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მოქალაქეობა -საქართველოს მოქალაქე 

საცხოვრებელი ადგილი-თბილისი, მეველეს ქ.13, ბინა 12 

დაბადების წელი - 10.02.1947 წელი 

ტელეფონი-270  51 74;   599  29 88 56; 

ელ.ფოსტა -   miron.tugushi@tsu.ge      tugushim@gmail.com 

 

 

 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი 

გამოცდილება 

1.1 განათლება 

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახე 

ლობის თბილისის სახელ 

მწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკური ფაკულტეტი 

1964-1969 წწ  შრომის ეკონომიკა 

დიპლომის ნომერი  # 444 855  

სპეციალობა  შრომის     ეკონომისტი 

mailto:miron.tugushi@tsu.ge
mailto:tugushim@gmail.com


 

 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 

ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1980 წლის 20 მაისი 

დისერტაციის თემა უმსხვილესი ქალაქების შრომითი რესურსების 

გამოყენების დაგეგმვა (ქ.თბილისის მაგალითზე) 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური 

დოქტორი) 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

ЭК  № 010007, მოსკოვი, 25 თებერვალი, 1881 წ. 

 

1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2018 წლის სექტემბრი 

დან  დღემდე 

22.11.2014 წლიდან 

2018 წლის მარტამდე 

2012 წლიდან 2018 

წლის ივლისამდე 

 

2012 წლიდან 2018 

წლის ივლისამდე 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე 

ტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების კათადრა, ასოცირებული  პროფესორი 

თბილისის საერთაშორისო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე 

ტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების კათადრა, მოწვეული პროფესორი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

მართვის სკოლა (ფაკულტეტი), მოწვეული პროფესორი 

14.02.2014 წლიდან 

01.07.2014 წლამდე 

საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის 

ფაკულტეტის  პროფესორის (ხელოვნების მენეჯმენტის 

მიმართულების ხელმძღვანელის) მოვალეობის შემსრულებელი 



14.02. 2011  წლიდან 

14.02. 2014 წლამდე 

საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მართვის 

ფაკულტეტის სრული პროფესორი (ხელოვნების მენეჯმენტის 

მიმართულების ხელმძღვანელი) 

05.01.2009 წლიდან 

2012 წლის 21 ოქტო 

მბრამდე 

საქართველოს პარლამენტი, ფრაქცია ,,ქრისტიან-დემოკრატები“, 

მოწვეული სპეციალისტი 

01.08 2008- 01.11. 2008        

 

საქართველოს პარლამენტი, საბიუჯეტო ოფისი, რუსთაველის 8. 

კანონპროექტების ეკონომიკური ექსპერტიზის განყოფილების 

უფროსი 

01.05 2006 -დან  

01.08.2008 -მდე 

საქართველოს პარლამენტი, საბიუჯეტო ოფისი, საბიუჯეტო 

ანალიზის განყოფილების უფროსი 

30.04.2004-დან  01.05-

2006 მდე 

საქართველოს პარლამენტი,  საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის  

აპარატის უფროსი 

03.10.2002 -დან - 

30.04.2004 -მდე 

საქართველოს პარლამენტი, საბიუჯეტო ოფისი, ტერიტორიულ 

ბიუჯეტებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი 

23.01.2002-დან 

03.10.2002-მდე 

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 

ინსტიტუტი, პრორექტორი სამეცნიერო მუშაობის დარგში 

23.03.1998 დან - 

23.01.2002 -მდე 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი,საბიუჯეტო 

ოფისის უფროსის მოადგილე 

08.09.1997-დან  23.03. 

1998-მდე 

საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, წამყვანი 

სპეციალისტი 

01.03.1996–დან 04.03. 

