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  guliko_5@yahoo.com                          

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

 

 

    განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

 
უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 
 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ეკონომიკისა და 

სამართლის ინსტიტუტის 

ასპირანტი 

1980–1983 წწ. ეკონომისტი (სპეციალობა – 

სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა) 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

დარგობრივი ეკონომიკის 

ფაკულტეტის სტუდენტი 

1975–1980 წწ. ეკონომისტი, (სპეციალობა – 

მრეწველობის ეკონომიკა), წარჩინების 

დიპლომი #066000 

 

 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

 
დისერტაციის დაცვის თარიღი 22 ოქტომბერი,  1988 წელი 
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დისერტაციის თემა მეცნიერულ–ტექნიკური პროგრესის მატერიალური 
სტიმულირების სრულყოფის გზები საქართველოს 
აგროსამრეწველო კომპლექსის  მანქანათნშენებელ 
დარგებში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი  

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

 # 035748 

 
 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2010 წლიდან 

დღემდე 

 ივ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი 
2009-2010 ww.   საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის 

სრული პროფესორი,  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამსახურის უფროსი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ეკონომიკური პოლიტიკის კათედრის მოწვეული 

ასოცირებული პროფესორი 

2006-2009 ww.   ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის კათედრის 

ასოცირებული პროფესორი 

1996-2005 ww.      ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის  ეკონომიკის ფაკულტეტის დოცენტი 

1984-1995 ww. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკისა და 

სამართლის  ინსტიტუტი (უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი, 

მეცნიერთანამშრომელი, უფროსი მეცნიერთანამშრომელი) 

 

შეთავსებით მუშაობა  
 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

           –                   – 

  

 
  პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი 24 წელი 

NN 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში წაკითხული 
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უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 
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1 
ეკონომიკური პოლიტიკა 1 

BA 

 

ლქ 

 

 

 

სმ 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2012–2013 წწ. 

2011 –2012 წწ. 

2010 –2011 წწ. 

2009- 2010 წწ. 

2 

ეკონომიკური პოლიტიკა  2 

BA 

 

ლქ 

 

სმ 

 
 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2012–2013 წწ. 

2010 –2011 წწ. 

2009-2010  წწ. 

3 
ეკონომიკური პოლიტიკა II  

MA 
ლქ სმ  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2012-2013 წწ. 

 

4 

ფირმის განვითარების 

მასტიმულირებელი 

საგადასახადო პოლიტიკა 

MA 

 

 

ლქ 

 

 

 

 

 

სმ 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2012–2013 წწ. 

2011–2012 წწ. 

 

5 

ეკონომიკური პოლიტიკის 

თეორია 

MA 

 

 

ლქ 

 

 

 

 

 

სმ 

 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2010-2011 წწ. 

 

6 

 

ფირმის ეკონომიკა 1 

BA 

 

ლქ   სმ  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

 

2012-2013 წწ. 

2011–2012 წწ. 

 

 

7 

 

 

ფირმის ეკონომიკა 2 

BA 

 

 

ლქ 

 

  სმ  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

2011–2012 წწ. 

2010–2011 წწ. 

 

 

8 

 

ფირმის ფინანსური 

ეკონომიკა  

MA 

 

ლქ სმ  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2010–2011 წწ.  
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9 

 

ბიზნესის საფუძვლები 1 

BA 

 

 

ლქ 

 

 

 

სმ 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2008–2009 წწ. 

2007–2008 წწ. 

10 
ბიზნესის საფუძვლები 2 

BA 

 

 

 

ლქ 

 

 

 

 

 

სმ 

 

 

 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2008–2009 წწ. 

2007–2008 წწ. 

11 

მეწარმეობის საფუძვლები 

და ფირმის ეკონომიკა 

BA 

ლქ სმ  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2007–2008  წწ. 

 

 

 

 

 

 

   სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

 

1 
პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა. თბ., 

გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2012. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს სახელმძღვანელოს გრიფი პროფესიული 

სერტიფიცირებისათვის (გ. შიხაშვილი, გ. ერქომაიშვილი, ც. დალაქიშვილი). 

http://www.po.ge/misc/text/1345618933.pdf 

2    ეკონომიკა და სახელმწიფო.     XI/XII კლასის გრიფირებული სახელმძღვანელო.  

