აკაკი ცომაია
თბილისი, Gვ. ფშაველას 37, ბ. 32
ტელ: +995–32 2398173
+995–32 2706934
+995–77 445051 მობ
el-fosta: tsomaiaakaki@gmail.com

დაბადების წელი – 18 მაისი, 1974
განათლება
ივნისი, 1996 –

საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტი
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თებერვალი, 2000 – ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
ივნისი, 1997 –

მრეწველობის განვითარების პრინციპები
სწავლების ამაღლების დეპარტამენტი
ბრუნელის უნივერსიტეტი

დეკემბერი, 2000 – პროფესიონალი ბუღალტერი (სერთიფიცირებული საქართველოს
ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების მიერ)
საერთაშორისო პროგრამებში მონაწილეობა
2013 –2016

ტემპუსი (სასწავლო კურსების მომზადება ეკონომიკის მიმართულებით)
მაგდებურგის უნივერსიტეტი

2010–2011 –

ფულბრაიტის პროგრამა
ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის (Free the World) კვლევა
მისამართი: Stavros Center, 250 South Woodward Avenue Florida State University
Tallahassee, FL 32306-4220
ელ–ფოსტა: jdgwartney@fsu.edu

სექტემბერი –2007 –

სასწავლო ტური ევროპათმცოდნეობაში
Pierre Mendes University of France (UPMF)
1241, rue Residences –BP47 – 38040 Grenoble Cedex 9

ტრენინგები, მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში, გრანტები
სექტემბერი, 2011

HESP ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
კეთილდღეობა, სიღარიბე და ცხოვრების დონე გარდამავალი ეკონომიკის
ქვეყნებში

ნოემბერი, 2008

HESP ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
კორუფციის სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები

ოქტომბერი, 2005

HESP ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
ინოვაციური სწავლების სტრატეგიები

აპრილი 2004 –

საზოგადოებასთან ურთიერთობების პროგრამა (Community Coonnection)
განათლებისა და კულტურის საქმიანობის განვითარების აშშ–ს მთავრობის
ბიურო
მისამართი: 78 East Washington 2nd Floor, Chicago ILL

ნოემბერი, 2003 – კორპორაციული მართვა
მსოფლიო სწავლების პროგრამა (USAID)

სამუშაო გამოცდილება (ზოგადი და აკადემიური)
2013 – დღემდე
საქართველოს უნივერსიტეტი და კავკასიის უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსები: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, მენეჯმენტი,
პროექტების მენეჯმენტი, სტრატეგიული მენეჯმენტი, ფინანსური აღრიცხვა, მენეჯერული
აღრიცხვა,

