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საქართველო
თბილისი, ზღვისუბანი (თემქის დასახლ. XI მ/რ, I
კვარტალი, კორპ. 7, ბინა 14
(577) 97-02-77 კორპორაც., (599) 97-54-24
giorgi.shikhashvili@tsu.ge
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
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დასახელება)









პროფესორი

ასოცირებული
პროფესორი

ასისტენტ
პროფესორი

ასისტენტი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის
ასოცირებული პროფესორი

1.1

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება
განათლება

უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება, ფაკულტეტი
თსუ ეკონომიკის
ფაკულტეტი
მოსკოვის მ. ლომონოსოვის
სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტის
ასპირანტურა

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები
1976-1981
1981-1984

კვალიფიკაცია

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი
სპეციალობა: ფინანსები და კრედიტი
კვალიფიკაცია: ეკონომისტი
სპეციალობა:

სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა,
ორგანიზაცია და მართვა;
ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკა

1.2
აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ;
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)
ეკონომიკის დოქტორი
დისერტაციის დაცვის თარიღი

1985 წლის 22 ნოემბერი, მოსკოვის მ. ლომონოსოვის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დისერტაციის თემა
მინიჭებული კვალიფიკაცია
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

1.3

წყალდაცვითი ღონისძიებების ეფექტიანობა რეგიონში
(საქართველოს მაგალითზე)
ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
ЭК №020815
Москва 26 марта 1986

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი
1990 წლიდან დღემდე

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
ასოცირებული პროფესორი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა

2000 წლიდან დღემდე

დირექტორი (საზოგადოებრივ საწყისებზე); თსუ ს ეკონომიკისა და

2017 წლის

ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების
ცენტრი “იდეა“ (შემდგომში - სტუდენტური ცენტრი „იდეა“) ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი სამეცნიერო-კვლევითი
ერთეული. https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/institutes/
რედაქტორი (საზოგადოებრივ საწყისებზე); სტუდენტური
2

აგვისტოდან დღემდე

2012 წლის
დასაწყისიდან
სექტემბრამდე
2011 წლის
სექტემბრიდან 2012
წლის სექტემბრამდე
1997-2007 წ.წ.
(შეთავსებით)
(ევრაზიის ფონდის
გრანტი - 1998 წ.)

1993-1995 წ.წ.
(შეთავსებით)
1990-1993 წ.წ.
(შეთავსებით)
1988-1992 წ.წ.
(შეთავსებით)
(1988-1992 წ.წ.
შეთავსებით)
1988-1991 წ.წ.
(შეთავსებით)

1986-1990 წ.წ.
(ძირითადი
სამსახური)
1987-1989 წ.წ.
(შეთავსებით)
1985-1986 წ.წ.
(ძირითადი
სამსახური)
1982-1984 წ.წ.
(მოსკოვი,
შეთავსებით)

კვლევებისა და პროექტების ცენტრი “იდეას“ სამეცნიერო
პრაქტიკული ჟურნალი „სტუდენტური კვლევები და პროექტები“.
http://centeridea.tsu.ge/?p=394&lang=ge
ტრენერთა ტრენერი და ექსპერტი; საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული გადამზადებისა და
პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები (2012 წ.)

სრული პროფესორი; კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
ბიზნესის ფაკულტეტი

მოწვეული ლექტორი; თბილისის სასულიერო აკადემია და
სემინარია

ტრენერი ტრენინგ-კურსისა „ეკოლოგიური მენეჯმენტის
ზოგადეკონომიკური ასპექტები“, თსუ, გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს ტრენინგი სპეციალისტებისათვის
„ეკოლოგია და ბუნებრივი რესურსების მართვა“ (ევრაზიის ფონდის
გრანტი - 1998 წ.)
გენერალური დირექტორი; სადაზღვევო კომპანია „იბერიაპოლისი“

პრეზიდენტი; სამეწარმეო ფირმა „ზედაშე“
ვიცე-პრეზიდენტი; საქართველოს ბუნების დაცვის ახალგაზრდული
გაერთიანება
ვიცე-პრეზიდენტი; სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება „ბიოგენი“

ეკონომიკურ-ეკოლოგიური საექსპერტო ჯგუფების ხელმძღვანელი;
საქართველოში მსხვილი სამრეწველო ობიექტების მშენებლობაფუნქციონირების სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის
ჩატარებისას
კათედრის გამგის მოადგილე; დოცენტი; პროფკავშირის კომიტეტის
თავმჯდომარე; საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა;
აღრიცხვისა და სტატისტიკის ხელმძღვანელ მუშაკთა საკავშირო
ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალი
თავმჯდომარე; მეწარმე-ეკონომისტთა და კოოპერატივის
ბუღალტერთა მომზადების კოოპერატივი „კომერცია“
გამგე; საქართველოს ბუნების დაცვის სახელმწიფო კომიტეტი,
სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის განყოფილება

სწავლული მდივანი; ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების
საკავშირო გამგეობის „ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკის“ სექცია
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1.4 პედაგოგიური სტაჟი

6 წელზე ნაკლები 

6 წელზე მეტი.
სულ 32 წელი
აკრედიტებული/ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტი
(2012-2018)

სხვა უნივერსიტეტებში და
სასწავლო დაწესებულებებში

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი
(2012-2018)

სასწავლო კურსები

ბოლო 6 წლის განმავლობაში:
1. მენეჯმენტის საფუძვლები
2. პროექტების მართვა

მაგისტრატურა
(2012-2013)
ერთსაფეხურიან
სწავლებაში,
ბაკალავრიატსა
და
მაგისტრატურაში:
1990-2012

1. ტექნოლოგიური და
ინოვაციური მენეჯმენტი
1. მდგრადი განვითარების
საფუძვლები;
2. ბუნებათსარგებლობის
ეკონომიკა;
3. ეკოლოგიური მენეჯმენტი;
4. თეოლოგიური ეკონომიკა;
5. ეკონომიკის სწავლების
მეთოდიკა;
6. ადამიანური რესურსების
მართვა და სხვ.
ერთსაფეხურიან
მდგრადი განვითარების
სწავლებაში,
საფუძვლები;
ბაკალავრიატსა
ბუნებათსარგებლობის
და
ეკონომიკა; ეკოლოგიური
მაგისტრატურაში: მენეჯმენტი; თეოლოგიური
1986-2012
ეკონომიკა; ეკონომიკის
სწავლების მეთოდიკა;
ადამიანური რესურსების მართვა
და სხვ.

1.5 შეთავსებით მუშაობა

თარიღი
-

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2012 წლის შემოდგომიდან მოყოლებული დღემდე შეთავსებით
არსად არ ვმუშაობ
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II.

2.1

კატეგორია: საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი
პედაგოგიური და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

პედაგოგიური გამოცდილება

1

მენეჯმენტის
საფუძვლები

1

2

2

პროექტების მართვა

1

2

3

ტექნოლოგიური და
ინოვაციური
მენეჯმენტი

1

2

ბოლო 6 წლის
განმავლობაში
წაკითხული კურსები

N

კურსის დასახელება

2.2

ლაბორატორი
ული სამუშაო

პრაქტიკული/
სემინარი

1986 წლიდან (32 წელი)

ლექც ია

საერთო პედაგოგიური სტაჟი

უმაღლესი
სასწავლებლის
დასახელება
თსუ ეკონომიკისა
და ბიზნესის
ფაკულტეტი
თსუ ეკონომიკისა
და ბიზნესის
ფაკულტეტი
თსუ ეკონომიკისა
და ბიზნესის
ფაკულტეტი

წელი

2012-2018

2012-2018

სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა

N

1.

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე)
სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი
(ელექტრონული კურსებისთვის - ელ.მისამართი)
2018-2012
თსუ გამომცემლობაში წარმოებაში არის ჩაშვებული და მალე
გამოქვეყნდება ქართულ ენაზე ნათარგმნი ინგლისურენოვანი
სახელმძღვანელო „მენეჯმენტი“ (ავტ. ს. რობინსი, მ.კოულტერი, მე-12

გამოცემა). 2018, 796 გვ.
თარგმანი შესრულებულია თსუ-ის მხრიდან საგრანტო დაფინანსების
საფუძველზე მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრაზე.
გამოცემის სამეცნიერო რედაქტორია პროფ.დ.ნარმანია.

გ.შიხაშვილი -მთარგმნელობითი ჯგუფის მთავარი კოორდინატორი და
თანამთარგმნელი
მთარგმნელები: პროფ. გ.ღაღანიძე, ასოც. პროფ. გ.ქეშელაშვილი, ასოც.
პროფ. ე.ჩოხელი და სხვ.

სახელმძღვანელოს გამოცემამდე სტუდენტები სარგებლობენ „რიდერით“,
რომელიც არის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში.
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2.