მოსწავლის წიგნი (ნ. ტალახაძე, ლ.გიგაური, გ. ერქომაიშვილი,  მ.ნაცვალაძე,). 

თბილისი, 2012.  

http://eqe.ge/uploads/Grifireba/archevitebi/mosw_ekonomikadasaxelmwifo.pdf 

3 ეკონომიკა და სახელმწიფო. XI/XII . მასწავლებლის წიგნი. 

(ნ. ტალახაძე,  ლ.გიგაური, გ. ერქომაიშვილი, მ. ნაცვალაძე, ). თბილისი, 2012  

http://eqe.ge/uploads/Grifireba/archevitebi/masw_ekonomikadasaxelmwifo.pdf 

4 

 

 

 

5 

ფირმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო (გ. ერქომაიშვილი, ე. ხარაიშვილი). თბ., 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2011. 

 

 

ტესტები,სავარჯიშოები, სიტუაციები და ამოცანები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 

დამხმარე სახელმძღვანელო (ლ. გიგაური, გ. ერქომაიშვილი, ნ. ტალახაძე, თ. 

მდინარაძე). თბ., გამომცემლობა `CEED~, 2010 

6 მეწარმეობის საფუძვლები. სახელმძღვანელო (გ. ერქომაიშვილი, ლ. გიგაური, ნ. 

ტალახაძე). თბ., საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009.   

http://eqe.ge/uploads/Grifireba/archevitebi/mosw_ekonomikadasaxelmwifo.pdf
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კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

                                                                                                                        

 

http://www.bmk.edu.ge/book/book01.pdf 

7 ბიზნესი – ფირმის ფუნქციონირების ძირითადი ასპექტები. გ.ერქომაიშვილი. 

სახელმძღვანელო. თბ., თსუ გამომცემლობა, 2007. 

 

8 

მეწარმეობის ფორმირებისა და განვითარების თავისებურებანი საქართველოში. 

გ.ერქომაიშვილი. მონოგრაფია. თბ., თსუ გამომცემლობა, 2004. 

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ფირმის ეკონომიკა.  გ.ერქომაიშვილი. სალექციო კურსი. თბ., გამომცემლობა 

`ინოვაცია~, 2005. 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

06.09.2012  
15.02.2013 

ქ. თბილისის მერიის პროექტი – 

ინგლისური ენის შემსწავლელი    

`PRE–INTERMEDIATE~   და 

`INTERMEDIATE~   საფეხური 

სერტიფიკატი 

15–25 ივნისი, 2012 საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს პროექტი 

`ისწავლე დღეს, დასაქმდი ხვალ~ 

ექსპერტის სერტიფიკატი 

06.01.–10.04. 2012 ქ. თბილისის მერიის პროექტი – 

ინგლისური ენის შემსწავლელი    

`ELEMENTARY~ საფეხური 

წარმატებით 

სერტიფიკატი 

06.09 – 10.12. 2011 ქ. თბილისის მერიის პროექტი – 

ინგლისური ენის შემსწავლელი 

საბაზისო კურსი  წარმატებით 

სერტიფიკატი 

30th March-4th April, 

2009 
International Seminar ,,Methods in 

Economic Research”, ETH Zurich, Tbilisi 

State University (TSU) and Centre for 

Economic Education and Development 

(CEED), Tbilisi-Batumi 

სერტიფიკატი 

14-15/05/2005   ,,Active Teaching and Innovative 

Research Methods on Public Economic 

Policy Courses,” ,HESP, Open Society 

Institute, Tbilisi, Georgia 

სერტიფიკატი 

1-2/05/2004 ,,Active Teaching and Innovative 

Research Methods on Public Economic 

Policy Courses,” ,HESP, Open Society 

Institute, Tbilisi, Georgia 

სერტიფიკატი 

1 -12 June, 1999 Information and Liberal High Education 

Center (Brunel University, England) 

