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დაბადების თარიღი 25.10.1965 საქართველო, თბილისი
განათლება
2006 წელი
1989 წელი
1982-1987 წწ.

საკანდიდატო დისერტაცია
თსუ მაძიებელი
თსუ სტუდენტი

აკადემიური ხარისხი, წოდება ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური
დოქტორი

სამსახურებრივი  გამოცდილება

2008 წ._დღემდე

2006-2007 წწ. 

2005-2006 წწ.
1988-2005 წწ.

თსუ ასისტენტ პროფესორი, მაკროეკონომიკის კათედრა

შრომის ეკონომიკის კათედრა, ასოცირებული
პროფესორი
შრომის ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი
მრეწეველობის, სოფლის მეურნეობისა და შრომის
ეკონომიკის კათედრის ლაბორანტი

წაკითხული ლექციები

(ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში)

სამეცნიერო გრანტებსა  და
პროგრამებში მონაწილეობა    
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
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შრომის ეკონომიკა, ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და
დემოგრაფია, სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების
მართვა. 

საბანკო პროდუქტების გაყიდვების ტექნიკა, სახალხო
ბანკი-თსუ; Pპროგრამის კოორდინატორი თსუ_დან.

გავლილი ტრენინგები

2008 წელი თებერვალი თსუ საკარიერო სერვისისა და სტუდენტთა
მომსახურების განყოფილების მიერ ორგანიზებული
დასაქმების ფორუმი

2007 წელი გლობალური ბიზნეს ეთიკის პროგრამა, პროექტის
მონაწილე, სერთიფიკატი



2005 წელი ფონდი “სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება”, პროექტი
“კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება
უმაღლეს სასწავლებელში”, პროექტის მონაწილე, 
სერთიფიკატი.

2001-2002 წელი ფონდი ,,ღია საზოგადოება _ საქართველო”, პროექტი
,,საშუალო სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელთა
მომზადების ცენტრი”, პროექტის მონაწილე.

ბოლო ხუთი წლის პუბლიკაციები

2010 წ. გერმანიაში  უმაღლესდამთავრებული  ახალგაზრდების  
დასაქმება სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. 
სტატია, ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“

2008 წ. 17 თებერვალი

(საერთაშორისო)

“ახალგაზრდობა  შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი
ნაწილია.” 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სოციალურ-
ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებში. 
გამომცემლობა  „უნივერსალი“.

2008 წ. 18 დეკემბერი   

(საერთაშორისო)

“საქართველოს  უმაღლესი სასწავლებლების
კურსდამთავრებულთა სასწავლო მიგრაცია”
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სიღარიბე, 
მიგრაცია, დასაქმება”
გამომცემლობა  „უნივერსალი”

2006 წ. ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და რეგული-
რების ძირითადი მიმართულებები (ბროშურა).
მონოგრაფია
გამომცემლობა „უნივერსალი“.

2006 წ. “უცხოური გამოცდილების გამოყენება ახალგაზრდობის
დასაქმების სფეროში”.
სტატია, ჟურნალი “ეკონომიკა”, ¹2.

2005 წ. ”ახალგაზრდობის დასაქმების ტენდენციები საქართ-
ველოში”.                              
სტატია, ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა”, ¹12

2005 წ. “ახალგაზრდობის დასაქმება–მნიშვნელოვანი
სოციალური პრობლემაა”. 
სტატია, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, ¹5



მ. ლობჟანიძის მიერ ბოლო 5 წლის მანძილზე გამოქვეყნებული შრომების სია  

მონოგრაფია

1. “ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და რეგულირების ძირითადი

მიმართულებები”,  გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი 2006 წელი.

სტატიები

1. “გერმანიაში უმაღლესდამთავრებული ახალგაზრდების დასაქმება სამშობლოში

დაბრუნების შემდეგ”,  ჟურნალი “ბიზნესი და კანონმდებლობა”, თბილისი 2010 

წ.

2. “უცხოური გამოცდილების გამოყენება ახალგაზრდობის დასაქმების სფეროში”,  

ჟურნალი “ეკონომიკა” #2, 2006 წ.

3. “ახალგაზრდობის დასაქმების ტენდენციები საქართველოში”, 

4. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა” #12, 2005 წ.

