
etapze 

Telavis i. gogebaSvilis saxelobis 
saxelmwifo universitetis Sromebis krebuli 

#2 (21), 2007 
 
14 

Eekonomikuri zrdis 
faqtorebis mniSvneloba 
postsabWouri 
transformaciis 
mniSvneloba 

i. gogebaSvilis saxelobis Telavis saxelmwifo 
universitetis professor-maswavlebelTa VIII (64-e) 

samecniero konferenciis masalebi, 2007 

 
enebi: 
qarTuli _ mSobliuri;  
inglisuri _ saSualo;  
rusuli _ kargi. 
 
kompiuteris codna: Windows, Ms Word, Ms Excel. 
 
 