 

12-28 June, 1999 Information and Liberal High Education 

Center (Trinity College, Ireland)  
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 სასწავლო კურსების დასახელება, რომელთა წაკითხვა შეუძლია კონკურსანტს  

(პრიორიტეტი ენიჭება თსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის 

კურსთან მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციას) 
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პროგრამა ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

/ს
ემ

ი
ნა

რ
ი

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 ს

ამ
უ
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1 ეკონომიკური პოლიტიკა 1 BA ლქ სმ – 

2 ეკონომიკური პოლიტიკა 2 BA ლქ სმ – 

3 
მეწარმეობის განვითარების 

ეკონომიკური პოლიტიკა  
BA ლქ სმ – 

4 

ფირმის განვითარების 

მასტიმულირებელი 

საგადასახადო პოლიტიკა 

MA ლქ სმ – 

 

 

წარმოდგენილი სილაბუსები 
 

                       

NN კურსის დასახელება 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

მეცადინეობის 

ფორმა 

ლ
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1 ეკონომიკური პოლიტიკა 1 BA ლქ სმ – 

2 ეკონომიკური პოლიტიკა 2 BA ლქ სმ – 

3 
მეწარმეობის განვითარების 

ეკონომიკური პოლიტიკა 
BA ლქ სმ – 

4 

ფირმის განვითარების 

მასტიმულირებელი 

საგადასახადო  პოლიტიკა 

MA ლქ სმ – 

 
I. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 
 104  სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის ბოლო 10 წლის განმავლობაში 75  

 

 მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები     
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№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იქნეს მუქი შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები 

(Proceedings)  და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში) გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წ

ელ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1 
გ. ერქომაიშვილი 

 

 სამეცნიერო  

ნაშრომი 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების 

პრიორიტეტები.  თბ., გამომც. 

`უნივერსალი~ 

http://dspace.nplg.gov.ge/hand

le/1234/21270 

 

2013  

2 
 M. Chavleishvili  

G. Erkomaishvili  

      R. Seturidze 
Proceedings 

Strategic Tendencies of Food 

Safety in Georgia in 

Globalization Context. 
International Conference on  

Economics, Management of 

Business, Innovation and 

Technology. World Academy of 

Science, Engineering and 

Technology, 27-28 June, 2013, 

Paris. www.Waset.org 

2013  

3 G. Erkomaishvili Proceedings 

The economic policy, defining 

national competitiveness in 

Georgia. 

Збiрник наукових праць 

`Соцiально-економiчний 

розвиток Украiни: 

Еропейський вибiр. 

Мелiтополь, 2013 

2013 

 
 

4 გ. ერქომაიშვილი 
საკონფერენციო 

მასალა 

აგრარული სექტორი და მისი 

ეკონომიკური პოლიტიკა 

საქართველოში. I 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

`სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარების 

პრიორიტეტები~, 28–29 

ოქტომბერი, თბილისი  20
12

 

 

http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/21270
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/21270
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5 გ.ერქომაიშვილი საკონფერენციო 

მასალა 

მცირე მეწარმეობა და მისი 

განვითარების ეკონომიკური 

პოლიტიკა საქართველოში. 

თსუ პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. 

საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენციის 

მასალების კრებული, 

თბილისი, 28–29 ივნისი 

2012 

 

 

 

6 გ. ერქომაიშვილი 
საკონფერენციო 

მასალა 

ტურიზმის პოლიტიკა და 

ტურისტული ბიზნესი 

საქართველოში. II 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

„ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი“. 4–5 ივნისი, ბათუმი 

2011  

7 
გ. ერქომაიშვილი 

ე. ხარაიშვილი 
სახელმძღვანელო 

ფირმის ეკონომიკა.  თბ., 

გამომც. „უნივერსალი“. 
2011  

8  გ.ერქომაიშვილი სტატია 

მეწარმეობის განვითარების 

ეკონომიკური პოლიტიკა 

საქართველოში. ჟურნალი      

`ეკონომიკა და ბიზნესი ~, #5 

2011  

9 G. Erkomaishvili Article 

Economic policy of Georgia 

determiner of national 

competitiveness. `Economics and 

Business ~,  #6 

2010  

10 

 გ. ერქომაიშვილი 

 ლ. გიგაური 

 ნ. ტალახაძე 

სახელმძღვანელო 

 მეწარმეობის საფუძვლები.  

