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თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 
 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 
დამთავრების წლები 

კვალიფიკაცია 

Tsu, makroekonomikis 
fakulteti 

1995-1997  

kievis t. SevCenkos sax. 
saxelmwifo unversitetis 
ekonomikuri fakulteti 

1997-2000 Bachelor of in Economic 

Cybernetics 

kievis t. SevCenkos sax. 
saxelmwifo unversitetis 
ekonomikuri fakulteti 

2000-2001 Economic-Mathematic  

 

saq. finansTa saministros 
finansebis samcniero-
kvleviTi institutis     
aspirantura 

2002-2005 ასპირანტი 

 

თსუ , ეკონომიკისა და ბიზნესის  

ფაკულტეტი 
2006-2008 მაძიებელი 

 

 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 

ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 7.07.2008 
დისერტაციის თემა საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი ლოგიკო-

ალბათური მეთოდით 
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

DDDO  № 000019 

 

 

mailto:tmunjishvili@gmail.com
mailto:tea.munjishvili@tsu.ge


1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული 

თანამდებობა 
2010-2013 თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი 
2008-2010 თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

ასისტენტ-პროფესორი 
2006-2008 soxumis universiteti, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 
2005-2006 xarisxis marTvis universiteti, informatikis 

fakulteti.მასწავლებელი 
 

 

1.4  პედაგოგიური სტაჟი  

 

 

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 
სასწავლო კურსები 

soxumis universiteti, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

ბაკალავრიატი 1.finansebi 
2.finansuri riskebis marTva 
3.sabanko riskebis marTva 
4.biznesis organizacia da 
marTva 

 
თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 
ბაკალავრიატი 1.ბუღალტრული აღრიცხვის 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები. 

2.მმართველობითი აღრიცხვა 
3.ბუღალტერიის საფუძვლები 
4. ეკონომიკური ანალიზი 
5. თანამედროვე   პროგრამული 

საშუალებები მენეჯმენტში 
6. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

ბიზნესში 
7. შესავალი ინფორმატიკაში 

 

 
თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 
მაგისტრატურა 1. რესურსების მართვის 

სისტემა 

2. ფინანსური ანგარიშგების 

ანალიზი 

3. მმართველობითი აღრიცხვა 1 

4. მმართველობითი აღრიცხვა 2 
 



1.5 შეთავსებით მუშაობა  

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული 

თანამდებობა 
1.07.2010-

30.07.2010 
სსიპ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და 

სოციალური მეცნიერებების ფონდი რუსთაველის 

ფონდი. მიწვეული ბუღალტერი  

რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით 
2.1 პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი  

NN 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

წაკითხული 

კურსები 
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უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 
წელი 

კურსის 

დასახელება 

1 
რესურსების 

მართვის სისტემა 
+ +  თსუ 2009-2010 

2 
ფინანსური 

ანგარიშგების 

ანალიზი 
+ +  თსუ 2010-2011 

3 
რესურსების 

მართვის სისტემა 
+ +  თსუ 

2010-2011 

 

4 
ფინანსური 

ანგარიშგების 

ანალიზი 
+ +  თსუ 2011-2012 

5 
მმართველობითი 

აღრიცხვა 2 
 +  თსუ 2011-2012 

6 
მმართველობითი 

აღრიცხვა 1 
 +  თსუ 2012-2013 

7 
რესურსების 

მართვის სისტემა 
+ +  თსუ 2012-2013 

8 

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები 

 +  თსუ 2007-2008 

9 

თანამედროვე   

პროგრამული 

საშუალებები 

მენეჯმენტში 

 + + თსუ 2008-2009 

10 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
 + + თსუ 2008-2009 



ბუღალტერიაში 

11 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბიზნესში 
 + + თსუ 2008-2009 

12 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბუღალტერიაში 
 + + თსუ 2009-2010 