გ.შიხაშვილი, მ.გედევანიშვილი, კ. რუსიძე. პროექტების მენეჯმენტი
(სახელმძღვანელო). თბილისი, მერიდიანი, 2012, 290. გვ.
არის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში.
აგრეთვე არის ელ-ვერსია:

3.

https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/shikhasgvili.pdf
გ. შიხაშვილი, გ. ერქომაიშვილი, ც.დალაქიშვილი. პროფესიული
ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის დაწყება და მართვა (სახელმძღვანელო).
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. თბ.2012,
„მერიდიანი“, 160 გვ.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2012 წელს ორგანიზებული პროფესიული
გადამზადებისა და პროფესიული ორიეტაციის პროექტის ფარგლებში
მოქმედი ტრენინგის მსმენელებისა და ტრენერებისათვის.

ამ ტრენინგში მე ვიყავი ტრენერთა ტრენერი.
1.
2.

2012 წლამდე
გ.შიხაშვილი, კ. რუსიძე. პროექტების მენეჯმენტი (ლექციების კურსი). თბ.,

მერიდიანი, 2010, 262. გვ.
გ.შიხაშვილი, ნ. პაიჭაძე, თ.ხომერიკი, ბ. ხვინთელიანი. მენეჯმენტის
საფუძვლები. (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბ., „ინოვაცია“, 2005, 206 გვ.

3.

2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები
თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სე
რტიფიკატის
ნომერი
ჩემი ხელმძღვანელობით და ჩემ მიერ თსუ სტუდენტურ ცენტრ „იდეა“-ში
ჩატარებული ტრენინგები (2012-2018)
2018
 ცენტრი "იდეას" წევრებისათვის ტრენერთა ტრენინგი სერტიფიკატებ
თემაზე: "დროის მართვა" (საშუალო სკოლის კურსი). (24, ი თარიღის
31 მაისი, 1 ივნისი, 2018). ტრენერი - სტუდენტური მითითებით

ცენტრი „იდეას“ დირექტორი - გ. შიხაშვილი.

2017

 1 ივნისს მოეწყო გასვლითი ლექცია-სემინარი (ტრენინგი)
დმანისის საჯარო სკოლაში თემაზე; „დროის მართვა“
(ტრენერები - გ. შიხაშვილი და ცენტრი „იდეას“ წევრი
სტუდენტები).
ცენტრი „იდეას’“ წევრებს გადაეცათ ტრენერის
სერტიფიკატები, ხოლო დმანისის საჯარო სკოლის
მოსწავლეებს - მსმენელის სერტიფიკატი
 ტრენინგი ცენტრი „იდეას“ მენეჯერებისათვის თემაზე:
სერტიფიკატებ
„ტრენინგების ორგანიზაცია“. (2017 წლის 14 იანვარი).
ი თარიღის
ტრენერი - გ. შიხაშვილი.
მითითებით
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მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.
 გრძელვადიანი ტრენინგი თემაზე: „საზაფხულო სკოლის
ორგანიზება“. (2017 წლის მარტი - 14 დეკემბერი).

2016

მონაწილეებს გადაეცათ საზაფხულო სკოლის
ორგანიზატორის სერტიფიკატები.
 2-ნაწილიანი ტრენინგი თემაზე: „ივენთ მენეჯმენტი კონფერენციების ორგანიზება“. (2016 წლის 10-11 მაისი, 5
ნოემბერი. ტრენერი - ცენტრი „იდეას“ დირექტორი,
გ.შიხაშვილი. მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.
 ტრენინგი თემაზე: „ლიდერობა და გუნდის მართვა“.

სერტიფიკატებ
ი თარიღის
მითითებით

(2016 წლის 15 დეკემბერი. (ტრენერი - ცენტრი „იდეას“
მენეჯერი ნია თოდუა). მონაწილეებს გადაეცათ

მსმენელის სერტიფიკატები, ხოლო ნია თოდუას ტრენერის სერტიფიკატი.
2015

ტრენინგი თემაზე: “პროექტების შედგენა
არასამთავრობო სექტორისათვის“. (2015 წლის 23, 30
მარტი). ტრენერი - გ.შიხაშვილი.
ცენტრის წევრებს გადაეცათ მსმენელის სერტიფიკატები.

2014

2012

სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით

ტრენინგი მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
თანამშრომლებისთვის თემაზე : „მუნიციპალური
მართვის ორგანიზაციული ასპექტები“ (24-27
ოქტომბერი, 2014 წ). ტრენერები: თსუ ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტის წარმომადგენლები. ტრენინგის
ხელმძღვანელი - გ.შიხაშვილი. ტრენინგის მონაწილეებს
გადაეცათ სერტიფიკატები.
ტრენინგი - ,,დროის მართვა - საშუალო სკოლის კურსი“ (5,
12, 19 დეკემბერი, 2014). ტრენერი - გ.შიხაშვილი. ცენტრის
წევრებს გადაეცათ მსმენელისა და ტრენერის
სერტიფიკატები.
ტრენერთა ტრენერისა და ექსპერტის რანგში მონაწილეობა
მივიღე პროექტში: „საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული გადამზადებისა და
პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგები“ (2012 წლის მარტი-

სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით
სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით

ნოემბერი.)
2012 წლის ივნის-აგვისტოში მოვამზადე 100-ზე მეტი
ტრენერი, რომლებმაც საქართველოს 20 ქალაქში 14 ათას
მსმენელს ოქტომბერ-ნოემბერში ჩაუტარეს ტრენინგები
თემაზე: „პროფესიული ორიენტაცია, საკუთარი ბიზნესის

დაწყება და მართვა“. ვარ პროექტისათვის სპეციალურად
გამოცემული სახელმძღვანელოს თანაავტორი.(იხ.: ზემოთ
პ.2.2 (3))
2017

ტრენინგები, რომლებიც მე გავიარე როგორც მსმენელმა/მონაწილემ
III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
სერტიფიკატი
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2015

„უკრაინა და ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგია,
ბიზნესი და სამართალი“, 3-8 აპრილი, 2017.სლოვაკეთი,
ავსტრია, უნგრეთი.
კონფერენციის დროს მსმენელებმა გაიარეს ტრენინგი, რის
საფუძველზეც მივიღე ტრენინგის მონაწილის სერტიფიკატი.
ტრენინგი თემაზე: „მიკროეკონომიკის კურსის სწავლება მსოფლიოს წამყვანი უნივერსიტეტების გამოცდილება და
გამოწვევები თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში“,
ბაკურიანი, 2015 წ.

#2017-3/99,
08/04/2017

სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით

მივიღე მონაწილის სერტიფიკატი
2014

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და
ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის ერთობლივი
ტრენინგი - „ვორქშოფების/სემინარების ჩატარება“.
თბილისი, 29 აპილი-1 მაისი, 2014.

სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით

მივიღე მონაწილის სერტიფიკატი
1997-98

აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს (NCEE
USA) სერტიფიკატი. ეკონომიკის ლექტორთა და
მასწავლებელთა ტრენინგ-სემინარების სერია, 1997-1998 წ.წ.
მივიღე ტრენერთა ტრენერის (Trainer of Trainers)

სერტიფიკატი
თარიღის
მითითებით

სერტიფიკატი
(უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი მაღალი რანგის ორგანიზაციის
მიერ გაცემული ამგვარი ტრენინგის სერტიფიკატები
საქართველოში მცირე რაოდენობის ადამიანებს აქვთ
მიღებული)

1

მენეჯმენტის საფუძვლები

2

პროექტების მართვა

3

ადრეც ვკითხულობდი და ახლაც

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ბიზნესის
ადმინისტრირება
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მოდული მენეჯმენტი)

1

2

1

2

ლაბორატორი
ული სამუშაო

კურსის დასახელება

პრაქტიკული
/სემინარი

N

ლექცია

2.4
სასწავლო კურსების დასახელება, რომელთა წაკითხვა შეუძლია კონკურსანტს
(პრიორიტეტი ენიჭება თსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის კურსთან
მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციას)
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შემიძლია სხვა კურსების
წაკითხვაც, მაგრამ არ ვაცხადებ
პრეტენზიას, ვინაიდან:
1)კოლეგები უკვე კითხულობენ;
2) ძალიან მიყვარს და შევეჩვიე
ზემოაღნიშულ კურსებს
(მენეჯმენტის საფუძვლები და
პროექტების მართვა),
რომლებსაც დიდი ხანია და
დღესაც ვკითხულობ და
მომავალშიც მინდა წავიკითხო
წარმოდგენილი სილაბუსები (წარმოადგინეთ დანართის სახით)

2.5

1

მენეჯმენტის საფუძვლები

2

პროექტების მართვა

III.

