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დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სოხუმის 

ფილიალი, ეკონომიკის 

ფაკულტეტი 

 

1996-2001 
ეკონომისტი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასპირანტურა 
2001-2004 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

(გათნაბრებული დოქტორთან)  08.00.02 _ 

ეკონომიკის ისტორია. მსოფლიო 

ეკონომიკა (მსოფლიო ეკონომიკა) 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   
 
დისერტაციის დაცვის თარიღი 28.12.2005 

დისერტაციის თემა უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალ ეკონომიკაში 

(საქართველოს მაგალითზე) 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 08.00.02 _ ეკონომიკის 

ისტორია. მსოფლიო ეკონომიკა (მსოფლიო ეკონომიკა) 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის 

ნომერი 
005114 

 
სამსახურებრივი გამოცდილება 

 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2005-2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასისტენტ პროფესორი 

2009 წლიდან დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი 

mailto:davidsikharulidze1978@yahoo.com
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2007 წლიდან დღემდე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი, ბიზნესის საერთაშორისო სკოლის დირექტორი 

2006-2008 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სოხუმის ფილიალი, ასისტენტ პროფესორი 

 
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 

 

 

 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

10.01.2011-18.05.2011 

კვალიფაკაციის ამაღლების კურსები 

ბიზნესის ადმინისტრირება 

(საერთაშორისო ბიზნესი) 

Junior Faculty Development 

Program (The United States 

Department of State) 

10.12.2010-08.01.2011 ინგლისური ენის კურსები 
The University of Kansas 

Applied English Center 

29.02.2012 

World Bank and Junior Achievement 

Mentoring of Young People on 

Employment and Income Generation 

(Trainer of The program) 

C.No. YDIP/CS/CQS-I-13 

06.08.2010-08.08.2010 

Practical Research Methods for Managers 

workshop 

გამოყენებითი კვლევის მეთოდები 

მენეჯერებისათვის 

(USAID) The Energy Capacity 

Initiative Project 

15.05.2010-16.05.2010 
Developing a Business Plan workshop 

ბიზნეს გეგმის შემუშავება 

(USAID) The Energy Capacity 

Initiative Project 

28.12.2009 ინგლისური ენის კურსები 
Cambridge First Certificate 

(British center) 

18.12.2009-19.12.2009 Strategic Planning workshop 

სტრატეგიული დაგეგმვა 

(USAID) The Energy Capacity 

Initiative Project 

20.04.2009-30.04.2009 Managerial Problem Solving 

მენეჯერული პრობლემების გადაწყვეტა 

(USAID) The Energy Capacity 

Initiative Project) 

24.02.2009-26.02.2009 Project Management 

პროექტის მენეჯმენტი 

(USAID) The Energy Capacity 

Initiative Project) 

14.11.2008 Social-Economic Consequences of 

Corruption, Property Rights violation and 

Tax Evasion 

(Open Society Institute) 

2008 

Reading and Writing For Critical Thinking 

კრიტიკული აზროვნება და აქტიუტი 

სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში 

(კაასუს), საერთაშორისო პროგრამა 

„კითხვა და წერა კრიტიკული 

აზროვნებისთვის“ (კწკა) ფარგლბში 

(School-Family-Society 

Association) 

25.08.2007 Association Junior Achievement Georgia 

(Trainer) 
Association Junior Achievement 

8-9-09.2007 Global Business Ethics Teacher  Preparing 

program 

Association Junior Achievement 

Georgia  
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სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით;  

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 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

ბიოეკონომიკა და სოფლის 

მეურნეობის მდრადი 

განვითარება; მეორე 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია.  11-12  

ოქტომბერი.  

Bio economy and Sustainable 

Development of Agriculture.  II 

International Scientific-Practical 

Conference  20
13

 

 

2 
დავით 

სიხარულიძე 

Location advantage 

and Georgia’s 

potential to attract 

FDI 

1st EuroAsian Multidisciplinary 

Forum, EMF 2013. 24-26 October. 

