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განათლება
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
1987-1992
ასპირანტურა,
1992-1995
2005

დოქტურანტურა
2008
დისერტაცია
2009

_ თსუ. საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტი. შრომის ორგანიზაციისა და
ნორმირების სპეციალობით, ინჟინერ - ეკონომისტის კვალიფიკაციით. წარჩინების
დიპლომი УВ #995971;

_ თსუ, საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტი,
წარმოების ეკონომიკა’’, ასპირანტის მოწმობა #86;

სპეციალობით

,,სამრეწველო

_ თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობით ,,სექტორული
ეკონომიკა, მენეჯმენტი“;
_ თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
_ სადოქტორო პროგრამის მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება
_ დისერტაციის დაცვა, შეფასებით ,,ფრიადი’’, ეკონომიკის დოქტორის (Ph.D in
Economics) აკადემიური ხარისხის მინიჭებით. (თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი. 7.05.2009)

სამსახურეობრივი გამოცდილება
თსუ, ეკონომიკისა
და ბიზნესის ფაკულტეტი
1994-1995
1995-2006
2006-2008
2009-2011

_ თსუ. საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტი, წარმოების ორგანიზაციისა და
მართვის კათედრის ლაბორანტი;
_ თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და მეწარმეობის
ეკონომიკის კათედრა, მასწავლებელი;
_ თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების
კათედრა, მიწვეული ასისტენტ_პროფესორი;
_ თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების
კათედრა, მიწვეული ასოცირებული პროფესორი.

წაკითხული სალექციო კურსები
თსუ მენეჯმენტისა და
ადმინისტრირების კათედრა
1995-2011

მენეჯმენტი;
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი;
საერთაშორისო მენეჯმენტი;
საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა;
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დარგობრივი ბაზრების ეკონომიკა;
ფირმის ეკონომიკა და მართვა.
სემინარი
სახელმწიფო და მუნიციპალური მართვის სისტემები;
მიკროეკონომიკა;
ეკოლოგიური მენეჯმენტი;
სტრატეგიული მენეჯმენტი.
მენეჯმენტი გლობალურ გარემოში.

შრომისა და წარმოების
ორგანიზაციის ინსტიტუტი
2006-2008

მიწვეული ლექტორი;
წაკითხული სალექციო კურსები
სადაზღვევო საქმე
საგადასახადო საქმე
სოციალური დაზღვევა
სოციალური დაცვის სისტემები

თბილისის პოლიტიკური
აკადემია
2009-2014

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი
წაკითხული სალექციო კურსები
საერთაშორისო ბიზნესი;
ბიზნესის ადმინისტრირება;
პერსონალის მართვა;
მარკეტინგი;
პროექტების მენეჯმენტი;
მიკროეკონომიკა.
ანტიკრიზისული მართვა;
PR - ტექნოლოგიები საჯარო მმართველობაში

თსუ,
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
განათლების მეცნიერებების
მიმართულება
2009 – 2011

მაგისტრატურა

ილია ჭავჭავაძის სახელობის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი
2010-2011

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი.

წაკითხული სალექციო კურსი
განათლების ეკონომიკა
განათლების მენეჯმენტი
განათლების ეკონომიკა და მართვა

ასოცირებული პროფესორი
წაკითხული სალექციო კურსი
ეკონომიკსი
ბიზნესის საფუძვლები
მაკროეკონომიკა
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თბილისის დამოუკიდებელი
სასწავლო უნივერსიტეტი
2011-2013

ასოცირებული პროფესორი
წაკითხული სალექციო კურსი
მენეჯმენტის საფუძვლები

წმიდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტი
2014-2018

ასოცირებული პროფესორი
წაკითხული სალექციო კურსი
მიკროეკონომიკის პრინციპები
მაკროეკონომიკის პრინციპები
საჯარო ადმინისტრირების საფუძვლები

საქართველოს ბანკის
უნივერსიტეტი
2013-2017

სასწავლო უნივერსიტეტი
გეომედი
2018-2019

ასისტენტ-პროფესორი
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი

ასოცირებული პროფესორი
წაკითხული სალექციო კურსი
რეკრეაციული და გამაჯანსაღებელი ობიექტების მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება
გლობალური ბიზნესი
მენეჯმენტის თანამედროვე სტილის სახეები /მაგისტრატურა/
ინოვაციათა მენეჯმენტი
ჯანდაცვის ეკონომიკა და მართვა /მაგისტრატურა/

ტ რ ე ნ ე რ ი
სასერტიფიკატო კურსი
არასამთავრობო ორგანიზაცია
,,საქართველო - ამერიკის
საერთაშორისო ფონდი“
2014–2016

ოფისის მენეჯმენტი
HR მენეჯმენტი

სასერტიფიკატო კურსი
უნივერსალური ცოდნის
აკადემია ''Uniko"
2012–2018

ტურიზმის მენეჯმენტი
ჯანდაცვის მენეჯმენტი
HR მენეჯმენტი
ზოგადი მენეჯმენტი
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გამოქვეყნებული შრომები