1997– მდე 

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო–საბიუჯეტო 

კომიტეტი,წამყვანი სპეციალისტი 

16.07.1993- დან 

01.12.1995–მდე        

საქართველოს პარლამენტი, ეკონომიკურ საკითხთა კომისია, 

წამყვანი სპეციალისტი (0,5 განაკვეთზე, შეთავსებით) 

05.02.1991 – დან 

15.02.1996–მდე     

საქართველოს რესპუბლიკის  ეკონომიკის სამინისტროს 

ეკონომიკური და                რეგიონული პრობლემების ინსტიტუტი, 

შრომითი რესურსების განყოფილების გამგე 

02.03.1989 – დან საქართველოს საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო 

მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი 



05.02.1991 – მდე   ინსტიტუტი, თბილისის ეკონომიკური და სოციალუ რი 

პრობლემების განყოფილების გამგე 

01.07.1974 – დან 

02.03.1989– მდე     

საქართველოს საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო 

მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი, შრომითი რესურსების   სექტორის გამგე. 

25.01.1970 -  დან 

01.07.1974–მდე      

საქართველოს საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო 

მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი,უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი. 

01.09.1969-დან  

25.01. 1970 -მდე 

ჩაის მრეწველობის სრულიად საკავშირო სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი 

 

1.4 პედაგოგიური  სტაჟი -44 წელი 

 

1.5 პედაგოგიური საქმიანობა 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერ 

სიტეტი     

 

 1. მენეჯმენტის საფუძვლები (2012 

წლიდან დღემდე ); 

2. ადამიანური რესურსების მართვა 

(2014 წლიდან) 

3. პროექტების მართვა (2017 წ.) 

4. საერთაშორისო მენეჯმენტი (2014 

წ.დღემდე) 

5. პრაქტიკული მენეჯმენტი (2017 წ.) 

6. ოპერაციული მენეჯმენტი (2018წ) 

საქართველოს თეატრისა და 

კინოს უნივერსიტეტი ) 

უმაღლესი 1. მენეჯმენტის საფუძვლები; 



2. სახელმწიფო მართვა; 

3. კულტურის სფეროს მართვა; 

4. ფანდრეიზინგი და სპონსორობა; 

5. საერთაშორისო მენეჯმენტი. 

თბილისის საერთაშორისო 

აკადემია 

 1. მენეჯმენტის საფუძვლები 

2. სტრატეგიული მენეჯმენტი 

3.ადამიანური რესურსების მართვა 

4. ორგანიზაციული ქცევა 

საქართველოს უნივერსიტეტი 

(2007–2012 წწ) საათობრივად 

უმაღლესი 10  სტუდენტის სამაგისტრო  

თემის ხელმძღვანელობა (იხ.IV 

კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა ) 

შ.პ.ს. საქართველოს ეკონომიკისა 

და სამართლის უნივერსიტეტი 

(2008–2010 წწ) საათობრივად 

უმაღლესი 1. მენეჯმენტის საფუძვლები; 

2. ადამიანური რესურსების მართვა 

შ.პ.ს. საერთაშორისო სამართლი 

სა და მართვის ქართულ–ბრიტან 

ული უნივერსიტეტი (2007–2008 

წწ ) საათობრივად 

უმაღლესი 1. მენეჯმენტის საფუძვლები; 

 

თბილისის ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა სახელმწიფო 

ინსტიტუტი (2002–2006 წწ; 2009–

2010წწ) 

უმაღლესი 1. მენეჯმენტის საფუძვლები; 

2. დასაქმების სახელმწიფო 

რეგულირება 

3.  პერსონალის მართვა 

1.6 შეთავსებით   მუშაობა  

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2009 წლის იანვრი -

დან  2012 წლის 21 

საქართველოს ანტიკრიზისული საბჭო, ექსპერტი  ეკონომიკურ 

საკითხებში (საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია-,,ქრისტიან 



ოქტომბრამდე დემოკრატების“ წარმომადგენელი) 

2002-2010 წწ თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის კათედრის გამგე (2002–2006 წწ),  

მოწვეული პროფესორი (2007-2010 წწ);  

 

 

2.1 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1. კულტურის სფეროს მართვა (დამხმარე  სახელმძღვანელო), პირველი ნაწილი, 

გამომცემლობა ,,ივერიონი“, თბ.,  2014 წ.გვ.283 

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1. მენეჯმენტის საფუძვლები (ლექციების კურსი) 2002წ; 2005 წ; 2007 წ. 