13 
შესავალი 

ინფორმატიკაში 
 + + თსუ 2009-2010 

14 
ბუღალტერიის 

საფუძვლები 
+   თსუ 2010-2011 

15 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბუღალტერიაში 
 + + თსუ 2010-2011 

16 
ეკონომიკური 

ანალიზი 
 +  თსუ 2010-2011 

17 
ბუღალტერიის 

აღრიცხვის 

საფუძვლები 
 +  თსუ 2011-2012 

18 
მმართველობითი 

აღრიცხვა 
 +  თსუ 2011-2012 

19 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

ბუღალტერიაში 
 + 

 
+ 

თსუ 2012-2013 

 

 

2.2 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 
NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 
1  

“ეკონომიკურგადაწყვეტილებათამიღებისმოდელირება Excel–

ისგარემოში”თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009  
2 ტექსტური რედაქტორი Word 2007 – ვიდეოლექციები  

Tsu, 2008.  http://www.press.tsu.ge/GEO   

/internet/internet.html  

 
სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 
1 Excel 2010 ინტერაქტიულისავარჯიშოებითადაამოცანებით , ნაწილი I 

http://press.tsu.ge//GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html 
2 E xcel 2010 ინტერაქტიულისავარჯიშოებითადაამოცანებით , ნაწილი II 

http://www.press.tsu.ge/GEO
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/EXCELI_NAW2/index.html


 

 

2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 

 

2.4  
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კურ
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დასა

ხელ

ება, 

რომ

ელთ

ა 

წაკი

თხვა

შეუძ

ლია  

NN კურსის დასახელება 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 
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1 რესურსების მართვის სისტემა მაგისტრატურა + +  

2 
ფინანსური ანგარიშგების 

ანალიზი 
მაგისტრატურა + +  

3 
ბუღალტერიის აღრიცხვის 

საფუძვლები 
ბაკალავრიატი + + + 

4 მმართველობითი აღრიცხვა  მაგისტრატურა + +  

5 
ინფორმაციულიტექნოლოგიები 

ბუღალტერიაში 
ბაკალავრიატი + +  

6 ბუღალტრული აღრიცხვა ბაკალავრიატი + +  

http://press.tsu.ge//GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html 
3 ვიდეოგაკვეთილები Kantasia Studio -ში 

http://press.tsu.ge//GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html 

4  Exact Globe 2003-მოკლე აღწერა     

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf 
5 ekonomikuri informatika, Ggamomcemloba “samarTali”  2008წ. 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 
ნომერი 

2008 ორის-ბუღალტერია იხ.დანართი 
2010   24-25 ivnisi Invent     “e-Learning Caucasus“  იხ. დანართი 
8-11 დეკემბერი 2011წ. “ზრდასრულთა სწავლისა და 

სწავლების თავისებირებანი“  
 

15-17 სექტემბერი 2010 General issues of regional development 

and tourist destination Management 
 IB-Hochschule,

  

 

2012 თსუ  საბავშვო უნივერსიტეტი  
2013 რესურსების  მართვის სისტემა  

„APEX ERP 11” 
zura@apex.ge 
lado@apex.ge 

2013 1C: საწარმო 8.2  N 00445 
2013 თსუ:  „კომპიუტერული პროგრამა 

SPSS for Windows” 
 C N 00108  

2013 პერსონალ ბუღალტერთა 

ინსტიტუტი (F1,F2,F3) 
N 64 ცნობა 

http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/VideoGakvetilebi/index.html
http://press.tsu.ge/GEO/internet/internetgak/ELSAXELMZRVANELO/index.html
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Exact%20Globe%202003.pdf


საჯარო სამართლის 

სუბიექტებში 

7 
ფინანსური აღრიცხვა 1 

 
ბაკალავრიატი + +  

 

 

2.5 წარმოდგენილი სილაბუსები (წარმოადგინეთ დანართის სახით) 

 

 

