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ყიფიანის ქ.28, 0101 თბილისი (საქართველო)  
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 maiasoselia@yahoo.com  

 

სამუშაო გამოცდილება 
  

 

 

 

 

 

2014–დღემდე ასოცირებული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  

ზუგდიდი  

24/04/2017–26/06/2017 რექტორი. ასოცირებული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ზუგდიდი  

2011–2012 ასოცირებული პროფესორი 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ბიზნესისა და სამართლის მიმართულება. ზუგდიდი  

2011–2012 მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს- ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი. 

თბილისი  

2010–2011 ასისტენტ-პროფესორი 

სსიპ. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ბიზნესისა და სამართლის მიმართულება. ზუგდიდი  
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განათლება და 

ტრეინინგები   

 

 

2009–2012 მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი  

2009–2010 მოწვეული ასოცირებული პროფესორი 

სსიპ. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 

ზუგდიდი  

2009–2010 ასოცირებული პროფესორი 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. თბილისი  

2008–2009 ასოცირებული პროფესორი 

ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 

თბილისი  

1996–2009 ასისტენტ-პროფესორი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

მაკროეკონომიკის კათედრა. თბილისი  

1991–1996 უფროსი ლაბორანტი 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი  

სამეცნიერო-კვლევითი თემების შესრულება 

20/02/20182009 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი  

1992–1996 ასპირანტი  

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი  
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პერსონალური უნარები  
  

 

 

 

 

 

 

 

დამატებითი 

ინფორმაცია   

 

1986–1991 ეკონომიკური გეოგრაფიის სპეციალობა, ეკონომ-გეოგრაფი.  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი 

1989 სტაჟირება ტურიზმსა და მხარეთმცოდნეობაში  

ლოძის უნივერსიტეტი. ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრა 

მშობლიური ენა ქართული 

  

სხვა ენები გაგება საუბარი წერა 

მოსმენა კითხვა 
ინტერაქტიუ

ლი საუბარი 
საუბარი  

ინგლისური B1 B1    

რუსული C1 C1 C1   

  

Common European Framework of Reference for Languages  

კომუნიკაციის უნარი გუნდური მუშაობა, კომუნიკაბელურობა 

ორგანიზაციული/მენეჯ

ერული უნარები 

ადმინისტრირება, კოორდინირება, პროექტები, ლიდერობა 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებული 

უნარები 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები 

სხვა უნარები  თბილისის მე-16 მუსიკალური სკოლა. ფორტეპიანოს კლასი. 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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 სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა- 1997-1999 წწ. საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს მეაბრეშუმეობის განვითარების 

ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საბაზრო 

ეკონომიკა ზეგარდამავალ პერიოდში. #20.10 

სადისერტაციო თემის დასახელება: წყლის რესურსების გამოყენებისა 

და დაცვის ეკონომიკური ეფექტიანობა საბაზრო ეკონომიკაზე 

გარდამავალ პერიოდში(საქართველოს მაგალითზე) 

20.05.2009. DO   N     000394 

  

2011 წლიდან 

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

აკადემიური საბჭოს წევრი 