2012 - 2013
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დეკანი, სრული პროფესორი
 ფაკულტეტის 5 წლიანი სტრატეგიული ხედვის კოორდინირება და განვითარება
 ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების ევროკავშირის საგანმანათლებლო პოლიტიკასთან
კოორდინირება
 სასწავლო პროგრამების შექმნა და ხელმძღვანელობა. საგანმანათლებლო სისტემის ევროპის
საკრედიტო სისტემასთან შესაბამისობაში მოყვანა
 მონაწილეობა ეროვნული კვალიფიკაციების შემუშავებაში ბიზნესის პროგრამებზე
ევროპული კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნების შესაბამისად
 ფაკულტეტზე უმაღლესი პროფესიული განათლების რეფორმებისთვის ნიადაგის
მომზადება
 ფაკულტეტის რესურსების მართვა საუნივერსიტეტო მიზნების მისაღწევად
 ფაკულტეტზე ინსტიტუტების, სკოლების შეფასება, მონიტორინგი და ზედამხედველობა.
ინოვაციური პროდუქტის შექმნის ხელშეწყობა
 ფაკულტეტზე ადმინისტრაციული პერსონალის, ასევე მოწვეული პედაგოგების შერჩევის
და აკადემიური პერსონალის არჩევის პროცესების ზედამხედველობა
 ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული
განვითარების კოორდინირება
 უნივერსიტეტის რექტორისთვის ფაკულტეტზე მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით
რეკომენდაციების მიწოდება
 ფონდების მოძიება და სოციალურად ორიენტირებული პროექტების განვითარება.
 ლექციების კურსი: მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა
2010 – 2011 – მოწვეული პროფესორი
ფლორიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მოვალეობები:
 სოციალურ მეცნიერებებში სამაგისტრო პროგრამების სრულყოფა და Public Choice (საჯარო
არჩევანის თეორია)-ის მოდულის სასწავლო კომპონენტში ინტეგრირება;
 მდგრადი, ბაზარზე ორიენტირებული კურსების, კვლევების და კურიკულუმის
განვითარება სამაგისტრო და სადოქტორო დონეზე
 კვლევის „სახელმწიფო და ბაზარი გარდამავალ ქვეყნებში“ განხორციელება და კვლევის
შედეგების გამოქვეყნება რეფერირებად ჟურნალში
 ლექციების კურსი „მიკროეკონომიკა (საშუალო დონე)“
 ტრენინგები სასწავლო პროგრამების დაგეგმვასა და განვითარებაში
2007–2012
ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი და ასოცირებული
პროფესორი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მოვალეობები:
 უნივერსიტეტის კურიკულუმების განვითარების პოლიტიკაში მონაწილეობა
ევროკავშირის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის შესაბამისად
 ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების დაგეგმვა, განხორციელება, მონიტორინგი და
შეფასება (უმაღლესი პროფესიულის, ბაკალავრიატის, სამაგისტრო და სადოქტორო
დონეზე).
 პროგრამების ეროვნული აკრედიტაცია
 აკადემიური ხარისხების და სხვა კვალიფიკაციების ევროკავშირის საკვალიფიკაციო ჩარჩოს
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა
 სტუდენტებსა და უნივერსიტეტს შორის, ასევე აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალსა და
უნივერსიტეტს შორის შუამავლობა და ხარისხის უზრუნველყოფა
 საგამოცდო პროცესის ადმინისტრირებისთვის ხელსაყრელი ნიადაგის უზრუნველყოფა
 სტუდენტებთან უკუკავშირის საფუძველზე ეფექტიანი აკადემიური კონსულტაციის
მექანიზმის შექმნა
 სწავლების ხარისხზე და ეფექტიანობაზე თვალყურის მიდევნება
 უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ როგორ
ფუნქციონირებს სისტემა ხარისხის უზრუნველყოფის მიმართულებით და მისი
გაუმჯობესების რეკომენდაციების შემუშავება
 აკადემიური და სტუდენტური გამოკითხვების ანალიზი და მოხსენების მომზადება
მართვის და ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით
 ხარისხის უზრუნველყოფის გაზრდა უნივერსიტეტში კარგი ქცევების წახალისების და
ცუდი ქცევის დასჯის მექანიზმის შემუშავება)
 ლექციების კურსის მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, მენეჯმენტის საფუძვლები)

2006–2009 გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი
მოვალეობები:
 ლექციების კურსის (სტრატეგიული მენეჯმენტი) ხელმძღვანელობა

