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CV 

ა) პირადი ინფორმაცია  

გვარი ანთია 

სახელი ვახტანგ 

მამის სახელი ოთარი 

დაბადების თარიღი 01.09.1960 

მოქალაქეობა საქართველოს 

მისამართი ქ.თბილისი მიცკევიჩის კორპ. 1 ბინა N 110 

ტელეფონი +995 599 034 032 

ელ.ფოსტა Vantia60@maul.ru 

განათლება 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 

ფაკულტეტი/სკოლა 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ.ჯავახიშვილის 

სახ.თბილისის 

სახ.უნივესრიტეტი 

1977-1982 ეკონომისტი, პოლიტიკური 

ეკონომიის მასწავლებელი 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი(PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1987 

დისერტაციის თემა ეფექტიანობა, როგორც საზოგადოებრივი წარმოების 
მიზნის რეალიზაციის საზომი 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ekonomikis akademiuri doqtori, profesori 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

ЭК 025567 
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პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების 

დასახელება 

წელი უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

2012-დღემდე ბაკალავრიატი/მა

გისტრატურა 

ბიზნესის საფუძვლები, 

ბიზნესის ორგანიზაცია და 

მართვა, ბიზნეს 

კომუნიკაციები, 

ეკონომიკური 

ფსიქოლოგია. 

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

უნივერსიტეტილო 

2014 III – VII ბაკალავრიატი  

ილია ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ბიზნესისა და 

სამართლის 

მიმართულება 

2009 IX-2010 II ბაკალავრიატი ეკონომიკის პრინციპები. 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ 

2009 IX-2010 II ბაკალავრიატი საერთაშორისო 

სავალუტო-საფინანსო 

ურთიერთობები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თსუ 

2008-2009 ბაკალავრიატი ბიზნესის საფუძვლები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თსუ 

2006-2008 ბაკალავრიატი ბიზნესის საფუძვლები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თსუ 

2003-2006w ბაკალავრიატი ეკონომიკისა პრინციპები 

სამეცნიერო-კვლევითი  მუშაობის გამოცდილება 

სამეცნიერო-

კვლევითი 

ინსტიტუტის/ცენტრის 

დასახელება 

წელი განყოფილება/ 

დეპარტამენტი 

სამეცნიერო-კვლევითი 

თემის/პროექტის 

დასახელება 

ევრაზიის ფონდი 

 

2000-2001 

 

დირექტორი 

 

ადგილობრივი 

მმართველობის 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოს საინფორმაციო-

ანალიტიკური ცენტრი 

 

საქართველოს შოთა 

რუსთაველის 

სახ.სამეცნიერო 

ფონდი 

2017-დან 

დღემდე 

სამეცნიერო-

საკონსულტაციო 

სინერგიული 

ჯგუფის 

კოორდინატორი 

ინფორმაციული ომის 

ავტომატიზირებული 

ინფორმაციული სისტემა 

#YS17_78 
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საქართველოს 

პედაგოგიურ 

მეცნიერებათა 

აკადემია 

2019-დან აკადემიკოსი  

 

 

 

პრაქტიკული მუშაობის  გამოცდილება 

 

 

პუბლიკაციები 

(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი 
ინფორმაციით) 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით  

(კონკურსანტის 

გვარი გამოყავით  

მუქი შრიფტით) 

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სახელმძღვანელო, 

სალექციო კურსი, 

სტატია 

რეფერირებად, 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები 

(Proceedings)  და 

სხვ.) 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

 ვ. ანთია კონფერენცია 

ПРИОРИТЕТЫ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ВУЗАХ  

III міжнародна 
науково-
практична 
інтернет-

конференція 
Kyiv, Ukraine 

15-17 май 

20
19
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 ვ.ანთია სტატია 

Challenges of Financial 

Management of the 

Higher Education 

Institutions in Georgia 

(17th  International 

Conference on Social 

Sciences) Spain, Murcia 

University 

20
19

 

 ვ. ანთია სტატია 

 

ეკონომიკაზე 

ორიენტირებული 

განათლება და 

სახელმწიფო 

უმაღლესი 

სასწავლებლების 

მართვის 

პრიორიტეტები 

(ჟურნალი 

„ეკონომიკა“-2018 #12) 

20
18

 

 ვ.ანთია სტატია 

 

კონსალტინგი 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებში 

(ჟურნალი „ეკონომიკა“ 

– 2015 წ. N2) 

20
15

 

 ვ. ანთია სტატია 

ეკონომიკის 

პოსტსაბჭოთა 

ტრანსფორმაცია, 

ეთნომეტრიული 

პარამეტრების 

კონტექსტში (ჟურნალი 

„სოციალური 

ეკონომიკა“ – 2012 წ. 