20
13

 

 
3 

დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოტივაციები 

და მისი გავლენა საქართველოს 

ეკონომიკაზე. ეკონომიკა და 

ბიზნესი. #6, 2012. გვ. 61-76.   

20
12

 

 

4 

დავით 

სიხარულიძე, 

შოთა 

შაბურიშვილი 

 

საკონფერენციო 

მასალები 

The Motivation of  FDI and Host 

Economy Productivity Effect (In 

Case of Georgia), David 

Sikharulidze, Shota Shaburishvili. 

გლობალიზაცია, 

საერთაშორისო ბიზნესის 

თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები, ივ. 

ჯავახიშვილი სახელობის თსუ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენცია, 

თბილისი,  6–7 აპრილი, გვ. 332–

339. 
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/e

conomist_faculty/konferencia-

econ.pdf 

2012  

5 შოთა საკონფერენციო სოციალური მეწარმეობის 2012  

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
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შაბურიშვილი, 

დავით 

სიხარულიძე 

მასალები ფენომენი და მისი 

განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში, შოთა 

შაბურიშვილი, დავით 

სიხარულიძე.  ივ. ჯავახიშვილი 

სახელობის თსუ, IV 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, გლობალიზაცია 

და ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები, 

თბილისი, 23–24 მარტი,  გვ. 

220–225 http://globalconference.ge/ 

6 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

Trends in Agro business global 

value Chain, David Sikharulidze.  

ივ. ჯავახიშვილი სახელობის 

თსუ, I საერთაშორისო 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 

კონფერენცია: სოფლის 

მეურნეობის მდგრადი 

განვითარების პრიორიტეტები, 

თბილისი, 28–29 ოქტომბერი, 

გვ. 493–497. http://ispc.tsu.ge/ 

2011  

7 

დავით 

სიხარულიძე, 

მურთაზ 

კვირკვაია, 

ვასილ კიკუტაძე 

მონოგრაფია 

ენერგეტიკის ბიზნესი, დავით 

სიხარულიძე, მურთაზ 

კვირკვაია, ვასილ 

კიკუტაძე,,ლოი“ თბ., 2011 

2011  

8 

ლ. ჯამაგიძე, 

ნ. პაპაჩაშვილი, 

შ. შაბურიშვილი, 

დ. სიხარულიძე. 

მონოგრაფია 

საერთაშორისო ბიზნესის 

სოციოკულტურული გარემო 

საქართველოში, ლ. ჯამაგიძე, 

ნ. პაპაჩაშვილი, 

შ. შაბურიშვილი, 

დ. სიხარულიძე. „უნივერსალი“ 

თბ., 2011 

2011  

9 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

The impact of National Culture on 

the formation of new business, 

David Sikharulidze. The Socio-

kultural Envirovment of 

International Busines in Georgia, 

February 28, Georgia, p.256-258. 
http://www.ascn.ch/en/Events/Annu

al-Conference.html 

2011  

10 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

The Integration of Small and 

Medium-sized Enterprises into 

Global Value Chain, David 

Sikharulidze. European Scientific 

journal. Special Edition 2011 July. 

Vol.  20. Pp. 15-22. 
http://gruni.edu.ge/menu_id/108/id/

398/lang/2 

2011  

11 

დავით 

სიხარულიძე  

ვასილ კიკუტაძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

ელეტროენერგეტიკის 

ლიბერალიზაციის პროცესი, 

როგორც მსოფლიო ტენდენცია, 

დავით სიხარულიძე  

2010  

http://globalconference.ge/
http://ispc.tsu.ge/
http://www.ascn.ch/en/Events/Annual-Conference.html
http://www.ascn.ch/en/Events/Annual-Conference.html
http://gruni.edu.ge/menu_id/108/id/398/lang/2
http://gruni.edu.ge/menu_id/108/id/398/lang/2
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ვასილ კიკუტაძე. USAID 

ენერგეტიკის სექტორის 

შესაძლებლობების 

გაუმჯობესების პროექტი და 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია 

,,ენერგეტიკა:რეგიონალური 

პრობლემები და განვითარების 

პერსპექტივები. ქუთაისი, 21-22 

მაისი, 2010.  
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxad

ebebi/ENERGY_CONFERENCE_

GEO.pdf 

12 

დავით 

სიხარულიძე 

თამთა მიქაბერიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების გავლენა 

საქართველოს ტურიზმის 

სექტორის განვითარებაზე, 

დავით სიხარულიძე 

თამთა მიქაბერიძე ტურიზმი: 