NN კურსის დასახელება 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

მეცადინეობის 

ფორმა 
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1 რესურსების მართვის სისტემა მაგისტატურა1 + +  

2 
ბუღალტრულიაღრიცხვისელექტ

რონული წარმოება 
ბაკალავრიატი  + + 

3 
ფინანსური ანგარიშგების 

ანალიზი 
მაგისტრატურა + + 

 

 

4 

ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძვლები 

 

ბაკალავრიატი + +  

 

 

II. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

3.1  პუბლიკაციები იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში კონკურსანტის 

შეხედულებისამებრ  

 

№ 

ავტორებიყველა 

თანაავტორის 

მითითებით, 

კონკურსანტის 

გვარი 

გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

ნაშრომის სათაური 

ჟურნალის 

დასახელება, 
ტიპი/ტომი, 

გვერდები. 
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 1.Thea  "The system of Book Details:  https://www.  

                                                 
1სილაბუსები წარმოდგენილია დანართის სახით ანკეტის ბოლოს 
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Донецкий национпльный 

университет 
www.donnu.edu.ua 
 
gv.151-153 

2010  

14. თეა 

მუნჯიშვილი 
რუსუდან 

მაისურაძე 

საკონფერენცი

ო მასალა 
ტურიზმის ინფრასტრუქტურის 

განვითარების რისკების  შეფასება 

და მართვა 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; აჭარის არ 

ტურიზმის და კურორეტების 

დეპარტამენტი შავი ზღვის  

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
გამომცემლობა „უნივერსალი“ 
გვ.395-400 

2010  

15 თეა 

მუნჯიშვილი 
სტატია ლოგიკურ-ალბათური 

მოდელირების მეთოდი-

გადასახადების მონიტორინგის 

საშუალება 

2010  



 
საქართველოა ეკონომიკისა სა 

სამართლის სასწავლო 

უნივერსიტეტი;პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი. სამეცნიერო 

შრომების კრებული 
გვ.173-175 

16. Igor Arefyev, Tea 

Mundziszwili 
სტატია “Metoda oceny i prognozowania 

stabilnosci finansowej 

przedsiebiorstwa trasportowego w 

warunkach ryzyka” 

 
Transport I Komunikacja 
www.transport-komunikacja.pl 
გვ.42-44 

2010 

 
 

 
17. 

 

Игорь Б. Арефьев,  

Теа 

Мунджишвили 

სტატია Метод  оценки  и  

прогнозированияфинансовой  

устойчивости  транспортного  

предприятияв  условиях  риска 

Россия, Санкт-Петербург 

http://do.gendocs.ru/docs/index-

212128.html 

 1 

18. Gregorz Sierpinski,  

Tea Munjishvili 

მონოგრაფია 
“A method of estimation  and 

forecasting  of the  financial stability 

of a transportation enterprise Under 

risk condition” 

 

Contemporary transportation system; 

Selected theoretical and practical 

problems; The Development of 

transportation systems 

Edited  by  :  Ryszard Janecki 

 
Gliwice 2010 

2010 1 

19. თეა 

მუნჯიშვილი 
საკონფერენცი

ო მასალა 
 
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის 

პროგნოზი ლოგიკო–ალბათური 

მეთოდით 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი; გამომცემლობა 

„უნივერსალი“ 

2009  

http://www.transport-komunikacja.pl/
http://do.gendocs.ru/docs/index-212128.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-212128.html


გვ.68-72 
20. Теа 

Мунджишвили 
 სტატია  

Экономико-математическая модель 

прогнозирования  финансовой 

устойчивости предприятия в 

условиях финансового кризиса   
 

 
Санкт-Петербург.  Cеверо-западный  

Государственный   технический  

Университет 
 www.nwpi.ru 
 
გვ.177-186 

2009 1 

21. თეა 

მუნჯიშვილი 
საკონფერენცი

ო მასალა 
ფინანსური ანალიზისა და 

პროგნოზირების მათემატიკური 

მოდელები 

 
თბილისი უნივერსიტეტი 
გვ.105-109 

2009  

22. თეა 

მუნჯიშვილი 
საკონფერენცი

ო მასალა 
საკრედიტო რისკის შეფასების 

ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მოდელი 

 
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი. სამეცნიერო 

შრომების კრებული 
გვ.183-186 

2009 

 