2. მენეჯმენტი (ლექციების კურსი)  2009წ. წ.; 2011წ.  

 საგანმანათლებლო პროგრამები 

1. თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,ბიზნესის ადმინისტრირების“ 

საბაკალავრო პროგრამა,  (პროგრამის ხელმძღვანელი მ. ტუღუში)2018 წელი 

2. ხელოვნების მენეჯმენტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამები   (პროგრამების ხელმძღვანელი მ.ტუღუში); დამტკიცე ბულია  

თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ : 2011 წლის 27 

ივნისს (საბაკალავრო),  30 აპრილს (სამაგისტრო და სადოქტორო); 

3. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო  ინსტიტუტი 

,,ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა“ (პროგრამის 

ხელმძღვანელი), 2006 



2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები (ბოლო 5 წლის) 

თარიღი 

 

კურსების/ტრენინგების დასახელება 

 

დიპლომის/სერთ

იფიკატის # 

2013 წელი ფსიქოლოგიის კურსი-მართვის ფსიქოლოგიური ასპექტები სერთიფიკატი 

2017 წელი 
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა 

და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი 

სერთიფიკატი 

2017 წელი საბუღალტრო პროგრამა ,,ორის-ბუღალტერიის“ კურსი სერთიფიკატი 

 

 

3.  სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

3.1 მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები  

№ 

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 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1. 

თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტ 

ის, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების 

კათედრის პროფესორე 

სახელმძღვანელო 

 

რობინსი, კოულტე 

რი, ,,მენეჯმენტი“, 

ნაწილი,,ადამიანურ

ი რესურსების მართ 

ვა“ (ქართული თარგ 

2018  



ბის ჯგუფი, მ.შ. მირონ 

ტუღუში 

მანი)  

2. მ.ტუღუში 

სტატია  კრებულში 

პროფესორ გიორგი 

პაპავას დაბადებიდან 

95-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილ საერთაშო 

რისო სამეცნიერო კონ 

ფერენციის მასალების 

კრებული: 

''ეკონომიკისა და ეკონ 

ომიკურიმეცნიერების  

განვითარების თანამე 

დროვე ტენდენციები“  

კანონი ,,დასაქმების 

შესახებ“ - ადამიანუ 

რი რესურსების მარ 

თვისსაკანონმდებლ

ო ბაზის მნიშვნელო 

ვანი კომპონენტი 

 

2018წ 

(6-7 

ივლის

ი) 

 

3. მ. ტუღუში 

სტატია საერთაშორის 

ო სამეცნიერო-პრაქტი 

კულ ჟურნალში ,,გლო 

ბალიზაცია და ბიზნე 

სი“, #5 

უმუშევრობის დონ 

ის ცვლილების ტენ 

დენციები საქართვე 

ლოში და მისი რეგუ 

ლირების მიმართუ 

ლებები 

2018წ 

 
 

4. მ. ტუღუში 

სტატია, ჟურნალში 

,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, #1 

თბილისში უკანონო 

გარე ვაჭრობის 

რეგულირებისათვის 

2017წ 

 

5. 
მ.ტუღუში, მ, ღვინჯი 

ლია 

სტატია, ჟურნალში 

,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, #2 

არამატერიალური 

კულტურული მემკ 

ვიდრეობის ტურიზ 

მში გამოყენების მარ 

თვის სრულყოფისა 

თვის  

 

2016 წ.  

 

6. მ. ტუღუში 

სტატია, აკადემიკოს პა 

ატა გუგუშვილის დაბა 

დებიდან 110-ე წლისთ 

ავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნ 

მართვის 

ფუნქციების 

მართებულად 

გაგებისათვის 

თბ., 

2015 წ. 
 