საგანმანათლებლო
პროგრამა

ბიზნესის
ადმინისტრირება
ბიზნესის
ადმინისტრირება
(მოდული -მენეჯმენტი)

1

2

1

2

ლაბორატორი
ული სამუშაო

კურსის დასახელება

პრაქტიკული
/სემინარი

N

ლექცია

მეცადინეობის
ფორმა

კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობა:

3.1
პუბლიკაციები
იმპაქტ
ფაქტორის
მქონე
ჟურნალებში
კონკურსანტის
შეხედულებისამებრ (ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ

უახლესი ინფორმაციით)

9

3.2

-

-

ციტირებების
რაოდენობა

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის
იმპაქტ ფაქტორი

ჟურნალის
დასახელება,
ტიპი/ტომი,
გვერდები.

გამოქვეყნების
წელი

ავტორები ყველა
თანაავტორის
მითითებით,
№ კონკურსანტის
გვარი გამოყოფილი
უნდა იქნეს მუქი
შრიფტით
-

-

-

-

სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები კონკურსანტის შეხედულებისამებრ (ცხრილი

პუბლიკაციის სათაური,
ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის დასახელება,
ტიპი/ტომი, გვერდები,
პუბლიკაციის ელექტრონული
მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).

ციტირებების რაოდენობა

№

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)

გამოქვეყნების წელი

შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით)

2018 წელი
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(ავტ. ს. რობინსი, მ.კოულტერი,
მე-12 გამოცემა). 2018., 796 გვ.

2.

გ.შიხაშვილი

სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“
პერიოდული
სამეცნიეროპრაქტიკული
ჟურნალი
„სტუდენტური
კვლევები და
პროექტები“. თსუ,
#1-2, 2018, გვ. 73-75
(იბეჭდება).
http://centeridea.tsu.ge/
?p=394&lang=ge
(ჟურნალში
სისტემატურად
ქვეყნდება
სტუდენტთა,
პროფესორთა,
პროფესიონალთა და
ბიზნესმენთა
სტატიები)

საქართველო-ისრაელის
ურთიერთობები: საერთაშორისო
აკადემიური სემინარი ისრაელის
ბენ-გურიონის უნივერსიტეტში

-

თარგმანი შესრულებულია
თსუ-ის მხრიდან საგრანტო
დაფინანსების საფუძველზე
მენეჯმენტისა და
ადმინისტრირების კათედრაზე

მთარგმნელები:
პროფ. გ.ღაღანიძე,
ასოც. პროფ.
გ.ქეშელაშვილი,
ასოც. პროფ.
ე.ჩოხელი და სხვ.

ჟურნალის
რედაქტორი და
სტატიის ავტორი -

-

სახელმძღვანელო

2018

1.

გ.შიხაშვილი მთარგმნელობით
ი ჯგუფის
მთავარი
კოორდინატორი
და
თანამთარგმნელი

თსუ გამომცემლობაში
წარმოებაში არის ჩაშვებული და
მალე გამოქვეყნდება ქართულ
ენაზე ნათარგმნი
ინგლისურენოვანი
სახელმძღვანელო „მენეჯმენტი“

2018

გამოცემის
სამეცნიერო
რედაქტორია
პროფ.დ.ნარმანია.
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7.

8.

Материалы II
Международной
научно-практической
конференции. 27-28
Января, 2018. Минск.
с. 54-55

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი „ეკონომიკა
და ბიზნესი“. 2018,
#2
(იბეჭდება)

ბიბლია და თვითმენეჯმენტის
სინერგიული გააზრება

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი
“გლობალიზაცია და
ბიზნესი”. 2018, #5
(იბეჭდება)

გლობალიზაციის პირობებში
მენეჯმენტის განვითარების
სინერგიული გააზრების
საკითხისათვის

-

2018
2018
2018

 საქართველოში
ქრონოლოგიურად პირველი
ნაშრომია სტუდენტთა
სწავლების პროცესში
ურთიერთგამოკითხვის
მეთოდის გამოყენების
შესახებ
Библейское осмысление
национальных и глобальных
принципов управления
хозяйством
(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი „ეკონომიკა
და ბიზნესი“. 2018,
# 1, გვ. 131-142.

საერთაშორისო აკადემიური
სემინარი ბენ-გურიონის
უნივერსიტეტის
(ისრაელი) ბიზნესისა და
მენეჯმენტის ფაკულტეტზე
თანამედროვე ორგანიზაციულმეთოდური ტექნოლოგიების
გამოყენება სტუდენტთა
სწავლების პროცესში:
ურთიერთგამოკითხვის
მეთოდი.

-

6.

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი „ეკონომიკა
და ბიზნესი“. 2018,
# 1, გვ. 206-208

2018

5.

გ.შიხაშვილი

სპეციფიკური
მონოგრაფია

2018

4.

გ.შიხაშვილი

2018

3.

ცხოვრება უნივერსიტეტით წარსული, აწმყო, მომავალი.
თბილისი, „მერიდიანი“, 2018,
158 გვ.
http://centeridea.tsu.ge/?p=399&lan
g=ge
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11.

გ.შიხაშვილი

გ. შიხაშვილი

ჟურნალი „ეკონომიკა
და ბიზნესი“. 2017, #
4, გვ. 139-158.

Библейско-богословское осмысление
эколого-экономической
деятельности – основа
синергического подхода к вопросам
устойчивого развития общества

თვითმენეჯმენტის აქტუალური
პარადიგმები: პირადი
ჯანდაცვის მართვის
სინერგიული გააზრება.
 საქართველოში
ქრონოლოგიურად პირველი
ნაშრომია თვითმენეჯმენტის
სინერგიული გააზრების
სფეროში.

-

10.

OIKONOMOS: Journal of
Social Market Economy.
Vilnius, Lituania, # 3 (9),
2017. p. 56-64

-

ლიტვის ჟურნალი:

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

2017

გ.შიხაშვილი

თანამედროვე მენეჯმენტის
პერსპექტივები პიტერ
დრაკერის მიხედვით.

2017

9.

მოხსენებათა
კრებული II
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა და
ბიზნესში“. თბილისი,
თსუ, 2017. გვ. 541-547

2017

2017 წელი
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თსუ სტუდენტური ცენტრი
„იდეას“ საქმიანობა ისრაელის
ეკონომიკის კვლევის სფეროში

გ.შიხაშვილი

(ჟურნალში
სისტემატურად
ქვეყნდება
სტუდენტთა,
პროფესორთა,
პროფესიონალთა და
ბიზნესმენთა
სტატიები)

-

12.

რედაქტორი და
სტატიის ავტორი -

(თსუ გამომცემლობაში 2017
წლის დეკემბერში დაიბეჭდა
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ პერიოდული
სამეცნიერო-პრაქტიკული
ჟურნალი „სტუდენტური
კვლევები და პროექტები“, #1,
2017, 129 გვ.
ჟურნალი დაფუძნდა თსუ-ის
მხრიდან საგრანტო
დაფინანსების საფუძველზე 2017
წლის აგვისტოში. რედაქტორი -

2017

ჟურნალი
„სტუდენტური
კვლევები და
პროექტები“. თსუ, #1,
2017, გვ. 48-57

(მოხსენება ცენტრი „იდეას“
საერთაშორისო საზაფხულო
სკოლაზე)

გიორგი შიხაშვილი
 საქართველოში
ქრონოლოგიურად პირველი
პერიოდული სამეცნიეროპრაქტიკული სტუდენტური
ჟურნალია ეკონომიკისა და
ბიზნესის სფეროში.

ASPECTS OF ASSESSMENT AND
REMIDIFICATION OF
ENVIRONMENTAL DAMAGE IN
REGION

-

Г.Шихашвили
Шевчук А.

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И
ЛИКВИДАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В
АРКТИКЕ

2017

13.

Материалы 14-й
Международной
научно-практической
конференции
экологической
экономики Российского
общества. Республика
Карелия, Россия,
Петрозаводск, 2017, с.6973

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

14

of International Scientific
Papers. Part 2. Chernihiv
2017 p.p. 104-107

Christian Understanding of the
Management Theory

-

Христианское осмысление теории
управления.

2017

14.

Г.Шихашвили

SLOVAKIA-AUSTRIAHUNGARY. THE THIRD
INTERNATIONAL
RESEARCH AND PRACTICE
CONFERENCE «UKRAINE –
EU. MODERN TECHNOLOGY,
BUSINESS AND LAW».
APRIL, 3-7, 2017. Collection

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

ნ.ბაკაშვილი

გ.შიხაშვილი
16.

ნ.ბაკაშვილი
თ.თაქთაქიშვილი

(მოხსენება სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

ბიბლიური სწავლება
ქვეყნიერების შემოქმედისა და
მმართველის - ღმერთის შესახებ.
(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

გ.შიხაშვილი

სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის და მართვის
ტრადიციული ტექნოლოგიები
ბიბლიის მიხედვით.

2016

15.

