
 

საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

                                               CURRICULUM VITAE 

1. პირადი ინფორმაცია 

 

2. განათლება 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება  

ფაკულტეტი / 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

ჩარიცხვისა 

და    

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

საინჟინრო-

ეკონომიკური 

ფაკულტეტი 

1988-1993 

წლები 

ინჟინერ -ეკონომისტი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ასპირანტურა 

ეკონომიკა და 

მართვა კვების 

მრეწველობაში 

1994-1997 

წლები 

 

ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

დოქტორანტი 

2010 წლიდან  

კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი  

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

დოქტორანტი 

2016 წლიდან  

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი 

დისერტაციის თემა  

დისერტაციის დაცვის თარიღი  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

დისერტაციის თემა  

დისერტაციის დაცვის თარიღი  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  

 

 

 

 

ფო ტო 

 

გვარი სანიკიძე 

სახელი მაია  

მამის სახელი სულიკო 

დაბადების თარიღი 18.06.1970 

მისამართი ნუცუბიძის ფერდ.მე-2მიკ რაი. მე-4 კვ მე-6 

კორპ. ბინა №20 

ტელეფონი  

მობილური 599100309 

ელ. ფოსტა sanikidzem@yahoo.com 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

4.    სამეცნიერო- პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება 

 

 

საერთო სამეცნიერო-პედაგოგიური 

სტაჟი  

20  წელი და მეტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების საფეხური  წლები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 ბაკალავრიატი 1995-2007 წლები 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა 2008-2012 წლები 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 2012 წლიდან 

დღემდე 

 

 

 

 

5. პრაქტიკული/პროფესიული სამუშაო გამოცდილება 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

საქმიანობის სფერო პედაგოგიური (ლექცია- სემინარების ჩატარება) 

თანამდებობა სამრეწველო წარმოების ეკონომიკისა და მართვის კათედრის 

მასწავლებელი 

როდის დაიწყეთ მუშაობა 1995 წლის  1 ნოემბერი 

დამქირავებლის 

დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

დამქირავებლის 

მისამართი 

უნივერსიტეტის ქუჩა  №2 

საქმიანობის სფერო პედაგოგიური (ლექცია-სემინარების ჩატარება) 

თანამდებობა მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების მიმართულებით ასისტენტ -

პროფესორი 

როდის დაიწყეთ მუშაობა 2006 წლის 1 სექტემბერი 

დამქირავებლის 

დასახელება 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის 

მისამართი 

უნივერსიტეტის ქუჩა №2 

საქმიანობის სფერო პედაგოგიური (ლექცია-სემინარების ჩატარება) 

თანამდებობა მოწვეული მასწავლებელი 

როდის დაიწყეთ მუშაობა 2008 წლის 17 ოქტომბერი 

დამქირავებლის 

დასახელება 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

მისამართი 

საქმიანობის სფერო პედაგოგიური  

თანამდებობა მოწვეული პედაგოგი 

როდის დაიწყეთ მუშაობა 2012-2013  წლის გაზაფხულის სემესტრი 

დამქირავებლის 

დასახელება 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

დამქირავებლის 

მისამართი 

ჩარგლის ქუჩა №73 

 

 
6. ბოლო 5 წლის გამავლობაში თქვენ მიერ გამოქვეყნებული  სამეცნიერო სტატიები  

 

N 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

აპლიკანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 

იყოს მუქი შრიფტით 

სამეცნიერო სტატიების სათაური, ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები, 

სამეცნიერო სტატიის ელექტრონული მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში) 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 

წე
ლ

ი
 

1.  მაია სანიკიძე 

,,საქართველოს კვების მრეწველობაში არსებული 

მდგომარეობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები“  კაცკასიის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტის ,,მაცნე 

 

  
20

19
 

წე
ლ

ი
 

2.  მაია საინიკიძე  

,,მცირე და საშუალო  ბიზნესის განვითერების 

სახელმწიფო ხელშეწყობის მიმართულებები და შედეგები“ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“ №2 

 2
01

8 
წე

ლ
ი

 

3.  მაია სანიკიძე  

,,კვების მრეწველობის მცირე და საშუალო საწარმოთა 

განვითარების ტენდენციები საქართველოში“ ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

მე-3 საერთაშორისო კონფერენციია ,,გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ შრომების 

კრებული 

20
18

 წ
ელ

ი
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

                            (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 

 თარიღი 2013 წლის 27 აპრილი 

მოხსენების სათაური მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი მექანიზმები 

  წარდგენის  ენა  ქართული 

  ჩატარების ადგილი თბილისი. კავკასიის საერთაშროისო უნივერსიტეტი 

  კონფერენციის დასახელება ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა 

პირველი საერთაშორისო კონფერენცია 

თარიღი 2010 წელი 4 ნოემბერი 

მოხსენების სათაური Europe in my citi-Tbilisi competitive advantages 

წარდგენის ენა ინგლისური 

ჩატარების ადგილი თავისუფალი უნივერსიტეტი 

კონფერენციის დასახელება European open days 2010 local event first time in Tbilisi 

  თარიღი 2008 წელი 17 ნოემბერი 

  მოხსენების სათაური ,,ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ГРУЗИИ.” 

 წარდგენის ენა რუსული 

  ჩატარების ადგილი თბილისი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

  კონფერენციის დასახელება international conference social-economics problems in transition countries 

თარიღი 2007 წელი 

მოხსენების სათაური მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები 

წარდგენის ენა ქართული 

ჩატარების ადგილი თბილისი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

კონფერენციის დასახელება ,,Shadow economy andsocial-Ekonomic consequenes of Corruption Tax 

Evasion and property Rigts Violation”   

 

8. საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 5  წლის განმავლობაში 

        (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

N განხორციელების წლები დონორი 

ორგანიზაცია 

პროექტის 

დასახელება 

როლი პროექტში 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

9. თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან/უცხოეთის უნივერსიტეტებთან  

                (საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის/სამეცნიერო ცენტრის დასახელება 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

  

  

 

10. ენების ცოდნა 

მშობლიური ენა 

 

უცხო ენა 

 

 

წერა კითხვა მოსმენა ლაპარაკი 

(მიუთითეთ 

დონე) 

A; B; C 

(მიუთითეთ 

დონე) 

A; B; C 

(მიუთითეთ 

დონე) 

A; B; C 

(მიუთითეთ 

დონე) 

A; B; C 

რუსული ენა B C C B 

ინგლისური ენა B B B B 

   (მიუთითეთ ენა)     

(მიუთითეთ ენა)     

   (მიუთითეთ ენა)     

 

11. რომელ უცხო ენაზე შეგიძლიათ სალექციო კურსის წაკითხვა? 

1.  რუსული ენა 

2.   

3.   

4.   

 

12. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

1.  Ms-Windows 

2.  Ms-Word 

3.  Ms- Excel 

4.  Poverprint 

5.  Internetexsplorer 

 

13. თქვენს მიერ ორგანიზებული მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

 

N ღონისძიების 

ტიპი/დანიშნულება და 

სახელწოდება 

ჩატარების ადგილი 

(დაწესებულება, ქვეყანა) 

როლი 

1.     

2.     

3.     

 

 

14. დამატებითი ინფორმაცია (ჯილდოები, სტიპენდიები სხვ.) 
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საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები 

 

(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება) 

1  

2  

3  

 

 