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პრობლემა., ჟურნ. ,,მეცნიერება და
ტექნიკა’’, #540, 1995. გვ. 13-17.
პრივატიზება ეკონომიკური რეფორმების სისტემაში., ჟურნ. ,,მეცნიერება და
ტექნიკა’’, #541, 1996. გვ. 9-11.
საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პრინციპები და თავისებურებანი
საქართველოში. თსუ შრომები ,,ეკონომიკა’’, 332, თსუ გამომცემლობა, თბ.,
2001, გვ. 10-13.
,,ქართული ჩაის ექსპორტის განვითარების პერსპექტივები’’. თსუ შრომები
,,ეკონომიკა’’, 363, თსუ გამომცემლობა, თბ., 2005, გვ. 158-164
,,ჩაის პროდუქციის წარმოების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო სისტემის
ფორმირების პირობებში. / სუზანა დობორჯგინიძე // სოციალური
ეკონომიკა/ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ-ფო უნ-ტი. - თბ., 2006
– იანვარი-თებერვალი, -N 1. - გვ. 132-136.
ჩაის წარმოების განვითარების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. /
სუზანა დობორჯგინიძე // სოციალური ეკონომიკა/ ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახ-ფო უნ-ტი. - თბ., 2006 – მარტი-აპრილი, -N 2. - გვ. 134140.
,,ჩაის წარმოების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის’’. / სუზანა დობორჯგინიძე
// სოციალური ეკონომიკა/ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ-ფო უნტი. - თბ., 2006 – სექტემბერი–ოქტომბერი, -N 5. - გვ. 152-158.
,,ჩაის წარმოების ეფექტიანობის ეკონომიკური ანალიზი’’. ჟურნალი
,,ეკონომიკა’’ თბ., 2006, #4, გვ. 87-92.
,,მენეჯმენტის
განვითარების
თანამედროვე
პერიოდი’’.
ჟურნალი
,,ეკონომიკა’’ თბ., 2007, #7-9, გვ. 71-75.
,ჩაის წარმოების მართვის სრულყოფისათვის / სუზანა დობორჯგინიძე
// ეკონომიკა და ბიზნესი / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ-ფო უნტი. - თბ., 2008 – მარტი-აპრილი, -N 2. - გვ. 129-135.
საქართველოში მეჩაიეობის დარგის რეაბილიტიზებისა და საბაზრო
გარემოსადმი ადაპტირების ღონისძიებები : აგარარული ეკონომიკა / სუზანა
დობორჯგინიძე // ეკონომიკა და ბიზნესი / ივ. ჯავახიშვილის სახ.
თბილისის სახ-ფო უნ-ტი. - თბ., 2008. - ISSN 1987-5789. სექტემბერი-ოქტომბერი. - N5. - გვ.74-83.
უპირველესი ამოცანა - ქართულ ჩაიზე ეროვნული ბაზრის მოთხოვნის
გაჯერება : აგრარული ეკონომიკა / სუზანა დობორჯგინიძე // ეკონომიკა
და ბიზნესი / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ-ფო უნ-ტი. - თბ.,
2009. - ISSN 1987-5789. - იანვარი-თებერვალი. - N1. - გვ.97-105.
განათლების მენეჯმენტის არსი და ძირითადი მიმართულებები / სუზანა
დობორჯგინიძე // ეკონომიკა და ბიზნესი. - თბილისი, 2009. - ISSN
1987-5789. - ნოემბერი-დეკემბერი. - N6. - გვ.108-124
,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის არითმია’’. ილია ჭავჭავაძის
სახ. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო შრომათა კრებული ,,სამეცნიერო ძიებანი’’, VI ტომი, 2010 წ.
,,საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესები განათლებაში.“ თბილისის
დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო ძიებანი, VIII ტომი,
თბ., 2012 , გვ., 36-39
,,ცოდნის
მენეჯმენტი’’. / სუზანა დობორჯგინიძე // ეკონომიკა/ ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი
სამეცნიერო ჟურნალი : №5-6 / თბ., 2013, - გვ. 219-223.

17. ,,საქართველოს ტურისტული ბიზნესი: მდგომარეობა, პრობლემები და
პერსპექტივები“. wmida grigol feraZis Tbilisis saswavlo universiteti Sromebis krebuli
Scientific Works IV saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferenciis - `saqarTvelo da
Tanamedrove samyaro - gamowvevebi, miRwevebi, progresi~ - masalebi 25-26
noemberi, 2016 weli
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18. გლობალური ინოვაცია და განათლების მენეჯმენტი"
წმიდა გრიგოლ
ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა
სამეცნიერო შრომათა კრებული, 2017 წ.
19. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის მართვის სრულყოფისათვის, მედიცინისა
და
მენეჯმენტის
თანამედროვე
პრობლემები,
ყოველკვარტალური,
საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი სამეცნიერო შრომათა
კრებული № 1 (13) 2018 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი.