ეკონომიკა და ბიზნესი, I 

საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენცია, 

ტრაბზონი (თურქეთი) გვ.144-

151. http://www.bbs.ge/conference 

2010  

13 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

TNC and Georgia’s Export 

Competitiveness Capacity. David 

Sikharulidze. The Socio-Economic 

Systems Development Problems in 

Context of Challenges of 

Globalization. Materials 

International Scientific and 

Practical Young Scientist 

Conference. (22-25 September 

2010). Pp. 16-18.  

2010  

14 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

The integration Georgian Tourism 

Sector into global Value Chain, 

David Sikharulidze. Problems and 

Perspectives of Cooperation 

Between Countries of  South-

Eastern Europe Within Context of 

Black Sea Economic Cooperation 

and GUAM. Collection of 

Scientific Works Part 1. Istanbul-

Donetsk. 2010. Pp. 77-79. 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_

gum/pips/2010_1/index.htm 
 

2010  

15 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

უნივერსიტეტის განვითარების 

მარკეტინგული სტრატეგიები. 

დავით სიხარულიძე. 

გლობალიზაციის პირობებში, 

გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები. 

2010  

http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/index.htm
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/index.htm
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III საერთაშრისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები. 2010. 

გვ. 114 -119 
http://globalconference.ge/ 

16 

დავით 

სიხარულიძე 

თამთა მიქაბერიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

მცირე და საშუალო ფირმების 

ინტეგრაცია გლობალურ 

საწარმოო ქსელში. დავით 

სიხარულიძე 

თამთა მიქაბერიძე 

გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები. 

II საერთაშრისო სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები. 2010. 

გვ. 148-153. 
http://globalconference.ge/ 

2009  

17 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

მცირე/საშუალო საწარმოებსა 

და მსხვილ ბიზნეს შორის 

თანამშრომლობის როლი 

ინოვციების განხორციელების 

პროცესში. დავით სიხარულიძე.  

საუნივერსიტეტთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ,,მსოფლიო 

ფინანსური კრიზისი და 

საქართველო. თბილისი 2009. 

გვ. 196-199. 

2009  

18 
დავით 

სიხარულიძე 

საკონფერენციო 

მასალები 

კონკურენტული დაზვერვის 

როლი ფირმის 

კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაში. დავით 

სიხარულიძე ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: 

ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა, ტომი 2, 

თბილისი, გვ.209-216. 

2009  

19 

დავით 

სიხარულიძე 

ელზა ტოროლოვი 

საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველოს ეკონომიკური  

განვითარების პერსპექტივები 

გლობალიზაციის პირობებში. 

დავით სიხარულიძე, ელზა 

ტოროლოვი. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: 

ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა, ტომი 2, 

თბილისი, გვ.217-222. 

  

20 

 

დავით 

სიხარულიძე 

 

საკონფერენციო 

მასალები 

ბიზნესის ეფექტიანობის 

მართვა.  დავით სიხარულიძე. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

2008  

http://globalconference.ge/
http://globalconference.ge/
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კონფერენცია: ბიზნესი და 

საყოველთაო კეთილდღეობა, 

ტომი 1, თბილისი, გვ.344-356. 

21 

დავით 

სიხარულიძე 

 

სტატია 

Прямые иностранные инвестиций 

и внешняя торговля Грузии. 

Давид Сихарулидзе. Bukovyna 

State Finance  Academy, Ukraine 

2008. c. 188-195. 

2008  

22 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

უცხოური ბიზნესის 

ეკონომიკური ეფექტიანობა. 

დავით სიხარულიძე. ჟურნ. 