N5); 

20
12
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 ვ. ანთია სტატია 

ეკონომიკური 

ეტატიზმის პრაქტიკა 

და პოსტსაბჭოთა 

ტრანსფორმაცია (თსუ 

შრომების კრებული - 

2011 წ.); 

20
11

 

 ვ. ანთია სტატია 

მსოფლიო 

ეკონომიკური კრიზისი 

და ქართული რეალობა 

(თსუ შრომების 

კრებული - 2010 წ.); 

 

20
10

 

 ვ. ანთია სტატია 

წარმოებითი 

ინფრასტრუქტურის 

სრულყოფის 

აუცილებლობა და 

საინვესტიციო 

პროექტები (თსუ 

შრომების კრებული - 

2010 წ.); 

20
10

 

 ვ. ანთია სტატია 

რელიგიური სისტემები 

და სოციალ-

ეკონომიკური 

განვითარების 

სტრატეგია (თსუ 

შრომების კრებული - 

2009 წ.); 

20
09

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   

 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი 

ორგანიზაცია, 

პროექტის/ 

პროექტის 

დასახელება 

როლი 

პროექტში 
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ხელშეკრულების № 

 2000 წ. 

 

 

 

 

2017-2018 

ევრაზიის ფონდი 

(აშშ.) 

 

 

 

შოთა რუსთაველის 

საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდის N YS17_78 

გრანტი 

 

ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი 

ორგანოს-საკრებულოს  

საინფორმაციო 

ანალიტიკური 

ცენტრი 

 

ინფორმაციული ომის 

ავტომატიზირებული 

ინფორმაციული 

სისტემა 

 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

დირექტორი 

 

 

 

სამეცნიერო-

საკონსულტაცი

ო ჯგუფის 

კოორდინატორი 

(ბრძანება 

N15/01-30) 

 

მიღწევები,  გამოცდილება,  დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა და სხვ. 

N 

 
აქტივობის დასახელება  

1 საქართველოს დავით აღაშენებლის სახელობის 
უნივერსიტეტი ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის 
საბაკალავრო პროგრამის ხემძღვანელი 

2015-2016 

2 საქართველოს დავით აღაშენებლის სახელობის 
უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირების 
სამაგისტრო პროგრამის ხემძღვანელი 

2016-დღემდე 

3  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო 
განათლების ცენტრის კონფლიქტოლოგიისა და 
რეგიონული კვლევების მიმართულების ასოცირებული 
მკვლევარი 

2018-დღემდე 

 

 წიგნების რედაქტორობა და რეცენზირება 

 

N (ავტორი,მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს დასახელება, გამოცემის წელი) 

1 ი. მასურაშვილი ინოვაციური ბიზნესი 2007 წ. რედაქტორი 

2 ხ. ბებნაძე მენეჯმენტის საფუძვლები 2014 წ. რედაქტორი 

 

სადისერტაციო და სამეცნიერო საბჭოს წევრობა 

 

N უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება წელი 
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1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო-

ეკონომიკის დეპარტამენტის სადისერტაციო კოლეგიის წევრი 

 

2018-დან 

დღემდე 

2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გიორგი 

შოშიტაიშვილის სადისდერტაციო თემის-ბიზნნეს-მენეჯმენტი 

გლობალური კონკურენციის პირობებში, რეცენზენტი 

2018 

3 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივესიტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

2012-დღმდე 

 

უცხოური ენების ცოდნა  

N ენა სრულყოფ

ლად 

კარგად დამაკმაყო

ფილებლა

დ 

 ქართული     

 რუსული     

 ინგლისური     

 

კომპიუტერული უნარები 

N მიუთითეთ კომპიუტერული 

პროგრამა რომელშიც მუშაობთ 

შენიშვნა 

1 Microsoft Windovs  

2 Excel  

3 Power Point  

 

 