შრომების კრებული
III საერთაშორისო
სტუდენტური
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „საქართველო ისრაელის
ურთიერთობები:
ტრადიციული და
ახალი
ტექნოლოგიების
ორგანიზაცია და
მართვა.“ თბილისი,
თსუ, 2016, გვ. 40-45
მოხსენებათა
კრებული IX
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
„ქრისტიანობა და
ეკონომიკა“.
თბილისი-ქუთაისი.
თსუ, 2016 გვ. 58-163.

2016

2016 წელი

15

19.

გ.შიხაშვილი

OIKONOMOS: Journal of
Social Market Economy.
Vilnius, Lituania, 1 (4),
2016, p. 24-27

უკრაინის ჟურნალი:

20.

გ.შიხაშვილი

НАУКОВИЙ ВІСНИК
НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
УКРАЇНИ. Серія

«Економіка, аграрний
менеджмент, бізнес», #
244 Київ-2016, с. 75-84

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

2016

-

Mесто Церкви в структуре общества с
точки зрения трехсекторности
национального хозяйства
The place of the Church in the structure
of society from the perspective of the
three-sector nature of the national
economy

-

ლიტვის ჟურნალი:

თვითმენეჯმენტის თეორიიდან
პრაქტიკისაკენ: კარიერის
დაგეგმვისა და შექმნის
პრინციპები.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДОКТРИНЫ
БИБЛИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

THE PLACE OF AGRICULTURAL BIBLE
DOCTRINE IN THE MODERN ECONOMICS

-

გ.შიხაშვილი

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

2016

თ.ბერიძე

2016

18.

გ.შიხაშვილი

თეოლოგიური ეკონომიკისა და
მართვის სამეურნეოსამართლებრივი ასპექტები
ივანე ჯავახიშვილის
ნაშრომებში.

2016

17.

მოხსენებათა
კრებული IX
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
„ქრისტიანობა და
ეკონომიკა“.
თბილისი-ქუთაისი.
თსუ, 2016 გვ. 31-37
მოხსენებათა
კრებული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
„გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა და
ბიზნესში“. თბილისი,
„უნივერსალი“ 2016,
გვ. 543-547

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОКТРИНИ
БІБЛІЇ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

2015 წელი
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23.

გ.შიხაშვილი

(მოხსენება სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

ინფორმაციული წყაროები
ეკონომიკური საქმიანობისა და
ჯანდაცვის ორგანიზაციის
ქრისტიანული გაზრებისათვის
(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

ნ.ქიტიაშვილი

ისრაელის მიწათსარგებლობის
ბიბლიური ასპექტები.

-

გ.შიხაშვილი
22.

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

2015

ნ.ბაკაშვილი

2015

21.

სამეურნეო-მმართველობითი
თემატიკა დიდი სჯულის
კანონის მიხედვით.

2015

გ.შიხაშვილი

მოხსენებათა
კრებული VIII
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
„ქრისტიანობა და
ეკონომიკა“. ბათუმი,
2015, გვ. 124-129.
შრომების კრებული
II საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „საქართველოისრაელის
ურთიერთობები:
აგრობიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა“ – სიღნაღი.
თბილისი, თსუ, 2015,
გვ. 29-33
შრომების კრებული I
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „თანამედროვე
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
ეკონომიკური
გლობალიზაციის
პირობებში“.
თსუ, 2015, გვ. 348355.

2014 წელი
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Ц. Сарайдарова

გ.შიხაშვილი

Проблемы воды в Израиле и
пути их решения.
(მოხსენება სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

2014

-

გ.შიხაშვილი

შრომების კრებული
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „საქართველო ისრაელის
ურთიერთობები:
მწვანე ეკონომიკის
მართვა“ . მესტია.
თბილისი,
2014. გვ. 31-34
შრომების კრებული
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „თანამედროვე
ბიზნესი: სიახლეები
პრობლემები“,
თბილისი, 2014, გვ.
251-261.

ბიზნესტრენინგების
ორგანიზაციულ-მეთოდური
ასპექტები
(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

26.

დ.ნარმანია

2014

25.

გ.შიხაშვილი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის სტუდენტური
კვლევებისა და პროექტების
ცენტრი „იდეა“-ს საქმიანობა და
სამომავლო გეგმები.
(მოხსენება სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ საერთაშორისო
კონფერენციაზე)
 საქართველოში
ქრონოლოგიურად პირველი
ნაშრომია სტუდენტური
ცენტრი „იდეას“ საქმიანობის
შესახებ.

2014

24.

შრომების კრებული
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „საქართველო ისრაელის
ურთიერთობები:
მწვანე ეკონომიკის
მართვა“. მესტია.
თბილისი, თსუ,
2014, გვ. 35-41.

2013 წელი
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30.

გ.შიხაშვილი

შრომების კრებული
II საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „ბიოეკონომიკა და
სოფლის მეურნეობის
მდგრადი
განვითარება“. თსუ.
თბილისი,
2013, გვ. 514-519.
მოხსენებათა
კრებული VII
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციისა
„ქრისტიანობა
და ეკონომიკა“. გორი,
2013, გვ. 107-113.

საქართველოში
აგროეკოლოგიური ტურიზმის
განვითარების მმართველობითი
და საორგანიზაციო-საპროექტო
ასპექტები

2013

-

გ.შიხაშვილი

ჟურნ. „ეკონომიკა და
ბიზნესი“,
2013, #4, გვ. 153-170.

სატრენინგო პროექტი:
პროფესიული ორიენტაცია,
საკუთარი ბიზნესის დაწყება და
მართვა

2013

გ.შიხაშვილი

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

თეოლოგიური ეკონომიკის არსი,
მიზანი, ამოცანები.
(მოხსენება საერთაშორისო
კონფერენციაზე)

-

29.

გ. მერლანი

2013

28.

გ.შიხაშვილი

საერთაშორისო ტურიზმის
მნიშვნელობა საქართველოს
რეგიონების განვითარების
საქმეში

2013

27.

შრომების კრებული
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციისა „ინოვაციები
ტურიზმში:
ეკონომიკა და
ბიზნესი“. 8-9 ივნისი,
ბათუმი-ტრაბზონი,
2013, გვ. 85-90.

2012 წელი

19

გ.ერქომაიშვილი
ც.დალაქიშვილი

გ. შიხაშვილი

33.

ჟურნ. „ეკონომიკა და
ბიზნესი“,
2012, # 6, გვ. 33-44

-

პროფესიული ორიენტაცია,
საკუთარი ბიზნესის დაწყება და
მართვა

-

32.

საქართველოს
განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტრო, თბ.,
„მერიდიანი“, 2012.
160 გვ.

(სახელმძღვანელო)

(სახელმძღვანელო)

წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი
სამეურნეო-მმართველობითი
საქმიანობის შესახებ

-

გ. შიხაშვილი

პროექტების მენეჯმენტი

2012

მ.გედევანიშვილი
კ. რუსიძე

2012

31.

თბ., „მერიდიანი“,
2012. 290. გვ.

2012

გ.შიხაშვილი

პუბლიკაციები და მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში,
საზაფხულო სკოლაში (2017), აკადემიურ სემინარში (2018)
(2012-2018 წ.წ.)





2012 წლიდან დღემდე - 32 პუბლიკაცია, მათ შორის 6 უცხოეთში (კიევი, მინსკი, ვილნიუსი,
ჩერნიგოვი, პეტროზავოდსკი);
32 პუბლიკაციიდან - 3 სახელმძღვანელო; 10 სტატია - რეფერირებად და რეცენზირებად
ჟურნალებში; 2 - არარეფერირებად სტუდენტურ ჟურნალში, 17 - საკონფერენციო
კრებულებში;
2012 წლიდან დღემდე 19 საერთაშორისო, მათ შორის, 4 უცხოეთში ჩატარებული

(ბელორუსი;
რუსეთი;
სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთი;)
კონფერენციის/საზაფხულო
სკოლის/აკადემიურ სემინარში (მომხსენებელი, მოდერატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის


თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარე, წევრი);
ისრაელის ნეგევის ბენ-გურიონის უნივერსიტეტში
აკადემიური სემინარის მოდერატორი.

ჩატარებული

საერთაშორისო

ქვემოთ გადმოვცემ ჩემს 2012 წლამდელ პუბლიკაციების ჩამონათვალს და ჩემი
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო საქმიანობის უმთავრეს მომენტებს, რომლებიც
დალაგებულია აქტუალობის, ქრონოლოგიური პირველობის, სიახლისა
და სამომავლო საჭიროება-პერსპექტიულობის თვალსაზრისით.

2010 წელი
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(მოხსენება კონფერენციაზე)
 საქართველოში პირველი
სტატია ეკონომიკისა და
მართვის სფეროში
სინერგიულობის შესახებ.

-

გ. შიხაშვილი

ჯანდაცვის მართვის
სინერგიული მოდელის შესახებ.
2010

34.