თბ., საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა   

http://www.bmk.edu.ge/book/boo

k01.pdf 

 

 

2009  

11 გ. ერქომაიშვილი სტატია 

 

ბ  ბრენდინგი და ბრენდი 

მსოფლიო გამოცდილება: 

პერსპექტივები 

საქართველოსთვის. 

ჟურნალი „ბიზნესი და    

ეკონომიკა“, #4 

2008  

12 გ. ერქომაიშვილი სახელმძღვანელო ბიზნესი – ფირმის 2007  

http://www.bmk.edu.ge/book/book01.pdf
http://www.bmk.edu.ge/book/book01.pdf


  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის    სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                
 

 9 

ფუნქციონირების ძირითადი 

ასპექტები.  თბ., თსუ 

გამომცემლობა 

13 Г. Еркомаишвили статъя 

Современные проблемы 

предпринимательства в 

Грузии и состояние   

Грузинского виноделия. Ж. 

“Проблемы современной 

экономики”, #1\2 

2005  

14 გ. ერქომაიშვილი მონოგრაფია 

მეწარმეობის  ფორმირებისა 

და განვითარების 

თავისებურებანი 

საქართველოში. თბ.,თსუ 

გამომცემლობა  

2004  

 

 

 

 

 

24  სხვადასხვა დონის სამეცნიერო კონფერენციის მონაწილე     

 

კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 

წლის განმავლობაში   
                                                                                          

1 თარიღი 27-28 June, 2013 
მოხსენების სათაური Strategic Tendencies of Food Safety in Georgia in Globalization Context    

(M.Chavleishvili, G. Erkomaishvili, R.Seturidze) 
კონფერენციის 

დასახელება 

International Conference on Economics, Management of Business, 

Innovation and Technology 

ჩატარების ადგილი  Paris, France 
ელექტრონული 

მისამართი 
https://www.waset.org/conferences/2013/paris/icembit/ 

2 თარიღი 28–29 ივნისი, 2013 
მოხსენების სათაური ექსპორტ–იმპორტის ტენდენციები და პოლიტიკა საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90–ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია  

`პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე~  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/K

onf.2013_sul_bolo.pdf 

3 თარიღი 26-27 маi, 2013 

მოხსენების 

სათაური 

The economic policy, defining national competitiveness in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

XIII Мiжнародноi науковоi конфференцii `Соцiально-

економiчний розвиток Украiни: Еропейський вибiр  

ჩატარების ადგილი  Мелiтополь, Україна 

https://www.waset.org/conferences/2013/paris/icembit/
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/sxvadasxva/konferenciis_krebuli/Konf.2013_sul_bolo.pdf
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ელექტრონული 

მისამართი 

 

4 თარიღი 28–29 ივნისი, 2012 

მოხსენების 

სათაური 

მცირე მეწარმეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური 

პოლიტიკა საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე–60 წლისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული 

კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია~ 

ჩატარების ადგილი  თბილისი,  თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_1_-

_Konferencia_2012_bolo.pdf 

5 თარიღი 4–5 ივნისი,  2011 

მოხსენების 

სათაური 

ტურიზმის პოლიტიკა და ტურისტული ბიზნესი საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

„ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“  

ჩატარების ადგილი  ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-

Practical_conference_GEO.pdf 

 

6 თარიღი 28–29 ოქტომბერი,  2011 

მოხსენების 

სათაური 

აგრარული სექტორი და მისი განვითარების ეკონომიკური 

პოლიტიკა საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

`სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები~  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.ispc.tsu.ge 