საქართველოს ეკონომიკა. #9 

(130) 2008. გვ.95-96.  
http://www.geoeconomics.ge/ 

2008  

23 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

ეფექტიანობის ძირითადი 

მაჩვენებლები და მათი კავშირი 

ფირმის სტრატეგიასთან. დავით 

სიხარულიძე.  ჟურნ. ახალი 

ეკონომისტი. #2. გვ25-29. 
http://www.loi.ge/ 

2008  

24 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

ბიზნესის სტრატეგიული 

ანალიზი. დავით სიხარულიძე. 

ჟურნ. ახალი ეკონომისტი. #1. 
http://www.loi.ge/ 

2008  

25 
დავით 

სიხარულიძე 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებული 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების გავლენა 

საქართველოს საგარეო 

ვაჭრობის სტრუქტურაზე. 

დავით სიხარულიძე. 

საერთაშორისო 

საუნივერსიტეტთაშორისო 

სამეცნიერო შრომების კრებული 

,,საერთაშორისო ბიზნესი“ 4 

ტომი. #1-4. გვ.129-137. 

2005  

26 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

საქართველოს ეკონომიკაში 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების განთავსების 

სტრატეგია.დავით 

სიხარულიძე. ჟურნ., 

სოციალური ეკონომიკა, N5. გვ. 

76-86. 

2005  

27 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვის მაკროეკონომიკური 

პოლიტიკა. დავით 

სიხარულიძე. ჟურნ., 

სოციალური ეკონომიკა, N3. 

გვ.87-97. 

2004  

28 
დავით 

სიხარულიძე 
სტატია 

პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების. დავით 

სიხარულიძე.  ჟურნ., 

სოციალური ეკონომიკა, 

რეგულირება. N5. გვ. 69-76.  

2003  

 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის განმავლობაში   

http://www.geoeconomics.ge/
http://www.loi.ge/
http://www.loi.ge/
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1 

თარიღი 2013. 24-26 October. 

მოხსენების 

სათაური 
Location advantage and Georgia’s potential to attract FDI 

კონფერენციის 

დასახელება 
1st EuroAsian Multidisciplinary Forum, EMF  

ჩატარების 

ადგილი  
Tbilisi Geogia 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

2 

თარიღი 6–7 აპრილი, 2012 

მოხსენების 

სათაური 

The Motivation of  FDI and Host Economy Productivity Effect (In Case of 

Georgia) 

კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები, ივ. ჯავახიშვილი სახელობის თსუ, 

საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

2 

თარიღი 23–24 მარტი,  2012 

მოხსენების 

სათაური 

სოციალური მეწარმეობის ფენომენი და მისი განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში,  

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილი სახელობის თსუ, IV საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები. 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 http://globalconference.ge/ 

3 

თარიღი 05.03.2011 

მოხსენების 

სათაური 

Higher Education System for Georgia (current situation and perspectives)  

კონფერენციის 

დასახელება 

Teaching and learning methods  

ჩატარების 

ადგილი  

 USA. St. Paul/Minneapolis  

ელექტრონული 

მისამართი 

www.metrostate.edu/ctl  

4 

თარიღი 17.11.2011 

მოხსენების 

სათაური 

ეკონომიკური მეცნიერებ თანამედროვე საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია.  

ჩატარების 

ადგილი  

ფილოსფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი, 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობს უნივერსიტეტი.  

ელექტრონული 

მისამართი 

http://gruni.edu.ge/contentimage/PDF/Agenda_(in_Georgian).pdf 

5 

თარიღი 28–29 ოქტომბერი, 2012 

მოხსენების 

სათაური 

Trends in Agro business global value Chain,   

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილი სახელობის თსუ, I საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენცია: სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

http://globalconference.ge/
http://www.metrostate.edu/ctl
http://gruni.edu.ge/contentimage/PDF/Agenda_(in_Georgian).pdf
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განვითარების პრიორიტეტები. 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://ispc.tsu.ge/  

6 

თარიღი 28 თებერვალი, 2011 

მოხსენების 

სათაური 

ეროვნული კულტურის გავლენა ახალი ბიზნესის ფორმირებაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: საერთაშორისო ბიზნესის 

სოციოკულტურული გარემო  

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
- 

7 

თარიღი 21-22 მაისი, 2010 

მოხსენების 

სათაური 

ელეტროენერგეტიკის ლიბერალიზაციის პროცესი, როგორც მსოფლიო 

ტენდენცია 

კონფერენციის 

დასახელება 

USAID ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების 

პროექტი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების 

პერსპექტივები.  