სამეცნიერო
შრომების კრებული
საუნივერსიტეტთაშო
რისო სამეცნიერო
კონფერენციისა
„ეკონომიკისა და
ბიზნესის
განვითარების
ტენდენციები
საქართველოში“. თბ.,
სესსუ, 2010. გვ. 204209

2009 წელი

(კოლექტიური მონოგრაფია)
 საქართველოში
ქრონოლოგიურად პირველი
მოცულობითი მონოგრაფია
თეოლოგიური ეკონომიკის
სფეროში.

-

35.

მღვდელი ბასილ
ახვლედიანი
ნ.ბაკაშვილი

თბილისი,
„მერიდიანი“, 2009,
367 გვ.

2009

გ.შიხაშვილი

მართლმადიდებლური
თეოლოგიური ეკონომიკისა და
მართვის საფუძვლები.

2008 წელი

მ.შიხაშვილი

 ამ მიმართულების
(ამერიკისმცოდნეობის
ეკონომიკური ასპექტები)
ნაშრომი იმ დროისათვის
პირველი იყო
საქართველოში.

-

36.

ქართული ამერიკისმცოდნეობის
ეკონომიკური ასპექტები.
2008

გ.შიხაშვილი

საერთაშორისო
ჟურნალი „ამერიკის
შესწავლის
საკითხები“.
(კრებული V) თბ.,
თსუ, 2008 გვ. 543-548.

21

2005 წელი

გ.შიხაშვილი

საერთაშორისო
ჟურნალი „ამერიკის
შესწავლის
საკითხები“.თბ., თსუ,
2005, გვ. 148-151

ეკონომიკის სახელმწიფო
მართვის ზოგიერთი ასპექტი რ.
რეიგანის პრეზიდენტობის
პერიოდში.
 ამ მიმართულების
(სახელმწიფოებრივი მართვა
აშშ-ში) იმ დროისათვის ერთერთი პირველი იყო
საქართველოში

-

 ამ მიმართულების
(სახელმწიფოებრივი მართვა
აშშ-ში) იმ დროისათვის ერთერთი პირველი იყო
საქართველოში

-

38.

მ.შიხაშვილი

2005

37.

პრეზიდენტის ინსტიტუტი აშშ-ს
სახელმწიფოებრივი მართვის
სისტემაში.

2005

გ.შიხაშვილი

საერთაშორისო
ჟურნალი „ამერიკის
შესწავლის
საკითხები“.
(კრებული III) თბ.,
თსუ, 2005. გვ. 596600.

39.

გ.შიხაშვილი

თბილისი,
„გეოკერია“, 2004, 336
გვ

საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქი ილია II სოციალურეკონომიკური განვითარების
აქტუალური საკითხების
შესახებ. (მონოგრაფია)
 ასეთი სახის, სპეციფიკური
თემატიკისა და მოცულობის
ნაშრომი იმ დროისათვის
პირველად შესრულდა და
გამოიცა საქართველოში

2004

2004 წელი
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თბილისი,
„გეოკერია“, 2004, 236
გვ.

(მონოგრაფია).
 ასეთი სახის, სპეციფიკური
თემატიკისა და მოცულობის
ნაშრომი იმ დროისათვის
პირველად შესრულდა და
გამოიცა საქართველოში

2004

40.

გ.შიხაშვილი

საქართველოს კათოლიკოსპატრიარქი ილია II მეცნიერების,
განათლების, კულტურისა და
ხელოვნების შესახებ.

2002 წელი

 ერთ-ერთი პირველი
საქართველოში სტუდენტთა
სწავლების მეთოდიკის
სფეროში

-

გ.შიხაშვილი

ეკონომიკის სწავლების
მეთოდიკა.
2002

41.

საქართველოს
სტრატეგიული
კვლევებისა და
განვითარების
ცენტრის
ბიულეტენი. 2002,
#71. გვ. 2-35

1998 წელი

42.

გ.ქაჯაია
ნ.ნემსაძე
მ.დევიძე

თსუ, 1998, 127 გვ.

 ერთ-ერთი პირველი
საქართველოში მდგრადი
განვითარებისა თეორიისა და
ეკოლოგიური მენეჯმენტის
სფეროში.

-

გ.შიხაშვილი

1998

სახელმძღვანელო. ეკოლოგია და
ბუნებრივი რესურსების მართვა.
(სახელმძღვანელო)

1994 წელი
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 საქართველოში პირველი
სტატია თეოლოგიური
ეკონომიკის სფეროში

-

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი
“ეკონომიკა”, # 9-12,
გვ. 18-23

1998

43.

ეკონომიკური თეორიის და
პრაქტიკის მართმადიდებლური
საფუძვლების გააზრებისათვის.

44.

გ.გურეშიძე

ჟურნ. “ეკონომისტი”,
თებერვალი, 1988, გვ.
71-79

 საქართველოში ერთ-ერთი
პირველი ნაშრომი
ბუნებათსარგებლობის
ეკონომიკის სფეროში.

-

გ.შიხაშვილი

ბუნებათსარგებლობის
ეკონომიკა: თეორიისა და
პრაქტიკის საკითხები.

1988

1988 წელი

1985 წელი

-

გ.შიხაშვილი

თემა: წყალდაცვითი
ღონისძიებების ეფექტიანობა
საქართველოში. შიფრი: 08.00.19ბუნებათსარგებლობის
ეკონომიკა

1985

45.

დისერტაციის
ხელნაწერი.
მოსკოვის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ეკონომიკის
ფაკულტეტი. 1985 წ.
22 ნოემბერი, 187 გვ.

(საკანდიდატო დისერტაციის
დაცვა მოსკოვის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში)

 ამ შიფრით/სპეციალობით
საქართველოს
წარმომადგენელმა
დისერტაცია დაიცვა
ქრონოლოგიურად
პირველად

1984 წელი
46.

(მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტობის პერიოდი)
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-

გ.შიხაშვილი

ჟურნალი
“საქართველოს
ბუნება”, # 2, 1984,
გვ.10

1984

47.

ეკონომიკური მეცნიერება და
ბუნების დაცვა - დავსახოთ
წყლის რესურსების სახალხო
მეურნეობაში გამოყენების
ეკონომიკურად რაციონალური
გზები.
 საქართველოში ერთ-ერთი
პირველი სტატია
ბუნებათსარგებლობის
ეკონომიკის სფეროში

1980 წელი
( თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტობის პერიოდი)

გ.შიხაშვილი

გაზ. “თბილისი”,
23.07.1980

-

48.

 პირველად საქართველოში
დაისვა საკითხი ბუნების
დაცვის სფეროში
ეკონომიკური პროფილის
სპეციალისტების
მომზადების საჭიროების
შესახებ.

1980

ბუნების დაცვას კვალიფიციური სპეციალისტები.

1979 წელი

გ.შიხაშვილი

-

49.

გაზ. “სახალხო
განათლება”, 26.01.79

ჩვენს წვლილს შევიტანთ
(ბუნების დაცვის პრობლემური
სტუდენტური სექტორის შექმნა
თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტზე).
 პირველად საქართველოში
ეკონომიკური პროფილის
ფაკულტეტზე შეიქმნა
ბუნების დაცვის
პრობლემური სტუდენტური
სექტორი.

1979

( თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტობის პერიოდი)
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სულ პუბლიკაციები და მონაწილეობა კონფერენციებში საზაფხულო სკოლაში და
აკადემიურ სემინარში



3.3
№

3.4

1979 წლიდან დღემდე - 150-ზე მეტი პუბლიკაცია;
1979 წლიდან დღემდე 100-ზე მეტი კონფერენციის, საზფახულო სკოლისა და აკადემიური
სემინარის მონაწილე (მომხსენებელი, მოდერატორი, საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე, თანათავმჯდომარე, წევრი, სექციის ხელმძღვანელი)

პატენტები (გამოგონებები)
გაცემის
წელი

პატენტის დასახელება

პატენტის გამცემი
ორგანიზაცია

-

-

-

პატენტის
სარეგისტრაციო
ნომერი
-

ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები (მიუთითეთ ინფორმაციის შესაბამისი წყარო)
ციტირების ინდექსი
2

h-ინდექსი
1

g-ინდექსი
1

ინდექსების (ქულების) სიმცირე განპირობებულია იმ
გარემოებით, რომ Research Gate და Google Scholar
პორტალებში, ფრიად გაუთვალისწინებელი და
დაუძლეველი ობიექტური მიზეზებით, პირადი გვერდები
გავხსენი ამ 7-8 დღის წინ, რაც მეტად მცირე დროა
წარმატების მისაღწევად. თუმცა გულმოდგინე მუშაობით და
ჩემი ახლანდელი და დაგეგმილი პუბლიკაციების
წყალობით, მალევე დავძლევ ამ ჩამორჩენას.
მაგალითად, 20 ივნისისათვის Research Gate-ის ჩემს
გვერდზე
https://www.researchgate.net/profile/Giorgi_Shikhashvili/info,
ჩანს, რომ უკვე მყავს 7 მიმდევარი, მე ვარ 11-ის მიმდევარი,
მათ შორის Bruno Dyck პროფესორი ავსტრალიიდან, ასევე
https://www.researchgate.net/profile/Giorgi_Shikhashvili/stats
არის ჩემი ნაშრომების 29 წაკითხვა და 5 რეკომენდაცია.