იერო -პრაქტიკული კ 

ონფერენციის მასალებ 

ის კრებული ,,ეროვნ 

ული ეკონომიკების მდ  

გრადი განვითარების 

აქტუალური პრობლ 

ემები. თბილისი, 2015 

(10-11 ივლისი), გვ., 

246-250 

7. 
მ.ტუღუში, დ. 

შარაშენიძე 

სტატია, აკადემიკოს პა 

ატა გუგუშვილის დაბა 

დებიდან 110-ე წლისთ 

ავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნ 

იერო -პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალე 

ბის კრებული ,,ეროვნ 

ული ეკონომიკების მდ 

გრადი განვითარების 

აქტუალური პრობლე 

მები. თბილისი, 2015 

(10-11 ივლისი), გვ., 

346-350 

ეროვნული 

ვალუტის კურსის 

რეგულირების 

პრობლემები 

საქართველოში 

თბ., 

2015 წ. 
 

8. მ. ტუღუში 

სტატია, საერთაშორის 

ო-პრაქტიკული კონფე 

რენციის მასალები, ,,ეკ 

ონომიკა, ტურიზმი, 

და საინფორმაციო ტექ 

ნოლოგიები ქვეყნის  

განვითარებაში: გამოწ 

ვევები და პერსპექტი 

ვები“ქუთაისი, 2014 

უმუშევრობის 

რეგულირების 

რეგიონული 

ასპექტები 

საქართველოში 

ქუთაი

სი, 

2014 წ. 

 

9. მ. ტუღუში 

საქართველოს თეატ 

რისა და კინოს სახე 

ლმწიფო უნივერსი 

ტეტის  სამეცნიერო 

კრებული:,,სახელოვ 

კულტურის სფეროს 

სახელმწიფო დაფინა 

ნსების რეგულირები 

სათვის 

თბ., 

2014 წ. 
 



ნებო მეცნიერებათა  

ძიებანი #1, 2014 

10. მ.ტუღუში 

სტატია, ჟურნალში 

,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, #2, 

დასაქმების ეფექტი 

ანი სახელმწიფოებრ 

ივი რეგულირების 

უზრუნ ველყოფისა 

თვის 

თბ., 

2013 წ. 
 

11.  მ.ტუღუში 

სტატია, ჟურნალში 

,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“, #5, 

 

კულტურის სფეროს 

ფინანსური  უზრუნვ 

ელყოფის სახელმწი 

ფო რეგულირებისა 

თვის 

თბ., 

2013 წ. 
 

12. მ. ტუღუში 

სტატია, საერთაშორი 

სო სამართლისა და მა 

რთვის ქართულ-ბრიტ 

ანული უნივერსიტეტ 

ის II კრებულში 

დასაქმების სფეროში 

არსებული 

მდგომარე ობა და 

მისი რეგულირე ბის 

ზოგიერთი საკით ხი 

საქართველოში  

თბ., 

2009 
 

13. მ. ტუღუში 

სტატია, საერთაშორი 

სო სამართლისა და მა 

რთვის ქართულ-ბრიტ 

ანული უნივერსიტეტ 

ისII კრებულში 

მოსახლეობის საარსე 

ბო მინიმუმი და მი 

სი უზრუნველყოფის 

მდგომარეობა საქარ 

თველოში 

თბ., 

2009 
 

14. მ. ტუღუში 

სტატია, ადგილობრი 

ვი თვითმმართველობ 

ის სუბიექტების განვი 

თარების ეკონომიკუ 

რი სტრატეგია,თეუსუ, 

კრებული, თავი,II, პ.2,3 

დასაქმებისა და 

უმუშევრობის 

პრობლემები და 

მათი რეგულირების 

მიმართულებები 

თბ., 

2008 წ. 
 

15. მ. ტუღუში 

სტატია, ადგილობრი 

ვი თვითმმართველობ 

ის სუბიექტების განვი 

თარების ეკონომიკურ 

ი სტრატეგია ,თეუსუ, 

კრებუ ლი,თავი,თავი, 

 საბიუჯეტო-სატრან 

სფერო პოლიტიკა 

და მისი სრულყოფ 

ის მიმართულებები  

თბ., 

2008 
 



I, პ.1,3,  

16. 