7 თარიღი 24–25 სექტემბერი, 2011 

მოხსენების 

სათაური 

მეწარმეობა და მისი განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა 

საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

„ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები“  

ჩატარების ადგილი  ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

8 თარიღი 21 ოქტომბერი,   2011 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა და მეწარმეობა 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

„ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის 

პირობებში“ 

ჩატარების ადგილი  თბილისი,  თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/sakonferencio_krebul

i__saboloo_varianti_.pdf 

9 თარიღი 5-6 ივნისი,  2010 

მოხსენების 

სათაური 

ეკონომიკური პოლიტიკის გავლენა ტურისტული ბიზნესის 

განვითარებაზე საქართველოში 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_1_-_Konferencia_2012_bolo.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/Tomi_1_-_Konferencia_2012_bolo.pdf
http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://www.ispc.tsu.ge/
http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/sakonferencio_krebuli__saboloo_varianti_.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/konferenciebi/sakonferencio_krebuli__saboloo_varianti_.pdf
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კონფერენციის 

დასახელება 

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

`ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი~ 

ჩატარების ადგილი  ბათუმი-ტრაპიზონი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-

Practical_conference_GEO.pdf 

10 თარიღი 3-4 September, 2010 

მოხსენების 

სათაური 

Business Formation Features in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

  International Conference  `ICTИTУЦIОНАЛЬНI ПЕРЕТВОРЕННЯ В 

СУСПIЛЬСТВI: СВIТОВИЙ ДОСВIД  I  УКРАIНСКА РЕАЛЬНIСТЬ~    

ჩატარების ადგილი  Україна, Мелїтополь 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

11 თარიღი 16–17 აპრილი, 2010 

მოხსენების 

სათაური 

საგადასახადო პოლიტიკის გავლენა მეწარმეობის 

განვითარებაზე საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

`ინოვაციები ბიზნესში~  

ჩატარების ადგილი  ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

12 თარიღი 8–9 ივლისი, 2010 

მოხსენების 

სათაური 

ბიზნესი და ქველმოქმედება 

კონფერენციის 

დასახელება 

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65–ე 

და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105–ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენცია `ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე~  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI_2010_konferencia__S_.

pdf 

13 თარიღი 30 მაისი,  2009 

მოხსენების 

სათაური 

1) მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გავლენა საქართველოს 

ეკონომიკაზე.  გ. ერქომაიშვილი,  ნ. კეკენაძე 

2) კოუჩინგი – ესაა აქტიური პარტნიორობა. გ. ერქომაიშვილი,     

თ. მახარაძე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ს  საერთაშორისო  სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია  

„ბ    `ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა~ 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

14 თარიღი 16 მაისი, 2008 

მოხსენების 

სათაური 

ბიზნესის ფორმირების თავისებურებანი და მისი როლი 

სიღარიბის დაძლევაში 

კონფერენციის თ საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ბიზნესი 

http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI_2010_konferencia__S_.pdf
http://pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI_2010_konferencia__S_.pdf
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დასახელება და საყოველთაო კეთილდღეობა~  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

15 თარიღი 29 ნოემბერი, 2008 

მოხსენების 

სათაური 

საგადასახადო სისტემის გავლენა ბიზნესის განვითარებაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ეკონომიკური 

ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში”.  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, თეუსუ   

ელექტრონული 

მისამართი 

 

16 თარიღი 10 March, 2008 

მოხსენების 

სათაური 

Business Formation Features in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

International Conference  „Business Formation Featuresin the Period of 

Transition“  

ჩატარების ადგილი  Tbilisi, CEED 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 

 

 
 საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

                                                                                                               
№ განხორციელები

ს წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულებ

ის № 

პროექტის დასახელება როლი პროექტში 

1 2012 წ. საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

სახელმძღვანელოსთვ

ის `პროფესიული 

ორიენტაცია, 

საკუთარი ბიზნესის 

დაწყება და მართვა~ . 

თბილისი, 2012 წ. 