(ზემოთ ასახული ინდექსების მონაცემები, Google Scholar
წყაროზე დაყრდნობით ,მომაწოდა ტექინფორმის
დირექტორმა ნელი მახვილაძემ. ცნობა იხილეთ:
თანდართულ დოკუმენტებში)
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3.5
კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6
წლის განმავლობაში

2018 წელი
1

თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

27-28 Января, 2018
Библейское осмысление национальных и глобальных
принципов управления хозяйством
Международная научно-практическая конференция
«Социум и христианство»
Минск.
-

2017 წელი
2

3

თარიღი
მოხსენების სათაური

3-4 ნოემბერი, 2017.

კონფერენციის დასახელება

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“
თბილისი, თსუ

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება

4

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

თანამედროვე მენეჯმენტის პერსპექტივები პიტერ
დრაკერის მიხედვით

3–7 июля 2017 г
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ И ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В
АРКТИКЕ

14 -ая Международная научно-практическая конференции
Российскогообщества экологической экономики
«Эколого-экономические проблемы развития регионов и стран
(устойчивое развитие, управление, природопользование)».
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН.
APRIL, 3-7,2017

Христианское осмысление теории управления.
Christian Understanding of the Management Theory
THE THIRD INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE
«UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW».
SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY.

-

2016 წელი
5

თარიღი
მოხსენების სათაური

2016 წლის 17-18 მაისი

კონფერენციის დასახელება

III საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია - „საქართველო -ისრაელის ურთიერთობები:
ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების ორგანიზაცია და
მართვა.“

სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და მართვის
ტრადიციული ტექნოლოგიები ბიბლიის მიხედვით
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6

7

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

თბილისი, თსუ, ISET
2016 წლის, 22-23 ოქტომბერი

კონფერენციის დასახელება

IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა
და ეკონომიკა“
ქუთაისი, აწსუ, ქუთაისის უნივერსიტეტი
2016 წლის, 22-23 ოქტომბერი

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის დასახელება

8

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

ბიბლიური სწავლება ქვეყნიერების შემოქმედისა და
მმართველის - ღმერთის შესახებ

თეოლოგიური ეკონომიკისა და მართვის სამეურნეოსამართლებრივი ასპექტები ივანე ჯავახიშვილის
ნაშრომებში.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქრისტიანობა და
ეკონომიკა“
ქუთაისი, აწსუ, ქუთაისის უნივერსიტეტი
2016 წლის 11-12 ნოემბერი

თვითმენეჯმენტის თეორიიდან პრაქტიკისაკენ: კარიერის
დაგეგმვისა და შექმნის პრინციპები.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“.
თბილისი, თსუ
-

2015 წელი
9

თარიღი
მოხსენების სათაური

2015 წლის 5-6 სექტემბერი

კონფერენციის დასახელება

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“.
ბათუმი,ბსუ
2015 წლის 20-21 სექტემბერი

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
10 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
11 თარიღი
მოხსენების სათაური

სამეურნეო-მმართველობითი თემატიკა დიდი სჯულის
კანონის მიხედვით

ისრაელის მიწათსარგებლობის ბიბლიური ასპექტები
II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: აგრობიზნესის
ორგანიზაცია და მართვა“
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2015 წლის 23-24 ოქტომბერი

ინფორმაციული წყაროები ეკონომიკური საქმიანობისა და
ჯანდაცვის ორგანიზაციის ქრისტიანული გაზრებისათვის
28

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული
ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის
პირობებში“
თბილისი, თსუ
-

2014 წელი
12

თარიღი
მოხსენების სათაური

1.

2.
კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
13 თარიღი
მოხსენების სათაური

2014 წლის 14-17 ივლისი
1. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი
„იდეას“ საქმიანობა და სამომავლო გეგმები.
2. Проблемы воды в Израиле и пути их решения.
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე
ეკონომიკის მართვა“
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2014 წლის, 3-5 ოქტომბერი

ბიზნესტრენინგების ორგანიზაციულ-მეთოდური
ასპექტები

კონფერენციის დასახელება

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვე ბიზნესი: სიახლეები პრობლემები“,

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

თბილისი, თსუ
-

2013 წელი
14

თარიღი
მოხსენების სათაური

2013 წლის 8-9 ივნისი

კონფერენციის დასახელება

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“
ბათუმი-ტრაბზონი
2013 წლის 11-12 ოქტომბერი

ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი
15 თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების ადგილი

საერთაშორისო ტურიზმის მნიშვნელობა საქართველოს
რეგიონების განვითარების საქმეში

საქართველოში აგროეკოლოგიური ტურიზმის
განვითარების მმართველობითი და საორგანიზაციოსაპროექტო ასპექტები
II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარება“.
თბილისი, თსუ
29

ელექტრონული მისამართი
16 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული მისამართი

2013 წლის 30 ივლისი

თეოლოგიური ეკონომიკის არსი,
მიზანი, ამოცანები
VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“.
გორის გიმნაზია
-

3.6
საგრანტო/სახელშეკრულებო
განმავლობაში
№

1.

2.

განხორცი
ელების
წლები
2018-2019
მიმდინარ
ე

2014-2017

პროექტებში

დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის/ხელშეკრულების №

მონაწილეობა

ბოლო

პროექტის დასახელება

საქართველოს ბიზნესის
განვითარების ცენტრი „კავკასია“.

- საგრანტო პროექტი:
„ახალგაზრდა მეწარმე“
IFAD/DANIDA –
AMMAR/CS/2018/156

თარგმანი შესრულებულია
თსუ-ის მხრიდან საგრანტო
დაფინანსების საფუძველზე
მენეჯმენტისა და
ადმინისტრირების კათედრაზე.
გამოცემის სამეცნიერო
რედაქტორია პროფ. დ. ნარმანია.

თსუ გამომცემლობაში
წარმოებაში არის
ჩაშვებული და მალე
გამოქვეყნდება ქართულ
ენაზე ნათარგმნი
ინგლისურენოვანი
სახელმძღვანელო

6

წლის

როლი
პროექტში
მენეჯმენტის
ექსპერტი,
ფაკულტეტი
ს
საკონსულტა
ციო საბჭოს
წევრი
თანამთარგმ
ნელი და
მთავარი
კოორდინატ
ორი

„მენეჯმენტი“ (ავტ. ს.
რობინსი, მ.კოულტერი,
მე-12 გამოც.). 2018, 796
გვ.
3.

1015.03.18

სემინარის ინიციატორი და
მთავარი ორგანიზატორი: ბგუ-ის
ბიზნესისა და მენეჯმენტის
ფაკულტეტი,
თანაინიციატორი: სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“,
თანაორგანიზატორები: თსუ,
ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი და სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“, ისრაელის ფირმა

საერთაშორისო
აკადემიური სემინარი
ისრაელის ბენგურიონის
უნივერსიტეტში (ბგუ),
2018 წლის 10-15 მარტი,
ქალაქები ბეერ შევა და
ეილატი.

თანახელმძღ
ვანელი

30

ნეტაფიმ-საქართველო.

4.

(თანაორგანიზატორებს
პროექტისთვის ნომერი არ
მიუნიჭებიათ და ხელშეკრულება
არ გაუფორმებიათ)
ინიციატორი და ერთ-ერთი
ორგანიზატორი: სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“.

ორგანიზატორები: თსუ, თსუ
ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი; ბათუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(ბსუ); ბსუ სტუდენტური
კვლევებისა და პროექტების
ცენტრი „ახალი ხედვა“;
თბილისის მერია; ისრაელის
საელჩო საქრთველოში; ისრაელის
ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველო“.
დაფინანსდა თსუ სტუდენტური
სამეცნიერო პროექტების
დაფინანსების განმსაზღვრელი
საბჭოს 2017 წლის 21 მაისის
გადაწყვეტილებით.

5.

(თანაორგანიზატორებს
პროექტისთვის ნომერი არ
მიუნიჭებიათ და ხელშეკრულება
არ გაუფორმებიათ)
ინიციატორი და ერთ-ერთი
ორგანიზატორი: სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“.

ორგანიზატორები: თსუ
ადმინისტრაცია; ისრაელის
საელჩო საქართველოში; თსუ
ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი; ISET; ისრაელის
კომპანია „ნეტაფიმ-საქართველო“;
აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი
და კომპანია“.

6.

