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 გიული ეხვაია 
 

  

ზუგდიდი თამარ მეფის ქ.N 8,  ბ. 12  

 სახლის ტელეფონი     577 61 37 62        

 ელფოსტა  gi.ekhvaia@gmail.com 

  

  

მდედრობითი:         | 26/10/1975წ.  გალი. საქართველოს მოქალაქე 

 

 

სამუშაო გამოცდილება  

 

 

განათლება და ტრენინგები 1996–1999  პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი  

1992-1996  თბილისის საერო ინსტიტუტი „გაენათი“  

1981-1992 გალის რაიონის ს. ნაბაკევის საშუალო სკოლა  
 

 

სამსახური,  

პოზიცია 

 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის 

 ასოცირებული პროფესორი 

  

2019 წლის ივნისიდან  დღემდე  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

2010 წლიდან  2019  წლის  ივნისამდე  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი 

2010-2012წ.წ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი 
წარმომადგენლობითი საბჭოს ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჯანაშიას 

N14, 2100, ზუგდიდი,  საქართველო  

 

2005 წლიდან   დღემდე 

მთავარი სპეციალისტი 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ზუგდიდის სამოქალაქო 

რეესტრის  სამსახური 

 თეატრის ქ.N2 ზუგდიდი,   

 

2005 წლიდან 2010 წლამდე  

ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი 

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 

ლექციების კურსის წარმართვა 

უნივერსიტეტის ქ.  N1, 2100, ზუგდიდი, საქართველო  

 

 

თარიღები (აქედან-აქამდე) მინიჭებული კვალიფიკაცია    

 2006წ.   ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი   

 1996წ.    ეკონომისტი, საბანკო და საბირჟო საქმის სპეციალობა 

 

t 
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პიროვნული უნარები  

 

 

 

ტრენინგები 

 

27-30 მაისი 2017წ. 

 „სამოქალაქო აქტებისა და მოსახლეობის რეგისტრაციის პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის მოქალაქეობისა და მიგრაციის 

ზოგადი საკითხები“  

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, ყვარელი. 

 

2017წ.  

UZAID „სამეწარმეო განათლების მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ევროპაში“ პროექტის 

ფარგლებში   მეწარმეობის საფუძვლების პედაგოგთა მოსამზადებელი ტრენინგი 

„ჯუნიორ ეჩივმენტ საქართველო“ ზუგდიდი 

 

2011წ.  

მოქალაქეობისა და მიგრაციის ზოგადი საკითხები 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. ქობულეთი 

 

 

2009წ. 

სტრესის მართვა, მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურეობა 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 

თბილისი 

 

2005 

საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობისა და პასპორტების გაცემის 

საქმისწარმოება, მოქალაქეთა ეფექტური მომსახურეობა 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, 

თბილისი 
 

მშობლიური ენა ქართული 
  

სხვა ენები გაგება  ლაპარაკი  წერა  

მოსმენა  კითხვა  
ინტერაქტიული 

საუბარი  
საუბრის გააზრება   

ჩაწერეთ ენა შეიყვანეთ დონე დონე დონე დონე დონე 
 ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია 

ჩაწერეთ ენა დონე დონე დონე დონე დონე 
 ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია 

 დონეები: A1/2: საბაზისო მომხმარებელი - B1/2: დამოუკიდებელი მომხმარებელი - C1/2 საუცხოო მომხმარებელი 

ევროპის საერთო ენის შეფასების ჩარჩოს მიხედვით 

საკომუნიკაციო უნარები კარგი საკომუნიკაციო უნარი, რომელსაც მე დავეუფლე ჩემი ზუგდიდის 

სამოქალაქო რეესტრის  სამსახური მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე 

მუშაობის, აგრეთვე მითითებულ სასწავლო დაწესებულებებში ლექციების 

წარმართვის დროს. ერთ შემთხვევაში მოქალაქეებთან, სხვა შემთხვევაში 

სტუდენტებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობის დროს 
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დამატებითი ინფორმაცია   

 

საორგანიზაციო/მენეჯერული 

უნარები 

 სალექციო და სასემინარო მეცადინეობის წარმართვისას პასუხისმგებელი   ვარ/ორგანიზებას 

ვუწევ შესაბამისი ჯგუფის მუშაობას 

კონკრეტულ სამსახურთან 

დაკავშირებული უნარები 

▪   

კომპიუტერული უნარები   

▪ Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point) , 

სხვა უნარები ▪ ვიცი ქსოვა. სტუდენტობისას ვიღებდი შეკვეთებს.  

მართვის მოწმობა კატეგორია    B 
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დანართები    

 

 

პუბლიკაციები 

პრეზენტაციები 

პროექტები 

კონფერენციები 

სემინარები 

საპატიო ჯილდოები და 

სტიპენდიები 

წევრობა 

დამოწმებები 

პუბლიკაციები,  

 1. ადგილობრივი ფინანსების გარდაქმნის წანამძღვრები. ჟ. „ეკონომიკა“  

2000წ. N1–2. 

2. ადგილობრივი ბიუჯეტების სახსრების ხარჯვის მექანიზმის 

ჩამოყალიბების საკითხები. ჟ. „ეკონომიკა“2002 წ. N8 

3. ადგილობრივი საბიუჯეტო–საგადასახადო სისტემის გარდაქმნის 

მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე.  „გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–

ეკონომიკური პრობლემები“  საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.   ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი, თბ. 2002; 

4 ადგილობრივი საბიუჯეტო–საგადასახადო სისტემის გარდაქმნის 

მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე.  „გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–

ეკონომიკური პრობლემები“  საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო–

პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.   ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი, თბ. 2002; 

5  ტერიტორიული საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფის საკითხები.  ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თსუ სოხუმის ფილიალი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და 

ასპირანტთა შრომები. (წიგნი მესამე) თსუ გამომცემლობა,  თბ. 2003; 

6  ტერიტორიული საბიუჯეტო სისტემის სრულყოფისათვის, ჟ. „ეკონომიკა“,  

2003  N7–8; 

7   საფინანსო ურთიერთობები მუნიციპალურ სუბიექტებს შორის, ჟ. 

„გადასახადები“,  2003  N14–15; 

8  საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის საკითხები ლოკალურ  

(მუნიციპალიტეტები, თემები)  დონეზე. ჟ. „ეკონომიკა“,  2003  N12: 

9.  მუნიციპალურ დონეზე საფინანსო–სამეურნეო ურთიერთობების 

სრულყოფისათვის შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

შრომების კრებული, 2011’4 თბ. 2011 

 

პრეზენტაციები,  

პროექტები,  

კონფერენციები      საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო–პრაქტიკული 

კონფერენცია ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ სოხუმის ფილიალში (მომხსენებელი)  

 

სემინარები,  

 

საპატიო ჯილდოები,  მადლობის სიგელი  2015 წლის განმავლობაში საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ- „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის: 

ახალგაზრდულ პროგრამა   „ლიდერთა სახლის “  განვითარებული წვლილისთვის 

სტიპენდიები  -  ინსტიტუტისა და ასპირანტურის სტიპენდიანტი 

 

  

 შეგიძლიათ დაურთოთ ყველა სივი-ში ჩამოთვლილი მასალის დამდასტურებელი დოკუმენტების 

ასლები მაგალითად: : 

▪ ხარისხისა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები; 

▪ შრომის წიგნაკის ასლი; 

▪ სტატიებისა და კვლევის ჩამონათვალი . 