5. “ახალგაზრდობის დასაქმება- მნიშნელოვანი სოციალური პრობლემაა”

6. ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა” #5, 2005 წ.

კონფერენციები

1. საერთაშორისო კონფერენცია ,,სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი

ეკონომიკის ქვეყნებში”, ,,ახალგაზრდობა შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი

ნაწილია”, 2008 წლის 17 ნოემბერი.

2.  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,,სიღარიბე, მიგრაცია, დასაქმება”, 

,,საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა სასწავლო  

მიგრაცია”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა - საქართველოში მიგრაციის

საერთაშორისო ორგანიზაციის დიპლომატიური მისია, 2008 წლის 18 დეკემბერი.  
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		დაბადების თარიღი

		25.10.1965 საქართველო, თბილისი 



		განათლება

		



		2006 წელი

1989 წელი

1982-1987 წწ.



		საკანდიდატო დისერტაცია 


თსუ მაძიებელი

თსუ სტუდენტი





		აკადემიური ხარისხი, წოდება

		ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი 



		სამსახურებრივი  გამოცდილება

2008 წ._დღემდე 


2006-2007 წწ. 


2005-2006 წწ. 


1988-2005 წწ.

 

		თსუ ასისტენტ პროფესორი, მაკროეკონომიკის კათედრა

შრომის ეკონომიკის კათედრა, ასოცირებული პროფესორი

შრომის ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი

მრეწეველობის, სოფლის მეურნეობისა და შრომის ეკონომიკის კათედრის ლაბორანტი



		 წაკითხული ლექციები

(ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში)


სამეცნიერო გრანტებსა  და პროგრამებში მონაწილეობა    
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
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		შრომის ეკონომიკა, ხალხთმოსახლეობის ეკონომიკა და დემოგრაფია, სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების მართვა. 


საბანკო პროდუქტების გაყიდვების ტექნიკა, სახალხო ბანკი-თსუ; Pპროგრამის კოორდინატორი თსუ_დან.



		გავლილი ტრენინგები

		



		2008 წელი თებერვალი

		თსუ საკარიერო სერვისისა და სტუდენტთა მომსახურების განყოფილების მიერ ორგანიზებული დასაქმების ფორუმი





		2007 წელი

		გლობალური ბიზნეს ეთიკის პროგრამა, პროექტის მონაწილე, სერთიფიკატი



		2005 წელი

		ფონდი “სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება”, პროექტი “კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში”, პროექტის მონაწილე, სერთიფიკატი.



		2001-2002 წელი

		ფონდი ,,ღია საზოგადოება _ საქართველო”, პროექტი ,,საშუალო სკოლის ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადების ცენტრი”, პროექტის მონაწილე.






		ბოლო ხუთი წლის პუბლიკაციები

		



		2010 წ.

		გერმანიაში  უმაღლესდამთავრებული  ახალგაზრდების  დასაქმება სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. 

სტატია, ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“





		2008 წ. 17 თებერვალი

(საერთაშორისო)

		“ახალგაზრდობა  შრომითი რესურსების მნიშვნელოვანი ნაწილია.” 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. 


გამომცემლობა  „უნივერსალი“.






		2008 წ. 18 დეკემბერი   

(საერთაშორისო)

		“საქართველოს  უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა სასწავლო მიგრაცია”


სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “სიღარიბე, მიგრაცია, დასაქმება”


 გამომცემლობა  „უნივერსალი” 






		2006 წ.

		ახალგაზრდობის დასაქმების პრობლემები და რეგულირების ძირითადი მიმართულებები (ბროშურა). მონოგრაფია

გამომცემლობა „უნივერსალი“.





		2006 წ.

		“უცხოური გამოცდილების გამოყენება ახალგაზრდობის დასაქმების სფეროში”.


სტატია, ჟურნალი “ეკონომიკა”, ¹2.





		2005 წ.

		”ახალგაზრდობის დასაქმების ტენდენციები საქართველოში”.                              


სტატია, ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა”, ¹12





		2005 წ.

		“ახალგაზრდობის დასაქმება–მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემაა”. 
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