საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი აკადემიური და მოწვეული პერსონალი

#

სახელი და გვარი

აკადემიური
ხარისხი

1

ჭოველიძე ლიანა

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

2

გოცირიძე მედეა

ეკონომიკის
მეცნიერებათ
კანდიდატი

3

კობალავა მარინე

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

მიქელაშვილი მერაბი

ეკონომიკის
აკადემიური
დოქტორი

4

5

6

7

8

კაკულია ემზარი

ხარაზი რევაზი

თოდრაძე გოგიტა

დევიძე თამარი

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი
ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი
ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი
ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

აკადემიური თანამდებობა

სასწავლო კურსი

დისერტაციის თემა

მაპროფილებელი
ნაშრომები/სახელმძღვანელოები

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნეს კომუნიკაცია
აუდიტი

ძირითადი ფონდების გამოყენების
გაუმჯობესების გზები
საქართველოს
კვების მრეწველობაში

დამხმარე საამქროების და მეურნეობების
ორგანიზაცია და დაგეგმვა;
გლობალიზაცია-განათლება

ასოცირებულ პროფესორი

მენეჯმენტის საფუძვლები;
კორპორაციული მენეჯმენტი;
სტრატეგიული მენეჯმენტი

წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების
პრობლემები საქართველოს
მანქანათმშენებლობაში

როგორ ვმართოთ ორგანიზაცია

ასოცირებული პროფესორი

მარკეტინგის საფუძვლები;
სამომხმარებლო ბაზრის
საცალო ვაჭრობა;
განვითარების პერსპექტივები
საზოგადოებასთან ურთიერთობა ეროვნულ ეკონომიკაში

პროფესორი

ბიზნესის საფუძვლები; ბიზნესის
ორგანიზაცია, მართვა და
დაგეგმვა; საგადასახადო საქმე;
მცირე და საშუალო ბიზნესი

საგადასახადო პოლიტიკის
პრობლემები საქართველოში

ასოცირებული პროფესორი

კორპორაციული ფინანსები
საბანკო საქმე
ფინანსური მენეჯმენტი

საინოვაციო საქმიანობის
რეგიონალური პრობლემები
საქართველოში

ასოცირებული პროფესორი

სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების
პირადი საკუთრება და მისი ადგილი
ბაზარი
წარმოებით ურთიერთობათა
ინვესტირების საფუძვლები
სისტემაში

ასოცირებული პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

სტატისტიკა ეკონომიკასა და
ბიზნესში
საფინანსო საბანკო სტატისტიკა
ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი;
სადაზღვევო საქმე
ბუღალტრული აღრიცხვა

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის
სტატისტიკური ანალიზი

საქართველო და საბაზრო ეკონომიკა

მარკეტინგის საფუძვლები; საცალო ვაჭრობა;
ელექტრონული პიარი; გლობალიზაციის
ეპოქაში; ინვესტიციების მართვა და დაგეგმვა;
Basics and Principles of Taxation; ბიზნესისა და
მეწარმეობის საფუძვლები; გადასახადების
არსი და საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები;
გადასახადები -თეორია და პრაქტიკა

ფინანსები და საინვესტიციო პოლიტიკა

ჩრდილოვანი ეკონომიკა და კორუფცია
Sustainable Energy Statistics in Georgia;
დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების
ზრდის მიზეზები და მათი შემცირების გზები
ბიზნეს სტატისტიკაში
პერსონალის მენეჯმენტი;
ადამიანური რე-სურსების
სადაზღვევო საქმე

9

10

11

ასლამაზიშვილი ნანა

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

ადვაძე დავით

ეკონომიკის
აკადემიური
დოქტორი

გვიმრაძე არსენა

ისტორიის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

ასოცირებული პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

საერთაშორისო სტატისტიკა;
საერთაშორისო ეკონომიკური
ურთიერთობების სტატისტიკა

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის
განვითარების ეკონომიკურსტატისტიკურიანალიზი
საქართველოს მაგალითზე

საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური
და სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვების,
დამუშავების, შენახვისა და გავრცელების
სისტემა;
საერთაშორისო სტატისტიკა

ეკონომიკური პოლიტიკა

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო
მხარდაჭერის საერთაშორისო
გამოცდილების გამოყენება
საქართველოში

მცირე ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერის
საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენება
საქართველოში; პრობლემები და
პერსპექტივები

საქართველოს ისტორია
პოლიტოლოგია
იმიჯოლოგია

საქართველოს ისტორია;
საქართველოს კულტურული კავშირურთიერთობები
პოლიტოლოგია;
საქართველოს სამხედრო ისტორია

12

ყანდარელი თამაზი

ფილოსოფიის მეცნიერებათა
ასოცირებული
კანდიდატი
პროფესორი

ფილოსოფია
ფსიქოლოგია
კრიტიკული აზროვნების
საფუძვლები

13

სილაგაძე ნოდარი

ეკონომიკის
აკადემიური
დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

საჯარო ფინანსები

14

პირველი სალომე

სამართლის
დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

შესავალი სამართალმცოდნეობაში საკუთრების სამართლებრივი
ბიზნესის სამართალი
რეგულირების ცალკეული ასპექტები
საქართველოში