(თანაორგანიზატორებს
პროექტისთვის ნომერი არ
მიუნიჭებიათ და ხელშეკრულება
არ გაუფორმებიათ)
ინიციატორი და ერთ-ერთი
ორგანიზატორი: სტუდენტური

I საერთაშორისო
სტუდენტური
საზაფხულო
სამეცნიეროპრაქტიკული სკოლა
„საქართველოისრაელის
ურთიერთობები ახალი ტექნოლოგიების
მართვა ურბანულ და
აგრარულ სექტორებში“ .
2017 წლის 2-9 აგვისტო,
ბათუმი, გონიო.

თანახელმძღ
ვანელი

III საერთაშორისო
სტუდენტური
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„საქართველოისრაელის
ურთიერთობები:
ტრადიციული და
ახალი ტექნოლოგიების
ორგანიზაცია და
მართვა“. 2016 წლის 1718 მაისი, თბილისი,
თსუ, ISET.

ხელმძღვანე
ლი

II საერთაშორისო
სტუდენტური

ხელმძღვანე
ლი
31

ცენტრი „იდეა“.

ორგანიზატორები: თსუ
ადმინისტრაცია; ისრაელის
საელჩო საქართველოში; სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი; აუდიტორული
ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“;
ისრაელის კომპანია „ნეტაფიმსაქართველო“.

7.

2014
წლის 1417
ივლისი

(თანაორგანიზატორებს
პროექტისთვის ნომერი არ
მიუნიჭებიათ და ხელშეკრულება
არ გაუფორმებიათ)
ინიციატორი და ერთ-ერთი
ორგანიზატორი: სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“.

ორგანიზატორები: თსუ,
ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი; მენეჯმენტისა და
ადმინისტრირების კათედრა.
მხარდამჭერები: მესტიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
საქართველოს საპატრიარქოს
მესტიისა და ზემო სვანეთის
ეპარქია; ისრაელის საელჩო
საქართველოში; კერძო პირები.

სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია:
„საქართველოისრაელის
ურთიერთობები:
აგრობიზნესის
ორგანიზაცია და
მართვა“. 2015 წლის 2021 სექტემბერი, სიღნაღი

I საერთაშორისო
სტუდენტური
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„საქართველოისრაელის
ურთიერთობები: მწვანე
ეკონომიკის მართვა“.
2014 წლის 14-17
ივლისი, მესტია.

ხელმძღვანე
ლი

(თანაორგანიზატორებს
პროექტისთვის ნომერი არ
მიუნიჭებიათ და ხელშეკრულება
არ გაუფორმებიათ)
თანამშრომლობა
უცხოეთის
სამეცნიერო
ცენტრებთან
(უცხოეთის
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)
3.7

თანამშრომლობის ფორმა

ერთობლივი პროექტის არსი: ბენ გურიონის
უნივერსიტეტში (ბგუ) ჩატარებული
საერთაშორისო აკადემიური სემინარის მომზადება
და სემინარში თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის,

უნივერსიტეტის/
სამეცნიერო ცენტრის
დასახელება
ისრაელის ნეგევის
ბენ გურიონის
უნივერიტეტის
ბიზნესისა და
მენეჯმენტის

დაწყებისა და
დასრულების
თარიღი
სემინარის
ერთობლივი
მომზადება
დაიწყო 2017
წლის
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საფინანსო მენეჯერის, სტუდენტების და
სტუდენტური ცენტრი „იდეას“ წევრების
მონაწილეობა.

თანამშრომლობის საფუძველი და წანამძღვრები:
1. მემორანდუმი თსუ-სა და ბგუ-ს შორის
(ძალაში შევიდა 2018 წლის იანვარში);
2. ცენტრი „იდეას“ გრძელვადიანი კვლევითი
პროგრამა - „ისრაელის ეკონომიკა და ბიზნესი“
და ბოლო პერიოდში შესაბამისი
კონფერენციებისა და საზაფხულო სკოლის
ჩატარება (იხ.: ზემოთ პ. 3.5 );
3. თსუ-სა და ბგუ-ს აკადემიური პერსონალისა
და სტუდენტების სისტემატიური
მონაწილეობა ცენტრი „იდეას“ ღონისძიებებში;
4. ბოლო პერიოდში თსუ-სა და ბგუ-ს
პროფესორების ურთიერთსტუმრობა და
საჯარო ლექციების ჩატარება;
5. ერთობლივი სამომავლო გეგმები.
სემინარის შედეგები: აკადემიური სემინარი იყო
მეტად საინტერესო, შემოქმედებითი და
წარმატებული. მოხდა მნიშვნელოვანი
სამეცნიერო-სასწავლო გამოცდილების გაზიარება,
დაისახა სამომავლო ურთიერთობების გეგმები,
რაც უთუოდ წაადგება ორი უნივერსიტეტის
და ფაკულტეტის ნაყოფიერ თანამშრომლობას.

ფაკულტეტი
(ისრაელი)
ქალაქები ბეერ შევა
და ეილატი.

ოქტომბერში.
უშუალოდ
სემინარი
ჩატარდა 2018
წლის 10-15
მარტს.

სემინარის მიმდინარეობისა და შედეგების
შესახებ იხილეთ: ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“
#1, 2017, გვ. 206-208.
https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/jurnal/
 სტუდენტური ცენტრი „იდეა“ 2019 წლის
თებერვალში
ისრაელის
ბენ-გურიონის
უნივერსიტეტთან ერთად გეგმავს ერთობლივი
სამეცნიერო-პრაქტიკული ზამთრის სკოლის
მოწყობას ბაკურიანში თემაზე: „ტურიზმისა და
ტურისტული
რეგიონების
მართვა
თანამედროვეობა და პერსპექტივები“
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3.8

საკონკურსო კომისიისათვის შესაფასებლად წარმოდგენილი ერთი გამოქვეყნებული
ნაშრომი

(იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში)
პუბლიკაციის
სახეობა

სამეცნიერო
სტატია
თსუ ეკონომიკისა
და ბიზნესის
ფაკულტეტის
რეფერირებად და
რეცენზირებად
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკულ
ჟურნალში.Jurnali
3.9

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები,
ჟურნალის/გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები, პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი
გიორგი შიხაშვილი.
თანამედროვე ორგანიზაციულ-მეთოდური

გამოქვეყნები
ს წელი
2018

ტექნოლოგიების გამოყენება სტუდენტთა სასწავლო
პროცესში. ჟურნალი. „ეკონომიკა და ბიზნესი“ #1,
2018, გვ. 131-142 .
ISSN 1987-5789
https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/jurnal/
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/jurnal
%201.pdf

სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია/სამოტივაციო წერილი (წარმოდგენილი უნდა

იყოს დანართის სახით)
იხილეთ დანართში

IV.
კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი)
(მიღწევები, გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო, სტიპენდია, საგანმანათლებლო
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა,
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით, კომპიუტერთან მუშაობის
უნარები, ენების ცოდნა, და სხვა)
N
აქტივობის დასახელება

თსუ ეკონომიკისა დაბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა
და პროექტების ცენტრი „იდეას“ საქმიანობის ხელმძღვანელობა
1.

2000 წლიდან ვარ ცენტრი „იდეას“ დამფუძნებელი და დირექტორი,
2017 წლის აგვისტოდან - რედაქტორი ცენტრი „იდეას“ ახალდაფუძნებული
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალისა - „სტუდენტური კვლევები და პროექტები“

2.

ცენტრის გრძელვადიანი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს სამეცნიერო-კვლევითი
და სასწავლო-სატრენინგო სამუშაოები და შესაბამისი პროექტების/ღონისძიებების
განხორციელება შემდეგი ძირითადი პროგრამების საფუძველზე:
1. „შეიმეცნე და ააღორძინე საქართველო“ - ხორციელდება ცენტრთან არსებული
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2.
3.
4.
5.

ეროვნული ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორში;
„ისრაელის ეკონომიკა და ბიზნესი“ - ხორციელდება ცენტრთან არსებული
ისრაელის ეკონომიკის კვლევის სექტორში;
„აშშ-ის ეკონომიკა და ბიზნესი“ - ხორციელდება ცენტრთან არსებული
ამერიკული ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორში;
„ბრიტანეთის ეკონომიკა და ბიზნესი“ - ხორციელდება ცენტრთან არსებული
ბრიტანული ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორში;
„აზერბაიჯანის ეკონომიკა და ბიზნესი“ - ხორციელდება ცენტრთან არსებული
აზერბაიჯანის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორში.

უახლოეს მომავალში დაგეგმილია ცენტრში გაიხნას თურქეთის, სომხეთის,
ესტონეთის და იტალიის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორები.
თანამშრომლობა ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (აწსუ)
3.

4.
5.