 

მ.ტუღუში  

  

სტატია, ჟურნალში 

,,სოციალური 

ეკონომიკა“,  #4, 

საქართველოში უმუ 

შევრობის რეგულირ 

ების მეთოდოლოგი 

ური და ორგანიზაცი 

ული საკითხები 

თბ., 

2007 
 

17. მ. ტუღუში 

სტატია, ადგილობრივ 

ი თვითმმართველობ 

ის სუბიექტების განვი 

თარების ეკონომიკუ 

რი სტრატეგია,თეუსუ, 

კრებული,თავი, V, 

პ.5.3,  

მუნიციპალური 

მენეჯმენტი 

თბ., 

2008წ. 
 

18. მ. ტუღუში 

სტატია, ,,საქართველო 

ს ეკონომიკის ფორმირ 

ებისა და ფუნქციონირ 

ების პრობლემები საქა 

რთველოში“, ეკონომი 

კური და სოციალ ური 

პრობლემე ბის ს/კ ინს 

ტიტუტის შრომების 

კრებულში, ტომი, V 

დასაქმების პოლიტი 

კა და შრომის 

ბაზრის ფორმირების 

პრობლ ემები 

საქართველოში 

თბ., 

2000წ. 
 

19. მ.ტუღუში 

სტატია,,,საქართველო

ს ეკონომიკის ფორმირ 

ებისა და ფუნქციონირ 

ების პრობლემები საქა 

რთველოში“, ეკონომი 

კური და სოციალური 

პრობლემების ს/კ ინს 

ტიტუტის შრომების 

კრებულში, ტომი, IV 

უმუშევრობა და 

შრომის ბაზრის 

რეგულირება  

თბ., 

1999წ. 
 

20.  
მ.ტუღუში, ა.აბრალავა, 

ნ.სამსონია 
მონოგრაფია 

საბაზრო ეკონომიკის 

საფუძვლები   

 

თბ., 

1995 
 



21. მ.ტუღუში 

სტატია, სმედმსის სა 

მეცნიერო  შრომების 

კრებულში 

ტომი,XIX  

თბილისის შრომითი 

რესურსების ფორმი 

რებისა და გამოყენებ 

ის მართვის  სრულყ 

ოფის საკითხები  

თბ., 

1987 
 

 

 

 

3.1  მოხსენებები საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციებზე  ბოლო  5  წლის 

განმავლობაში   

1 თარიღი  2014 წლის 8-9 ნოემბერი 

 მოხსენების სათაური  უმუშევრობის რეგულირების რეგიონული ასპექტები 

საქართველოში 

 კონფერენციის 

დასახელება  

საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია-,,ეკონომიკა, 

ტურიზმი, და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის  

განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“. 

 ჩატარების ადგილი   ქუთაისი, ქუთაისის უნივერსიტეტი 

2. თარიღი 2015 წლის 10-11 ივლისი 

მოხსენების სათაური მართვის ფუნქციების მართებულად გაგებისათვის 

კონფერენციის 

დასახელება 

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლი 

სთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრ 

ქტიკული კონფერენცია - ,,ეროვნული ეკონომიკების 

მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები.  

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

3. თარიღი 2015 წლის 10-11 ივლისი 

მოხსენების სათაური ეროვნული ვალუტის კურსის რეგულირების 

პრობლემები საქართველოში 



კონფერენციის 

დასახელება 

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლი 

სთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრ 

ქტიკული კონფერენცია -,,ეროვნუ ლი ეკონომიკების 

მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“. 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

4. თარიღი 2018 წლის  6-7 ივლისი 

 

მოხსენების სათაური კანონი ,,დასაქმების შესახებ“ - ადამიანური რესურსების 

მართვის საკანონმდებლო ბაზის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტი 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავი 

სადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერე 

ნცია - ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვი 

თარების თანამედროვე ტენდენციები“  

 

ჩატარების ადგილი  თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახე 

ლობის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

5. თარიღი 2018 წლის 30 ივნისი 

 
მოხსენების სათაური TRENDS OF CHANGES IN UNEMPLOYMENT LEVEL IN 

GEORGIAAND DIRECTIONS OF  ITS REGULATION 

 
კონფერენციის 

დასახელება 

ACTUAL   ECONOMIC  AND SOCIAL PROBLEMS IN MODERN 

GLOBALIZATION 

 
ჩატარების ადგილი ევროპის უნივერსიტეტი (ქორთიარდ მარიოტის 

დარბაზი, თავისუფლების მოედანი 2) 

6. თარიღი 26-27 ოქტომბერი, 2018 

 
მოხსენების სათაური ლიდერობა მენეჯმენტის  ერთერთი ფუნქციაა?  

 

 
კონფერენციის 

დასახელება 

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 



ბიზნესში“ 

 

 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

 

 

 

3.2  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   

 

№ განხორციე

ლების 

წლები 

დონორი 

ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრუ

ლების № 

პროექტის 

დასახელება 

როლი პროექტში 

 2009-2013 

წწ 

საერთაშორისო საგრა 

ნტო პროექტი -STCU, 

#4294, პეტრე მელიქი 

შვილის სახელობის 

ფიზიკური და ორგან 

ული ქიმიის ინსტიტ 

უტის მაღალმოლეკუ 

ლურ ნაერთთა ქიმი 

ის (მმნ) ლაბორატო 

რის მეცნიერმკვლევა 

რთა ჯგუფი 

,,კონტროლირებადი 

გამოთავისუფლებუ 

ლი სასუქები იონმი- 

მოცვლითი და პოლი 

მერული კომპოზიციე 

ბის ბაზაზე“ 

კონსულტანტი, 

(პროექტის ეკონომიკური 

ეფექტიანობის 

გაანგარიშება და 

რეკომენდა ციების 

შემუშავება) 

 2006-2008  

წელი, 18 

თვე 

საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

შემდგ ომში – 

რუსთაველის ფონ დი 

,,ადგილობრივი 

თვითმართველობის 

სუბიექტების 

განვითარების     

ეკონომიკური  

ძირითადი  

შემსრულებელი,  თავი I, 

პ.1.3 - ,,საბიუჯეტო-

სატრანსფერო პოლიტიკა 

და მისი სრულყოფის 



(სსიპ ქართველ ლოგი 

ის, ჰუმანიტარული 

და სოციალური 

მეცნიერების ფონდი) 

 

სტრატეგია” მიმართულებები”, თავი II, 

პ.2.3 ,,დასაქმებისა და 

უმუშევრობის 

პრობლემები და მათი 

რეგულირების 

მიმართულებები”, თავი V, 

პ.5.3 ,,მუნიცპალური 

მენეჯმენტი”. (იხილეთ 

გრანტის  ხელმძღვანელის 

ცნობა) 

 

 

 სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

 

N აქტივობის დასახელება 

1. ოზურგეთში სხვადასხვა დროს წაკითხული ლექციების, მოხსენებების, ჩატარებული 

სოცილურ-ეკონომიკური  ხასიათის კვლევების საფუძველზე -,,სამეცნიერო და საგა 

ნმანათლებლო საქმიანობაში შეტანილი წვლილისათვის ოზურგეთის მუნიციპალი 

ტეტის გამგებლის 2017 წლის 28 ივნისის #1788  ბრძანებით მომენიჭა ,,ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის დამსახურებული მოღვაწის  წოდება“  

2. –2012 წელს  საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის  ხარისხის მართვის 

სამსახურ თან ერთად მოვამზადე ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების 

(ხელოვნების მენეჯმენტის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო) აკრედიტა 

ციის თვითშეფასების ანგარიშები“; 