 

 

23. თეა 

მუნჯიშვილი 
თამარ 

გამსახურდია 

სტატია komerciuli bankebis riskebis 
marTva  
 
Jurnali `saqarTvelos 
ekonomika”  #6  
გვ.68-70 
 

2008  

24. თეა 

მუნჯიშვილი 

 

სტატია scenarebis meTodiT sawarmos 
finansuri mdgomareobis 
Sefasebis logikur-
albaTuris modelis 
programuli realizacia. 
Jurnali `axali ekono-misti”. 
#2 (11)   

 

2008  

25. თეა 

მუნჯიშვილი 
თამარ 

გამსახურდია 

სტატია პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 
სამეცნიერო შრომების კრებული 
გვ.1 

2008  

26. თეა სტატია Roris xorcis warmoebis 2008  

http://www.nwpi.ru/


მუნჯიშვილი 
ირმა მოლაშხია, 
რუსუდან 

სეთურიძე 

dafinanseba “iafi kreditis 
programiT” 
Tsu, samecniero Sromebis 
krebuli I 

27. თეა 

მუნჯიშვილი 
თამარ 

გამსახურდია 

სტატია saqarTvelo da mimdinare 
evropuli integraciis 
procesebi 

 
Tsu, ekonomikisa da biznesis 
fakulteti; gamomcemloba 
“universali” 

2008  

28. თეა 

მუნჯიშვილი 
სტატია logikur-albaTuri meTo-

debiT ekonomikuri riskebis 
gaangariSebis avtomatizacia  
Jurnali `mecniereba da 
informaciuli 
teqnologiebi”  #3  

2007  

29 თეა 

მუნჯიშვილი 
სტატია sawarmos finansuri 

mdgomareobis Sefasebis 
logikur-albaTuri modeli  
 
Tbilisis universitetis 
Sromebi, gamoyenebiTi 
maTematika da kompiuteruli 
mecnierebebi, #364 (24), gv. 216-
229  

2005 1 

30 Теа 

Мунджишвили 
სტატია Логико-вероятностный анализ риска 

в оценке финансового состояния 

эмитента      
 
Труды Международной научной 

школы МА БР – 2005 (Санк-

Петербург, 28.07.-7.08.  2005 год), 

СПб.: Изд-во СПбГУАП, 2005. 

с.179-185  

2005 1 

33 თეა 

მუნჯიშვილი, 

ლია ხოჭოლავა 

სტატია investiciuri proeqtis  
analizi riskis pirobebSi  

 
გარდამავალი პერიოდის 

საფინანსო-ეკონომიკური 

პრობლემები, ტომი 8 

თბილისი:ფსკი, 656გვ 
 

2005  

 

3.2 პატენტები (გამოგონებები) 

 

№ გაცემის 

წელი 
პატენტის დასახელება პატენტის გამცემი ორგანიზაცია პატენტ

ის 

სარეგის



ტრაციო 

ნომერი 
1. 2012 ცოდნის გამოვლენის 

ელექტრონული სისტემა-

კიბერგამოცდა 

საქართველოს ინტელექტუალური 

საკუთრების ეროვნული ცენტრი 
საქპატენტი 

5222 

 

 

 

 

 

 

3.3 მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზებოლო 6 წლის განმავლობაში   

 

 თარიღი  

 მოხსენების 

სათაური 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
 

 თარიღი  

 მოხსენების 

სათაური 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
 

 თარიღი  

 მოხსენების 

სათაური 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
 

1 თარიღი 09-14 ოქტომბერი 2013 
მოხსენების 

სათაური 
Modeling of security and risk of bankruptcy of enterprise 

კონფერენციის 

დასახელება 

XII/IX MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  

NAUKOWO-TECHNICZNA 

OCHRONA CZŁOWIEKA  

W ŚRODOWISKU PRACY.  

OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ. 

ZINTEGROWANE SYSTEMY  

ZARZĄDZANIA:  

JAKOŚĆ-ŚRODOWISKO-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA 

 

 
ჩატარების 

ადგილი  

Szczecin - Ystad – Kopenhaga – Malmö - Szczecin 

 

ელექტრონული 

მისამართი 
www.am.szczecin.pl 

2 თარიღი 1.10-8.10 2013 



 
მოხსენების 

სათაური 
Efficiency interactive forms of educating in the system of education 

კონფერენციის 

დასახელება 
4th WPF  DIALECTICAL  SYMPOSIUM 
WORLD PHILOSOPHICAL FORUM 

Socratic Philosophical SCHOOL 

for educating and certification of 

Earth-XXI (global) Citizens 
ჩატარების 

ადგილი  
Athens-Greece, Socratic Philosophical SCHOOL 

ელექტრონული 

მისამართი 
www.wpf-unesco.org 

3. თარიღი 1.09-3.09.2013 

 მოხსენების 

სათაური 

Socio-Economic aspects of  labor markets and regional unemployment in Georgia 

 

 კონფერენციის 

დასახელება 

Spoleczno-ekonomiczna transformacja miast I regionow w krajach 

postkomunistycznych” 

 ჩატარების 

ადგილი  

Universytet IM. ADAMA MICKIEWICA W POZNANIU 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.wngig.amu.edu.pl 

4. თარიღი 19-20 September2013 року 

 მოხსენების 

სათაური 

Socio-Economic aspects of  labor markets. 

 კონფერენციის 

დასახელება 

Current problembs of economic development in the context of Global Challenges 

 ჩატარების 

ადგილი  

Одеський національний економічний університет 

 ელექტრონული 

მისამართი 

e-mail fme@oneu.edu.ua 

5. თარიღი 2013 წლის 11-12 ოქტომბერი. 

 მოხსენების 

სათაური 

tnk-ebis monawileoba soflis meurneobis faseulobaTa jaWis 
sxvadasxva stadiaze da maTi gavlena mimRebi qveynis ekonomikaze 

 

 

 კონფერენციის 

დასახელება 
მეორე საერთაშორისო კონფერენცია 

 ,,ბიოეკონომიკა და სოფლისმეურნეობის მდგრადი განვითარება“ 

 ჩატარების 

ადგილი  
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.tsu.ge 

 თარიღი 10-13 მაისი 2012 

 მოხსენების 

სათაური 
A global concurention  in Georgia 

 კონფერენციის 
INVITATION  XII International Scientific Conference 

http://www.wpf-unesco.org/
http://www.wngig.amu.edu.pl/


დასახელება  
“Competitiveness of thenational economy” 

 ჩატარების 

ადგილი  

TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV 
Faculty of Economics  The Chair of Theoretical and Applied Economics 
INSTITUTE FOR COMPETITIVESOCIETY. 

 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.knu.ua 

6 თარიღი 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
The standing and forecast for the transportation enterprises involving the logical 

probability simulation method 

 კონფერენციის 

დასახელება 

X/VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

OCHRONA CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY.  

OBSŁUGIWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ. 

