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12.10.- 17.10.2009 წ. International centre for social research and policy analysis, Knowledge 

Management 

 30.03.- 04.04. 2009 წ.  ციურიხის (შვეიცარია) ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მიკროეკონომიკის  კათედრა, 

ეკონომიკის  განვითარებისა და განათლების ცენტრი: ,,ეკონომიკური 

კვლევის მეთოდოლოგია“. 

 

 სამეცნიერო ნაშრომების რედაქტორობა და რეცენზენტობა:      რედაქტორი –1 

                                                                                                       რეცენზენტი – 3 

აქტივობის დასახელება: 2012-2013 წწ. და 2013-2014 წწ., თსუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დეკანის ბრძანებების: N20/23–01 და N4/20–1 საფუძველზე ვარ 

კრედიტების აღიარების საფაკულტეტო კომისიის წევრი. 

 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013–2014 წწ. -  საქართველოს                     

ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს  მოწვეული წევრი და 

ოპონენტი. 

                             2009 -2010 წწ. - თბილისის     ეკონომიკურ    ურთიერთობათა      სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

                            2013-2014 წწ. - თსუ-ს 74-ე კონფერენციის მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების 

მიმართულებაზე სტუდენტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის 

ხელმძღვანელი.  

                           2012-2013 წწ., 2013-2014 წწ.   კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საბაკალავრო 

ნაშრომების დაცვის კომისიის თავმჯდომარე. 

 



სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების  ხელმძღვანელობა:   

                                 2009-2010 წწ.  - 3 მაგისტრანტი 

                                   2011-2012 წწ.   – 13 მაგისტრანტი ( I კურსი -8,  მე-II კურსი- 5) 

                                   2012-2013 წწ.   –  10 მაგისტრანტი ( I კურსი -3,  მე-II კურსი- 7) 

                                                2013-2014 წწ.   –  8 მაგისტრანტი ( I კურსი - 6,  მე-II კურსი- 2) 

                                                2014-2015 წწ.   –  11 მაგისტრანტი ( I კურსი - 5,  მე-II კურსი- 6) 

2014-2015 წწ.   –  3 დოქტორანტი 

 

ტექნიკური უნარჩვევები  -  Ms-Windows; MS Office: Ms-Word, Ms-Excel, Ms Power Point 

 

ოჯახური მდგომარეობა: 

 შვილი - ეძგვერაძე თეონა, ქ.თბილისის 52-ე  საჯარო სკოლის X კლასის   

მოსწავლე,  დაბ. 1998 w. 

 შვილი - ეძგვერაძე ანი,   ქ.თბილისის 52-ე  საჯარო სკოლის IX კლასის   

მოსწავლე, დაბ. 2000 წ. 

 დედა - ფარესაშვილი მაყვალა, პენსიონერი, დაბ. 1933 წ. 

 

                                                                                      ბოლო განახლება: 15.03.2015 