15

მანდარია მეგი

ფილოლოგიის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

ასოცირებული პროფესორი

ბიზნესინგლისური 1
ბიზნესინგლისური 2

16

პეტრიაშვილი თამარი

ფილოლოგიის
აკადემიური
დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

ინგლისური ენა 1
ინგლისური ენა 2

17

ადვაძე მაია

ფილოლოგიის
აკადემიური
დოქტორი

ასოცირებული პროფესორი

ინგლისური ენა 3
ინგლისური ენა 4

18

შოშიტაშვილი გიორგი

დოქტორანტი

ასისტენტი

აბრალავა ანზორი

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
დოქტორი

19

მოწვეული სპეციალისტი

ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი
მაკროეკონომიკა;
მიკროეკონომიკა;
ეკონომიკის ისტორია

ჯორჯ სანტაიონას ირაციონალურესთეტიკური კრიტიკა

სოციოლოგიის საკითხები;
არმია და რელიგია

საბანკო სისტემის ჩამოყალიბება და
განვითარება საქართველოში

About State Financial Control;
Evolutionary Aspects of the Georgian Banking
System
საკუთრების უფლების არსი და მისი
სოციალური ბუნება

მეტაფორის წარმოქმნის სახეები და
მექანიზმები

მეტაფორიზაციის ტიპები;
დეკონსტრუქციული მეტაფორიზაციის
ემოტიური ფუნქცია;

„ხედვის“ ფრეიმის შეპირისპირებითი
კვლევა თანამედროვე ინგლისურ და
ქართულ ენებში

ფრეიმის აგებულების სტრუქტურული
პრინციპები

უარყოფის პრაგმატული ასპექტები
ქართულ და ინგლისურ ენებში

ლიტერატურა, როგორც ინტერკულტურული
დიალოგი უცხო ენის გაკვეთილზე;
მოდიფიცირებული ფრაზეოლოგიზმების
სწავლების დიდაქტიკური და
მთარგმნელობითი ასპექტები

კონკურენცია მენეჯმენტის სისტემაში
ლიდერობა მენეჯმენტის სისტემაში
გლობალიზაციის პირობებში
ეროვნული ეკონომიკის განვითარება
გლობალიზაციის თანამედროვე
ეტაპზე

ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურინოვაციური პრობლემები;
ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია

20

21

22

ანთია ვახტანგი

კერესელიძე შალვა

ალფაიძე მანანა

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

მოწვეული სპეციალისტი

ბიზნესის
ადმინისტრირების
აკადემიური
მოწვეული სპეციალისტი
დოქტორი

ეკონომიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

მოწვეული სპეციალისტი

თედიაშვილი ზურაბ

ფიზიკამათემატიკის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

24

მეფარიშვილი ისაკო

ფილოლოგიის
მეცნიერებათა
კანდიდატი

მოწვეული სპეციალისტი

25

ანანიაშვილი ნათელა

დოქტორანტი

მოწვეული სპეციალისტი

23

მოწვეული სპეციალისტი

საერთაშორისო ბიზნესი;
ორგანიზაციული ქცევა;
კორპორაციული ეთიკა და
სოციალური პასუხისმგებლობა

ფინანსების საფუძვლები

მარკეტინგის კომპლექსი;
მარკეტინგის მენეჯმენტი;
ბრენდინგი

კალკულუსი;
მათემატიკა ბიზნესისათვის

სოციალური ეფექტიანობა,როგორც
წარმოების მიზნის რეალიზაციის
საზომი

მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი და ქართული
რეალობა

საქართველოს ეკონომიკური
განვითარების სტრატეგია ღია
ურთიერთობათა სივრცეში

საკრედიტო სისტემის განვითარების პრობლემა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სახელმწიფო რეგულირების
მარკეტინგის საფუძვლები
საკითხები საბაზრო ურთიერთობებზე
გარდამავალ პერიოდიში

პოტენციალთა თეორიის
შებრუნებული ამოცანები

მათემატიკა ეკონომისტებისათვის
სახელმძღვანელო

აკადემიური წერა;
მეტყველების კულტურა;
ლოგიკა

აბო თბილელის წამების
სახისმეტყველება

ინფორმატიკა;
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

Solution of a Generalized Problem of
MATLAB უნივერსალური ინტეგრირებული
Covering by Means of Generic Algorithm კომპიუტერული მათემატიკური სისტემა

შენიშვნა N1: შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას აკადემიური და მოწვეული პერსონალი ცვალებადია.
შენიშვნა N2: ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის განსახორციელებლად ყოველი სემესტერის დასაწყისში შრომის
ხელშეკრულების საფუძველზე მოიწვევიან შესაბამისი დარგის სპეციალისტები (აკადემიური ხარისხის მქონე პირები ან პრაქტიკოსი
სპეციალისტები, რომლებიც პრაქტიკულ საქმიანობას ახორციელებენ ან წარმოადგენენ სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
აკადემიურ ან მოწვეულ პერსონალს).

გ.რობაქიძე და ”ბედისწერის სიყვარული”