თანაავტორი 

2 2010 წ. ევროკავშირის 

უწყვეტი განათლების 

პროგრამა ჟან მონეს 

პროგრამა, ასოციაცია 

ევროპული 

გამოკვლევები 

საქართველოს 

ინოვაციური 

`ევროპული 

საინოვაციო 

პოლიტიკა და 

ევროინტეგრაცია~ 
(Association European 

Studies for Innovative 

Development of 

Georgia). 

მონაწილე 
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განვითარებისათვის  

3 2010 წ. ამერიკის ეკონომიკური 

განათლების ეროვნული 

საბჭო (NCEE) 

 

ეკონომიკაში VI 

მოსწავლეთა 

ოლიმპიადა  

(ორგანიზებული 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების 

ცენტრის მიერ) 

 ტესტების 

შექმნის 

ჯგუფის წევრი 

 

 ჟიურის წევრი 

4 2009 წ. USAID/CAUCASUS-ის 

გრანტი Workforce 

Education Initiative for Shida 

Kartli (1-2008-001-400-72)  

სახელმძღვანელოსთვ

ის `მეწარმეობის 

საფუძვლები~. 

თბილისი, 2009 

თანაავტორი 

5 2009 წ. ამერიკის ეკონომიკური 

განათლების ეროვნული 

საბჭო (NCEE) 

 

ეკონომიკაში V 

მოსწავლეთა 

ოლიმპიადა  

(ორგანიზებული 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების 

ცენტრის მიერ) 

 ტესტების შექმნის 

ჯგუფის წევრი 

 

 ჟიურის  

       წევრი 

6 2009 წ. ციურიხის (შვეიცარია) 

ტექნოლოგიური 

ინსტიტუტი, თსუ  და 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი  

საერთაშორისო 

პროექტი `სამეცნიერო 

კვლევების 

მეთოდოლოგია~ 

მონაწილე 

7 2008 წ. ამერიკის ეკონომიკური 

განათლების ეროვნული 

საბჭო (NCEE) 

 

ეკონომიკაში  IV 

მოსწავლეთა 

ოლიმპიადა  

(ორგანიზებული 

საქართველოს 

ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების 

ცენტრის მიერ) 

 ტესტების 

შექმნის ჯგუფის 

წევრი 

 

 ჟიურის წევრი 

8 2008 წ. საქართველოს 

ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

 

კომპანია `ელიტ 

ელექტრონიქსი~  

სტუდენტური 

ოლიმპიადა 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში `ერთად 

ვაშენოთ ქვეყანა~ 

პროექტის 

დირექტორი 

9 2005–2006 წწ. HESP ISET Regional Seminars 

for Excellence in 
მონაწილე 
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Teaching ,,The Art  of 

Economic Decision 

Making” 

 

 

 

 
 თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან  

 

 
თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

საერთაშორისო 

ეკონომიკურ–

პოლიტიკური ფორუმების 

ორგანიზება და ჩატარება 

 

 

ბერლინის  ტექნიკური უნივერსიტეტი 

(გერმანია), პროფესორი ვოლფგანგ ვენგი  

 
  

2011 წ.–დან 

დღემდე 

ინფორმაციისა და 

ლიბერალური უმაღლესი 

განათლების ცენტრის 

ფორმირება 

ბრუნელის  უნივერსიტეტი 

(გაერთიანებული სამეფო),  

ტრინიტი კოლეჯი (ირლანდია) 

1999–2000 წწ. 

 

 

 

საკონკურსო კომისიისათვის  შესაფასებლად წარმოდგენილი ნაშრომი  

 
პუბლიკაციის 

სახეობა 

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი  

გამოქვეყნების 

წელი 

 სამეცნიერო 

ნაშრომი 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

პრიორიტეტები, თბილისი, გამომცემლობა 

`უნივერსალი~, 85 გვ. 

2013 წ. 