მათ შორის ორმა სტატიამ (#11 და #12) გაიარა საერთაშორისო რეცენზირება.
საერთაშორისო ექსპერტიზაზე გაგზავნის შედეგად მიღებულია გამოხმაურება –
14 ქულა და 15 ქულა. (მაქსიმალური შეფასება 20 ქულა, დადებითი შეფასება 12დან ზემოთ).
,,ჩაის წარმოების განვითარების მიმართულებები საქართველოში’’. თბ., 2009.

მონოგრაფია
სახელმძღვანელო

,,განათლების მენეჯმენტი“. თბ., 2009.

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში

1996

თსუ, ახალგაზრდა მეცნიერ-ეკონომისტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია.

2010

ილია ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
საკონფერენციო თემა: გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის არითმია

2011

თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი
სემინარი თემაზე: ცოდნის მენეჯმენტი

2012

თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი
საკონფერენციო თემა: საერთაშორისო ინტეგრაციული პროცესები განათლებაში

2016

2017

ენების ცოდნა

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,საქართველო
და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“
საკონფერენციო თემა: საქართველოს ტურისტული ბიზნესი :
მდგომარეობა, პრობლემები და პერსპექტივები
წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი
საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური
ეკონომიკა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“
საკონფერენციო თემა: გლობალური ინოვაცია და განათლების მენეჯმენტი

ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), ინგლისური (დამაკმაყოფილებელი)

ტრენინგები
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სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, 2019
სწავლების თანამედროვე
მეთოდები

თიბისი ბანკი /ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში/, 2019

ციფრული მარკეტინგი
ტურიზმის სფეროში

თიბისი ბანკი /ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში/, 2018

სასტუმროს მენეჯმენტი

ბუღალტრული და აუდიტორული კომპანია ,,ფინანსური ოფისი“ 2017

მოგების გადასახადის ახალი
(ესტონური) მოდელი

შპს ,,ვიზუალი’’, საოფისე პროგრამები: Windows 98; MS Word; MS Excel 2000,
Internet Exporer, მოწმობა #100.

კომპიუტერული
უნარ–ჩვევები
ინოვაციური ტრენინგ ცენტრი ITC - 2014
გაყიდვების მენეჯმენტი

მოდულები
 ორგანიზაციის სტრატეგიული
განვითარება და ორგანიზება;
 ადამიანური რესურსების მართვა;

მერიის პროექტის „არაფორმალური განათლების მხარდაჭერის ინიციატივა“
მონაწილე
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი - CTC. NF-019 29.11-23.12 2016

 მარკეტინგი და ფონდების მოძიება.

პროექტები
ტრენერი
ორგანიზაცია უნივერსალური
ცოდნის აკადემია UNIKO- ს
მხარდაჭერით
განხორციელებული
პროექტები

1.

"ივენთ-მენეჯმენტის "ტრენინგი - მარნეულის მუნიციპალიტეტის
,,კულტურის ცენტრისთვის/ კაჭრეთის ამბასადორი, 16/12/2018/

2.

პიროვნული ზრდა და განვითარება / ქოუჩინგი/ და ტურიზმის
მენეჯმენტი- ს ტრენინგები, არასამთავრობო ორგანიზაცია ხევსური
ქალები - ჯანსაღი მომავლისთვის მხარდაჭერით, ბარისახოს
ახალგაზრდულ ცენტრში. /18.08.2017/

ტრენერი
"კონსტიტუციურ უფლებათა
დაცვის ასოციაცია"

მიმართულება: მენეჯმენტი
რუსთავის მუნციპალიტეტის
თეატრალური პროექტი „სტ
არტი“ -ის განმხორციელებელი
ტრენინგების: სცენოგრაფია,
დრამატურგია, მენეჯმენტი და
ტექნიკური მიმართულებით.
12,06.2019-26.06.2019
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ტრენერი
პროექტი
აჭარის ახალგაზრდული
რეგიონალური ცენტრის
ფინანსური მხარდაჭერით
განხორციელებული, რომელსაც
ორგანიზაცია სასწავლო
საგანმანათლებლო ცენტრი
,,ცოდნა " ახორციელებდა

მიმართულებები
ლიდერობა, ეფექტური კომუნიკაცია, საჯარო გამოსვლის ტექნიკა და
თვითპრეზენტაცია, პროექტის წერა, სამოქალაქო ჩართულობა და სხვა.
3.12 – 9.12 2019
10.12 – 16.12 2019

ლიდერთა სკოლის პირველი ნაკადი
ლიდერთა სკოლის მეორე ნაკადი

,,მეწარმეობა და ბიზნესის მართვა“
პროექტების ციკლი
აჭარის ახალგაზრდული
რეგიონალური ცენტრის
ფინანსური მხარდაჭერით
განხორციელებული

სასტუმრო ჯორჯია პალასი Hotel GEORGIA PALACE

ბათუმი, ქობულეთი
17.12 – 23.12 2019

ტრენინგი თემაზე: ,,სწორი მენეჯმენტი“
სასტუმროს მომსახურე პერსონალისთვის
16.12 2019

/ს.დობორჯგინიძე/
ინფორმაციის სისწორეზე
პასუხისმგებელი ვარ:

7