ჩატარების 

ადგილი  

ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf 

8 

თარიღი  

მოხსენების 

სათაური 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ტურიზმის 

სექტორის განვითარებაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენცია.  

ჩატარების 

ადგილი  

ტრაბზონი (თურქეთი) 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.bbs.ge/conference 

 

9 

თარიღი 22-25 September 2010 

მოხსენების 

სათაური 

TNC and Georgia’s Export Competitiveness Capacity 

კონფერენციის 

დასახელება 

The Socio-Economic Systems Development Problems in Context of Challenges of 

Globalization. Materials International Scientific and Practical Young Scientist 

Conference. (). Pp.16-18. 

ჩატარების 

ადგილი  

Khmelinskyi 

ელექტრონული 

მისამართი 

- 

10 

თარიღი 27-31.10.2010 

მოხსენების 

სათაური 

The integration Georgian Tourism Sector into global Value Chain 

კონფერენციის 

დასახელება 

Problems and Perspectives of Cooperation Between Countries of  South-Eastern 

Europe Within Context of Black Sea Economic Cooperation and GUAM. 

Collection of Scientific Works Part 1... Pp. 77-79.  

ჩატარების 

ადგილი  

Istanbul-Donetsk 

ელექტრონული http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/index.htm 

http://ispc.tsu.ge/
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.bbs.ge/conference
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/2010_1/index.htm
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მისამართი  

11 

თარიღი 11 ნოემბერი 2010 

მოხსენების 

სათაური 

უნივერსიტეტის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიები 

გლობალიზაციის პირობებში 

კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივები. III საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://globalconference.ge/ 

12 

თარიღი 5-6 ნოემბერი 2009 

მოხსენების 

სათაური 

მცირე და საშუალო ფირმების ინტეგრაცია გლობალურ საწარმოო ქსელში 

კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივები. II საერთაშრისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 

2010. გვ. 148-153 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://globalconference.ge/ 
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თარიღი 6 ივნისი, 2009 

მოხსენების 

სათაური 

მცირე/საშუალო საწარმოებსა და მსხვილ ბიზნეს შორის თანამშრომლობის 

როლი ინოვციების განხორციელების პროცესში 

კონფერენციის 

დასახელება 

.საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო.  

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

-  

14 

თარიღი 30 მაისი, 2009 

მოხსენების 

სათაური 

კონკურენტული დაზვერვის როლი ფირმის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებაში. 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

-  

15 

თარიღი 16 მაისი, 2008 

მოხსენების 

სათაური 

ბიზნესის ეფექტიანობის მართვა. 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, 

ელექტრონული 

მისამართი 

-  

 

 
საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   

 
№ განხორციელების დონორი ორგანიზაცია, პროექტის დასახელება როლი 

http://globalconference.ge/
http://globalconference.ge/
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წლები პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტში 

1     

2 
17.06.2009-
17.08.2010 

USAID / Georgia The Energy 

Capacity Initiative 

ECI-EDU-GA-01 

Master’s program – 

Concentration in Energy 

Management 

პროექტის 

დირექტორი 

3 

2010 

სექტემბერი-

დეკემბერი 

JFDP ALUMNI GRANTS 

 (JAG) American Councils for 

International Education  

განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია ადამიანური 

რესურსებისა და 

ეკონომიკური 

განვითარების ცენტრი 

უნივესრიტეტის 

სტრატეგიული 

განვითარების გეგმის 

შემუშავების 

მეთოდოლოგია 
მონაწილე 

4 
01.09.2010-

31.08.2011 

Academic Swiss Caucasus Net 

კავკასიის შვეიცარიული 

აკადემიური ქსელი (18000 

CHF), განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია  - ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

(განხორციელებული) 

 

საერთაშორისო ბიზნესის  

სოციო-კულტურული 

გარემო (საქართველოს 

მაგალითზე) მკლევარი 

5 2012 

მსოფლიო ბანკი 

განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია Junior 

Achievement Georgia 

 

Mentoring of Young People 

on Employment and Income 

Generation. ტრენერი 

 
3.1  თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან (უცხოეთის 
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო 
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.) 