აწსუ-ს ბიზნესის, სამართლის, და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალს ჩავუტარე ტრენინგი თემაზე: „თანამედროვე
ორგანიზაციულ-მეთოდური ტექნოლოგიების გამოყენება სტუდენტთა სასწავლო
პროცესში“. 10.05.18
სადისერტაციო კომისიის წევრი - ნანა ლუხუტაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის
დაცვაზე. 5.07.17
სადისერტაციო კომისიის წევრი - ეკა უკლებას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე.

19.11.17
თანამშრომლობა თბილისის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან
6.

რეცენზენტი - მაია ღვინჯილიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვაზე. 5.07.16
თანამშრომლობა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან (ბსუ)

7.

2017 წლის 12-14 თებერვალს მოეწყო ცენტრი „იდეას“ დირექტორის გ.
შიხაშვილის და ცენტრის მენეჯერთა საკონსულტაციო ვიზიტი ბსუ ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტზე. შეხვედრები და მოლაპარაკებები გაიმართა ბსუ-სა და
ფაკულტეტის ხელმძღვანელობასთან. შედეგად 13 თებერვალს ფაკულტეტზე
დაფუძნდა ცენტრი „იდეას“ ანალოგიური სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების
ცენტრი „ახალი ხედვა“. „ახალმა ხედვამ“, თავისი ფაკულტეტისა და ბსუ-ს
ხელმძღვანელობასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ზემოაღნიშნული
(იხ. პ.3.6/4 ) პროექტის - „ბათუმი-გონიოს საზაფხულო სკოლის“ მომზადებასა და
წარმატებით ჩატარებაში (2-9. 08.17).
2018 წლის 4-8 სექტემბერს ბსუ სტუდენტური ცენტრი „ახალი ხედვა“, ცენტრ
„იდეასთან“ გეგმავს მოაწყოს სტუდენტური საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკულ საზაფხულო სკოლა-ტრენინგი - „პროექტების დაგეგმვა და მართვა“,
რომლის ორგანიზებასა და მუშაობაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ცენტრი
„იდეას“ ხელმძღვანელი გ.შიხაშვილი და სტუდენტები, აგრეთვე ჩვენი ფაკულტეტის
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პროფესორები.
გ.შიხაშვილისა და სტუდენტური ცენტრი ,,იდეას“ თანამშრომლობა ისრაელის
საელჩოსთან საქართველოში და ისრაელის ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველოსთან“
8.

2013 წლიდან ცენტრი „იდეა“ და მისი ხელმძღვანელი გ.შიხაშვილი მჭიდროდ
თანამშრომლობენ ისრაელის საელჩოსთან საქართველოში (ელჩი შაბთაი ცური),
რომელიც ყოველმხრივ დახმარებას უწევს ცენტრს.
მჭიდრო თანამშრომლობა 2014 წლიდან ვითარდება ისრაელის ფირმა
„ნეტაფიმ-საქართველოსთან“ (დირექტორი - აჰარონ გაგულაშვილი), რომელთანაც
ცენტრი „იდეას ინიციატივით, ორგანიზებით და მონაწილეობით 2015 წლის 9
ივლისს გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი თსუ-სა და ფირმას შორის.
სწორედ ამ თანამშრომლობის ფარგლებში, ფირმისა და საელჩოს დიდი
თანადგომით, ჩატარდა ზემოაღნიშნული სამი საერთაშორისო სტუდენტური
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საზაფხულო სკოლა და აკადემიური
სემინარი ისრაელის ბენ გურიონის უნივერსიტეტში (2014 წელს მესტიაში, 2015 წელს
სიღნაღში, 2016 წელს თბილისში, 2017 წელს გონიოში, და 2018 წელს ისრაელში ). იხ.:
პ.3.6.
გ.შიხაშვილისა და სტუდენტური ცენტრი ,,იდეას“ თანამშრომლობა ისრაელის
ნეგევის ბენ გურიონის უნივერსიტეტთან (ბგუ)

9.

2017 წლის ოქტომბრიდან ცენტრი „იდეა“ და მისი ხელმძღვანელი გ.შიხაშვილი
მჭიდროდ თანამშრომლობენ ბგუ-ს ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტთან.
თანამშრომლობის ფარგლებში 2018 წლის 10-15 მარტს განხორციელდა ერთობლივი
პროექტი - აკადემიური სემინარი ბგუ-ში.
კომისიისთვის წარდგენილ ჩემს კვლევით კონცეფციაში ასახული წინადადების
(კვლევითი პროექტი -„მდგრადი ეკონომიკა, ბიზნესი და მენეჯმენტი ისრაელში და
პერსპექტივები თსუ-სა და საქართველოსთვის“) ბგუ-ში წინასწარი განხილვის
საფუძველზე მიღწეულია შეთანხმება ჩემი იდეის აქტუალობისა და ერთობლივი
პროექტის დაწყების მიზანშეწონილობის თაობაზე.
ამ პროექტის ფორმატში განზრახულია, 2019 წლის თებერვალში, ბაკურიანში
მოეწყოს ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული ზამთრის სკოლა თემაზე:
„ტურიზმისა და ტურისტული რეგიონების მართვა - თანამედროვეობა და
პერსპექტივები“.
თანამშრომლობა ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციასთან

10.

ვარ ასოციაციის წევრი. ვმონაწილეობ ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ
საერთაშორისო კონფერენციებში. ვხელმძღვანელობ ეკონომიკის სექციის მუშაობას.
თანამშრომლობა საერთაშორისო რეცენზირებად და რეფერირებად
ჟურნალთან „ახალი ეკონომისტი“
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11.

ვარ რედკოლეგიის წევრი.
საჯარო ლექციის ჩატარება

12.

2015 წლის 1 ივლისს, თსუ პირველი კორპუსის აუდ. #107-ში ჩავატარე საჯარო
ლექცია-სემინარი თემაზე: „თეოლოგია და ეკონომიკა (სინერგიული პარადიგმა)“,
თსუ იმჟამინდელი რექტორის, აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას მუდმივმოქმედი
ლექცია-სემინარების პროგრამის ფარგლებში
მიმდინარე საგრანტო პროექტში მონაწილეობა

13.

საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. 2018-2019 - საგრანტო
პროექტი: „ახალგაზრდა მეწარმე“ IFAD/DANIDA – AMMAR/CS/2018/156
პოზიცია: მენეჯმენტის ექსპერტი, ფაკულტეტის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი
სტუდენტების ხელმძღვანელობა

14.

ყველწლიურად ვარ 10-15 სტუდენტის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების და
პროფესიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი
სტუდენტთა მიერ ლექტორისა და სასწავლო კურსების
ყოველსემესტრული შეფასებები

15.

16.

ოფიციალურ შეფასებებში, რომელთაც ყოველ სემესტრში ატარებს ფაკულტეტის
ხარისხის მართვის სამსახური, ყოველთვის ძალზე მაღალი ქულები მაქვს
მოპოვებული
2006 წლიდან დავიწყე ჩემ მიერ დანერგილი ურთიერთგამოკითხვის მეთოდის
გამოყენების შესახებ ჩემი სასემინარო ჯგუფების სტუდენტთა ზეპირი გამოკითხვა
და წერილობითი მოსაზრებების შეკრება. განვლილ პერიოდში ზეპირად აქვს
გამოთქმული თავისი მოსაზრება 1500-ზე მეტ სტუდენტს, ხოლო წერილობითი
მოსაზრება გადმოცემული აქვს 250-ზე მეტ სტუდენტს
ამ მოსაზრებების გაცნობით მკაფიო წარმოდგენა გვექმნება ჩვენ მიერ
გამოყენებული მეთოდიკის ეფექტურობისა და საჭიროების შესახებ. ყოველივე ეს
ასახული მაქვს ჟურნალში - „ეკონომიკა და ბიზნესი“ (#1, 2018, გვ. 131-142)
გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელიც შესაფასებლად მაქვს წარმოდგენილი
საკონკურსო კომისიისათვის. იხილეთ აგრეთვე:
https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/jurnal/
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/jurnal%201.pdf
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით

17.

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ქალაქებში და სკოლებში ჩვენი
პროექტების/ღონისძიებების განხორციელებისას ცენტრი „იდეა“ და პირადად მე
სისტემატურად ვახდენთ ახალგაზრდა თაობის დაინტერესებას თსუ–ში სწავლით
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პირადი უნარები
18.
19.

კომპიუტრული პროგრამების ცოდნა
 Ms-Windows; Ms-Word; Powerpoint; Google; Internetexsplorer.
ენების ცოდნა
 ქართული - მშობლიური;
 ინგლისური - საშუალოდ;
 რუსული - თავისუფლად.

დამატებითი ინფორმაცია
მისწრაფებათა სფეროები:
თეოლოგია, ბუნების წიაღში ყოფნა, კითხვა, სპორტი, ხელოვნება, მუსიკა.

ინფორმაციის სისწორეს ვადასტურებ

21.06.18
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