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ოლიმპიადის ორგანიზატორი - ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი’’: 

ირაკლი მაკალათია - ეკონომიკის დოქტორი,  ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის’’ პრეზიდენტი;  

ვეფხია გიორგაძე - ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის’’ ვიცე-პრეზიდენტი, დამფუძნებელი; 

თენგიზ თაქთაქიშვილი - ეკონომიკის დოქტორი,  ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის’’ 

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი; 

მათე   გარდავა  - ,,ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის’’ დამფუძნებელი. 

 

ოლიმპიადის  საორგანიზაციო  კომიტეტის  წევრები : 

1. თეიმურაზ ბერიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი; 

 

2. სიმონ გელაშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი, ეკონომიკური  სტატისტიკის კათედრის ხელმძღვანელი; 

 

3. უჩა გოგიშვილი -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი; 

 

4. აზერ დილანჩიევი - შავი ზღვის უნივერსიტეტის ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის 

კოორდინატორი, ასოცირებული პროფესორი; 

 

5. ამირან თავართქილაძე - გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი; 

 

6. ვახტანგ სურგულაძე - კავკასიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სკოლის დეკანი; 

 

7. ვანო ჩხაიძე -  ეკონომიკის დოქტორი (ს/ს ,,ვანო და კომპანიის’’ დამფუძნებელი); 

 

8. გიორგი ჯამბურია - სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნეს ფაკულტეტის 

დეკანი; 

 

9. ლევან  ჯანგულაშვილი - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი; 

 

10. რამაზ გერლიანი - ეკონომიკის დოქტორი,  გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე; 

 

11. ვახტანგ ჭარაია - ეკონომიკის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და 

პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი; 

 

12. შოთა გულბანი - "ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის" პრეზიდენტი; 

 

13. ალექსანდრე ყუბანეიშვილი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის 

თავჯდომარე. 
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დღის  წესრიგი: 

 

10:00 – 11:45 მონაწილეთა რეგისტრაცია 

11:45 – 12:00 ოლიმპიადის გახსნა და მისასალმებელი სიტყვა 

12:00  - 14:00 ოლიმპიადის I ტური (ტესტირების ხანგრძლივობა _ 120  წთ.) 

  

 

ოლიმპიადის პირველი (I) ტურის ჩატარების ადგილი:  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი (X) კორპუსი, მის: უნივერსიტეტის ქ. 2. 

 

 

 

 

 

 