 

 

 

სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია/სამოტივაციო წერილი  
                                                                                             
 

 

II. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

(მიღწევები,  გამოცდილება,  დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა, 
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით, კომპიუტერთან მუშაობის 
უნარები, ენების ცოდნა და სხვა) 

 
N აქტივობის დასახელება 

  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი 
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 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს წევრი 

 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის  სარედაქციო–

საგამომცემლო საბჭოს წევრი 

 ,,დიდი  ქართული ეკონომიკური  ენციკლოპედიის“ 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 მეცნიერების, ინჟინერინგისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო 

აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს და სარედაქციო საბჭოს წევრი 

სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა განხრით 
(World Academy of Science, Engineering and Technology 

Scientific Committee and Editorial Review Board on Social and 

Human Sciences) 

www.waset.org/SocialandHumanSciences.php?page=18 
 

                                                                                               

  14 წიგნის რედაქტორი, 10 სამეცნიერო შრომების კრებულის 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი, 11 წიგნის რეცენზენტი 

 სხვადასხვა დონის 19 კონფერენციის საორგანიზაციო 

კომიტეტისა და ჟიურის   წევრი, სექციის ხელმძღვანელი   

 2  დოქტორანტის, 19 მაგისტრანტის,13 საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი,  დოქტორანტის სემინარის ხელმძღვანელი, 4 

სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი,  9 სამაგისტრო ნაშრომის 

რეცენზენტი 

 სტუდენტთა 72–ე და 73–ე კონფერენციებზე   გამარჯვებულ 

სტუდენტთა ხელმძღვანელი 

 თსუ ,,ნორჩი ეკონომისტის“ სკოლის პროექტის მონაწილე 

  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 

არსებული ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური 

განათლების ქართულ–გერმანული ინსტიტუტის წევრი 

(აღნიშნული  ინსტიტუტის საქმიანობას მაღალი შეფასება 

მისცა ქ–ნმა მონიკა პრშიბიშმა (DAAD), პროფესორმა 

ვოლფგანგ ვენგმა (ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

გერმანია), პროფესორმა ნეანტრო საავედრა – რივანომ 

(ცუკუბას უნივერსიტეტი, იაპონია), პროფესორმა ანგელა 

მიკლეიმ (პოტსდამის გამოყენებითი მეცნიერებების 

უნივერსიტეტი, გერმანია) 
www.gdi.economics.tsu.ge/ge/team.html                                                                                                                                                                                                                             

  საქართველოს სავაჭრო–სამრეწველო პალატისა და ჟურნალ 

,,საქართველოს ეკონომიკის“  პრემია წიგნისათვის   ,,ბიზნესი 

– ფირმის ფუნქციონირების ძირითადი ასპექტები“   

 ,,საერთაშორისო ბიზნესი“ - სამაგისტრო პროგრამის  

თანახელმძღვანელი  
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-

mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/spj4xxhgqv5rs9zxe// 
(2008-2009წწ. შემოდგომის სემესტრი) 
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-

mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/3oi2sssu4_ncgocp// 
 (2009 წლის გაზაფხულის სემესტრი) 

  უცხო ენების ცოდნა: რუსული – კარგად; გერმანული –კარგად; 

http://www.waset.org/SocialandHumanSciences.php
http://www.waset.org/SocialandHumanSciences.php
http://www.gdi.economics.tsu.ge/ge/team.html
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/spj4xxhgqv5rs9zxe/
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/spj4xxhgqv5rs9zxe/
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/3oi2sssu4_ncgocp/
http://sciencelib.tsu.ge/ge/faculties/economics/reectxn7-mkyprtgn/mastprog/bizmim/archives/3oi2sssu4_ncgocp/
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ინგლისური – კარგად (იხ. სერტიფიკატები) 

  კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:Word; Windows; Excel; 

Power point; Accessories 

                                                                                            

 
დამატებითი  ინფორმაცია  

 
  გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესისა და მართვის სკოლის, 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე საატესტაციო საბჭოს  

თავმჯდომარე 2008–2012 წწ. 

   საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის 

(ამერიკის ეკონომიკური განვითარების ეროვნული საბჭოს NCEE–ის პარტნიორი 

ორგანიზაცია საქართველოში) ექსპერტი 2004 წლიდან დღემდე 

  ეკონომიკური პოლიტიკის სალექციო კურსი წარიმართება სლაიდ–შოუების 

გამოყენებით  

 

 

 

 

 