 
თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

სამეცნიერო ინფორმაციის 

გაცვლა, ერთობლივი 

კვლევების გახორცილება, 

ერთობლივი პუბლიკაციები, 

სამეცნიერო კონფერენციების 

ერთობლივი ორგანიზება და 

მონაწილეობა, სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გაცვლა, 

სტუდენტების გაცვლა. 

ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მართვის და სოციალური ტექნოლოგიების 

ინსტისუტი, უძრავი ქონების მართვის 

კათედრა, ბელორუსია, მინსკი. (კათედრებს 

შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის 

ხელშეკრულება) 

2012 წლიდან 

დღემდე 

ორგანიზაციის წევრი 

(ერთობლივი კვლევების 

გახორცილება, ერთობლივი  

პუბლიკაციები გამოქვეყნება, 

სამეცნიერო კონფერენციების  

მონაწილეობა, სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებული 

Academy of International Business (USA) 
7 Eppley Center 

Michigan State University 

East Lansing, MI 48824-1121, USA 

Phone: +1-517-432-1452 

Fax: +1-517-432-1009 

Email: membership@aib.msu.edu 

 

2011 წლიდან 

დღემდე 

mailto:membership@aib.msu.edu
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ინფორმაციის გაცვლა) 

სამეცნიერო ინფორმაციის 

გაცვლა, ერთობლივი 

კვლევების გახორცილება, 

ერთობლივი პუბლიკაციები, 

სამეცნიერო კონფერენციების 

ერთობლივი ორგანიზება და 

მონაწილეობა, სასწავლო 

პროცესთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გაცვლა. 

მოლდოვის საერთაშორისო თავისუფალი 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და 

საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობების კათედრა, მოლდოვა. 

(კათედრებს შორის გაფორმებულია 

თანამშრომლობის ხელშეკრულება) 

2011 წლიდან 

დღემდე 

შეთანხმება (ეთობლივი 

საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამის განხორციელების 

შესახებ) 

International School of Business (Budapest, 

Hungary) and Oxford Brookes University (UK) 2007 წლიდან 

დღემდე 

ერთობლივ სასწავლო 

პროგრამაში მონაწილეობა 

ფრიდრიხ იენის უნივერსიტეტის ეკონომიკის 

ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა 

2011 წლიდან 

დღემდე 

მივლინება Metropolitan State University (USA, St. Paul/ 

Minneapolis ) 
2010-2011 

მივლინება University of Kansas  04.12.2010-

13.01.2011 

მივლინება  საერთაშორისო კონფერეცია ორგანიზაბულია 

Oikos-ის მიერ. სენტ გალენი,  შვეიცარია. 
14-16-11-2011 

 
enebis codna (Sesabamis grafebSi CawereT: kargad, damakmayofileblad, mwirad) 

mSobliuri ena  

ucxo ena rusuli inglisuri germanuli franguli 

kiTxva kargad kargad   

wera kargad kargad   

metyveleba kargad kargad   

 

ojaxuri mdgomareoba-ojaxis wevrebi 

ojaxis 
wevrebi 

saxeli gvari Ddabadebis 
weli 

profesia 

deda svetlana sixaruliZe 1951 diasaxlisi 
mama nugzari sixaruliZe 1949 inJineri 
Zma giorgi sixaruliZe 1981 avto inJineri 

 
kompiuteruli programebis (saofise, grafikuli da sxva) codna 

programebis 
dasaxeleba 

kargad damakmayofileblad mwired 

Ms-Windows,     

Ms-Word,    

Ms- Excel    

Power Point    
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Internet explorer    

Visual  Basic    
Corel    
Adobe-Photoshop    
Project Expert    

Business Plan     

Project management     

SPSS    

STATA    

 

 

 

 