– 2007-2012 წწ  საქართველოს უნივერსიტეტში ვიყავი 10 მაგისტრანტის (ეკა თვაურის, 

ლელა ვაშაკიძის, ქეთი გოგრიჭიანის, მაკა ლეონოვის, ლიკა მაკარიძის, მარი 

ციციშვილის, სალომე ზარდალიშვილის, ლალი სვანიძის, მარიამ ჩოხელის, ელისო 

ბერიძის), თბილისის ეკონომიკ ურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში 3 

მაგისტრანტის (ნინო კვეტენაძის, ლიანა დევიძის, შალვა ვარაზანაშვილის ), 

ქართულ–ბრიტანულ უნივერსიტეტში (გიორგი კემულარ იას)  მეცნიერ-

ხელმძღვანელი. ყველა მათგანმა სამაგისტრო ნაშრომი დროულად დაიცვა და მაღალი 

შეფასება (ლელა ვაშაკიძემ 99 ქულა,  ყველა დანაჩენმა 92  და მეტი ქულა)  დაიმსახუ 

რა.  



-2012-2013 წლებში  ვიყავი საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ხელოვნების მენეჯმენტის მაგისტრანტის - პაატა დოლიძის 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი; 

-ვიყავი საქართველოს თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ხელოვნების მენეჯ მენტის მიმართულების  დოქტორანტის  მაია ღვინჯილიას 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი, რომე ლმაც 2016 წელს, იმავე უნივერსიტეტში  

წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემა ზე:  ,,არამატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის მართვის ასპექტები ტურიზმში“ 

-2011-2013 წლებში წელს  საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში  ჩემი 

ხელმძღვა ნელობით  საბაკალავრო ნაშრომი დაიცვა 18 სტუდენტმა, სამაგისტრო 

ნაშრომი 3 სტუდენტმა. 

3. –მრავალჯერ (30–მეტი) ვიყავი ოპონენტი ეკონომიკური პროფილის საკანდიდატო 

დისერტაციების (აკადემიური სადოქტორო დისერტაციების) დაცვისას. სადოქტორო 

და  საკანდიდატო დისერტაციების ავტორეფერატებზე დაწერილი მაქვს რამდენიმე 

ათეული გამოძახილი 

4. ვარ რიგი წიგნების რედაქტორი და რეცენზენტი: კერძოდ, ,,მენეჯმენტის ლექსიკონი"-

ის  რედაქტორი, ავტორები: გ. შიხაშვილი და სხვები (თბ., 2005); 

-თ. ხომერიკის ,,მენეჯმენტის” (თბ., 2006) რეცენზენტი; 

- პ. ჩაგელიშვილის და ლ. ჩაგელიშვილის ,,ოპერაციული მენეჯმენტის“ (2007 წ.) 

რეცენზენტი; 

-ნ. პაიჭაძის ,,ადამიანური რესურსების მართვა. ცნებებისა და განსაზღვრებების 

ლექსიკონი” (თბ., 2008) რეცენზენტი. 

-ნ.პაიჭაძე, ეკა ჩოხელი, ნანა ფარესაშვილი, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, 

თბ., 2011, რეცენზენტი. 

5. ენების ცოდნა 

ენა წერა კითხვა საუბარი 

 კარგად საშუალ

ოდ 

ცუდად კარგა

დ 

საშუალ

ოდ 

ცუდად კარგად საშუა

ლოდ 

ცუდად 

ქართუ კარგად   კარგა   კარგად   



 

6. კომპიუტერის და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

პროგრამის დასახელება კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირად 

Ms-Windows,  კარგად   

Ms-Word, კარგად   

Ms- Excel  დამაკმაყოფილებლად  

Poverpoint კარგად   

Internetexsplorer კარგად   

 

 

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ:    მ.ტუღუში                    

 27 სექტემბერი, 2018 წელი 

 

 

ლი  დ 

რუსუ

ლი  

კარგად   კარგა

დ 

  კარგად   

გერმან

ული  

  მწირად   მწირად   მწირა

დ 