2006–2007

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანი და ასოცირებული პროფესორი
მოვალეობები:
 ფაკულტეტის 5 წლიანი სტრატეგიული ხედვის კოორდინირება და განვითარება
 ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების ევროკავშირის საგანმანათლებლო პოლიტიკასთან
კოორდინირება
 სასწავლო პროგრამების შექმნა და ხელმძღვანელობა. საგანმანათლებლო სისტემის ევროპის
საკრედიტო სისტემასთან შესაბამისობაში მოყვანა
 მონაწილეობა ეროვნული კვალიფიკაციების შემუშავებაში ბიზნესის პროგრამებზე
ევროპული კვალიფიკაციათა ჩარჩოს მოთხოვნების შესაბამისად
 ფაკულტეტზე უმაღლესი პროფესიული განათლების რეფორმებისთვის ნიადაგის
მომზადება
 ფაკულტეტის რესურსების მართვა საუნივერსიტეტო მიზნების მისაღწევად
 ფაკულტეტზე ინსტიტუტების, სკოლების შეფასება, მონიტორინგი და ზედამხედველობა.
ინოვაციური პროდუქტის შექმნის ხელშეწყობა
 ფაკულტეტზე ადმინისტრაციული პერსონალის, ასევე მოწვეული პედაგოგების შერჩევის
და აკადემიური პერსონალის არჩევის პროცესების ზედამხედველობა
 ფაკულტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის პროფესიული
განვითარების კოორდინირება
 უნივერსიტეტის რექტორისთვის ფაკულტეტზე მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით
რეკომენდაციების მიწოდება
 ფონდების მოძიება და სოციალურად ორიენტირებული პროექტების განვითარება.
 ლექციების კურსი: სტრატეგიული მენეჯმენტი და ოპერაციული მენეჯმენტი
2002–2006
საქართველოს ნატურალური პროდუქტების კომპანია
აღმასრულებელი დირექტორი
 კომპანიის მომავალი განვითარების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება
 კომპანიის მიზნების მიღწევის მიზნით კომპანიის პარტნიორებთან (მომხმარებლები,
მომწოდებლები, საზოგადოება) სტრატეგიული თანამშრომლობა
 ახალი ბიზნესების (ინოვაციური პროდუქტების) შექმნა და განვითარება მოკლევადიან და
გრძელვადიან პერიოდებში
 შემუშავებული სტრატეგიის იმპლემენტაცია და მართვა
 სტრატეგიულ გეგმაში განსაზღვრულ შედეგებზე პასუხისმგებლობა
 კომპანიის დანახარჯების შემცირების გზების ძიება და მოგების გაზრდა
 ფინანსური რესურსების ადმინისტრირება
2007–2009
საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია
აღმასრულებელი დირექტორი
მოვალეობები:
 მიმდინარე პროექტების იმპლემენტაცია, მონიტორინგი და შეფასება
 ახალი პროექტების განვითარება და საერთაშორისო ფონდების მოძიება
 ორგანიზაციის სახელით მოლაპარაკებების წარმოება დონორებთან, სამთავრობო
სტრუქტურებთან, პარტნიორებთან და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან
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ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი
გრანტების მენეჯერი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში
მოვალეობები:
 გაცემული გრანტების ფინანსური ადმინისტრირება
 საგრანტო პროცესის მონიტორინგი
 გრანტის მიმღებთა ფინანსური ანგარიშების დროული წარმოდგენის მართვა
 საგრანტო აპლიკაციების შინაარსის ადმინისტრირება
 კონსულტაციები და ტექნიკური დახმარება
 გრანტის მიმღებთან კომუნიკაცია
 საგრანტო პროექტების შეფასების პროცესში მონაწილეობა
ბოლო 5 წლის განმავლობაში წაკითხული კურსები _ მიკროეკონომიკა (საშუალო დონე)
მაკროეკონომიკა (საშუალო დონე); მენეჯმენტის საფუძვლები; სტრატეგიული მენჯმენტი;
პროექტების მართვა; რისკების მართვა; მენეჯერული ეკონომიკა
სახელმძღვანელო
1. თამაშთა თეორია, აკაკი ცომაია, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019
გამოქვეყნებული შრომები ბოლო 10 წლის განმავლობაში
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wordpress.com,
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3. Price of Replacing Georgian Imports with Local Production, Friedrich Naumann Foundation, 2015 4Liberty.eu
http://4liberty.eu/price-of-replacing-georgian-imports-with-local-production/
4. Economic Freedom and Liberalization as a driving force of globalization: Experiences of developing countries
and Georgia; HESP-regional Seminar for Excellence in Teaching, International Conference, Collection of
Scientific Works ,Tb., 2008; p.54-62

ნაშრომების თარგმნა ბოლო 10 წლის განმავლობაში
1. ფ. ბასტიას „Government“, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის
დაფინანსებით, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017
2. ბ. ლეონეს “Economics, Law, Politics”, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის
დაფინანსებით, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017
3. ფ. ჰაიეკი, “Why I am not conservative”, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ ნაუმანის
ფონდის დაფინანსებით, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017
4. The Moral Element in Free Enterprise, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის
დაფინანსებით, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2017
7. ფ. ჰაიეკი, “What Price a Planned Economy”, ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ ნაუმანის
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სახელმძღვანელოების რეცენზირება–რედაქტირება
ექსპერტი - კარლ მენგერის „Principles of Economics“ თარგმანზე ინგლისურიდან ქართულ ენაზე.
ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს“
რედაქტორი – ფ. ჰაიეკის „Road to Serfdom“ თარგმანზე ინგლისურიდან ქართულ ენაზე. ფონდი
„ღია საზოგადოება – საქართველოს“
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