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სამუშაო გამოცდილება
2014 - დღემდე რექტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
2013 - 2014 პრორექტორი,შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
2013 - 2014 დეკანი,შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
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გარდამავალი და რეგიონალური ეკონომიკური ინტეგრაცია(EU,BSEC,APEC,ASEAN,NAFTA)
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, მცირე და საშუალო საწარმოების როლი საქართველოს
ეკონომიკაზე, ბიზნესი,2012,ტ.1.გვ.19-24
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ კრიზისის შემდგომი მაპროვოცირებელი ფაქტორების გავლენა
საქართველოს ეკონომიკის ზრდაზე, ბიზნესი,ეკონომიკა,ფინანსები,2015,ტ.4.გვ.69-80
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების გავლენა ქვეყნის
ეკონომიური ზრდის სტრატეგიაზე, ბიზნესი,2015, ტ.4,გვ.25-30
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, მცირე და საშუალო საწარმოები
საქართველოში,საერთაშორისო ჟურნალი ეკონომიკა,კომერცია და მართვა, 2017, ტ.5.12
გვ.236-245

სამეცნიერო კონფერენციები
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, ტურიზმი და მცირე და საშუალო საწარმოები,მდგრადი
განვითარების ორი გასაღები, IABPAD კონფერენცია, დალასი
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ე.კაინაკ, ი.ჩილოღლუ, ქართული ფირმების დამოკიდებულება რეგიონალურ ინტეგრაციაზე,
მე-8 ყოველწლიური მსოფლიო ბიზნეს კონგრესი,თბილისი, 2009 აგვისტო,გვ.468-478
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ი.ჩილოღლუ, მართვის განათლება მსოფლიოს შეცვლაში, ვართ მზად გამოწვევებისთვის?,
CEEMAN კონფერენცია 2011,21-24 ოქტომბერი
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, მცირე და საშუალო საწარმოების სარეკლამო
პოლიტიკა,საქართველოს მაგალითი,21-ე ყოველწლიური მსოფლიო ბიზნეს
კონგრესი,ჰელსინკი,ფინეთი, 4-8 ივლისი, 2012

-

გ.ბაღათურია, ი.ჩილოღლუ, თურქული სასწაული, აბრეშუმის გზის მე-7
სიმპოზიუმი,ბათუმი,საქართველო

-

მ.მიქელაძე, ი.ჩილოღლუ, ეკონომიკის განვითარების მიმდინარე საკითხები
გლობალიზაციის პირობებში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი
პროფ.გ.წერეთლის 65-წლის იუბილისადმი ,თბილისი,საქართველო,2017, 23-24 ივნისი

წიგნები
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, მაკროეკონომიკული კონტექსტი საქართველოს საოჯახო
ბიზნესში, საოჯახო ბიზნესი როგორც მცირე და საშუალო საწარმო შუა აზიიდან
ბალკანეთამდე, ნობელის გამომცემლობა,2011,გვ.91-116
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ტ.პაპიაშვილი, ი.ჩილოღლუ, ფ.გურსოუ მიკროეკონომიკა, 2005

სემინარები და სხვა აქტივობები
-

ტემპუსის პროექტი ‘“ სტუდენტთა კარიერის განვითარების სერვისები საქართველოში““
თბილისი,საქართველო, 13-15 იანვარი,2013, 20-22 თებერვალი, 2014

-

ლიდერული და მართვითი ცვლილებები უმაღლეს განათლებაში, ბრანგასა,პორტუგალია,
22-25 ოქტომბერი,2013

-

სწავლების პარტნიორული პროგრამა,სამხრეთ პოლიტექნიკური სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,მარიტა,აშშ, 2012-2013

-

სამუშაო შეხვედრები ‘თანამედროვე განათლების გამოწვევები’’ , სამხრეთის
პოლიტექნიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მარიტა,აშშ, 22-24 ოქტომბერი,2012

-

რეცენზენტი,’’ ბიზნეს პროგნოზი’’ გ.ბაღათურია , თბილისი,2011

საგნები
ეკონომიკის შესავალი, მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, ფულადი თეორია და პოლიტიკა,
ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუციები, კვლევის მეთოდიკა, სტრატეგიული მართვა