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA:  

JAKOŚĆ-ŚRODOWISKO-BEZPIECZEŃSTWO-TECHNOLOGIA 

 

 ჩატარების 

ადგილი  
 
Świnoujście – Ystad – Świnoujście 

 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.am.szczecin.pl 

7 თარიღი 30 .09 – 04.10. 2010  

 

 მოხსენების 

სათაური 

MATHEMATICAL METHODS MANAGEMENT AND AN ESTIMITION OF 

RISK OF THE BORROWER IN COMMERCIAL BANKS 

 

 კონფერენციის 

დასახელება 

"Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Организации Черноморского экономического 

сотрудничества и ГУАМ" 

 ჩატარების 

ადგილი  

Стамбул 

 ელექტრონული 

მისამართი 

http://eep.org.ua 

8 თარიღი 2009 

 მოხსენების 

სათაური 
Экономико-математическая модель прогнозирования  финансовой устойчивости 

предприятия в условиях финансового кризиса   
  

 კონფერენციის 

დასახელება 
Анализ и прогнозирование систем управления 

 ჩატარების 

ადგილი  

Санкт-Петербург.   

 ელექტრონული 

მისამართი 

www.nwpi.ru 

9. თარიღი 28-29 ივნისი 2013 

http://www.am.szczecin.pl/
http://www.nwpi.ru/


 მოხსენების 

სათაური 
გლობალური კონკურენცია და საქართველო: რეალობა და პერსპექტივები. 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
postkomunisturi qveynebis ekonomikebis 
aqtualuri problemebi 
Tanamedrove etapze 
 

 ჩატარების 

ადგილი  
თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
- 

10. თარიღი  
 
8 - 9 ivnisi, 2013 

 მოხსენების 

სათაური 
კომპიუტერული სისტემების როლი ტურიზმის განვითარებაში 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 

ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი 

 IV saerTaSoriso samecniero-praqtikuli  
konferencia 

 ჩატარების 

ადგილი  
baTumi - trapizoni 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.bbs.ge/conference/ 

11. თარიღი 2–3 ივნისი, 2012 

 მოხსენების 

სათაური 
ტურისტული პროექტების შემუშავების საკითხები 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, III საერთაშორისო 
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 

 ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.bbs.ge/conference/ 

12. თარიღი 6–7 აპრილი, 2012 

 მოხსენების 

სათაური 
ინვესტიციური მიმზიდველობის ანალიზი 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე 
პრობლემები და განვითარების ტენდენციები, ივ. ჯავახიშვილი ს 

სახელობის თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული 

 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferenciaecon. 

pdf 

13. თარიღი 4–5 ივნისი, 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი რისკ-ფაქტორების პროგნოზირების 



ინფორმაციული სისტემა 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, II საერთაშორისო სამეცნიერო– 
პრაქტიკული კონფერენცია 

 ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.bbs.ge/conference/ 

14 თარიღი 5-6  ნოემბერი 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
ცოდნის გადაცემის, ათვისებისა და გამოვლენის ინფორმაციული სისტემა 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
„ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები“ 

 ჩატარების 

ადგილი  
ქუთაისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.unik.edu.ge 

 
15. თარიღი 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
ცოდნის გამოვლენისა და შეფასების ელექტრონული სისტემა-

„კიბერგამოცდა“ 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
„ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“ 

 ჩატარების 

ადგილი  
გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

 ელექტრონული 

მისამართი 
www.gu.edu.ge 
 

16 თარიღი  24-25 სექტემბერი 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
სატრანსპორტო სისტემისა და პორტების ეკონომიკური მდგრადობისა და 

პროგნოზირების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე 

ეტაპზე 

 ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

17 თარიღი 28–29 ოქტომბერი, 2011 

 მოხსენების 

სათაური 
აგროსასურსათო ბიზნესის რისკების შეფასება ლოგიკო-ალბათური 

მოდელის გამოყენებით 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: სოფლის 
მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თსუ 

http://www.unik.edu.ge/
http://www.gu.edu.ge/


 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://ispc.tsu.ge/ 

18 თარიღი 5 –6 ივნისი, 2010 

 მოხსენების 

სათაური 
ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარების რისკების  შეფასება და 

მართვა 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, I საერთაშორისო სამეცნიერო– 
პრაქტიკული კონფერენცია, 

 ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი–ტრაპიზონი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.bbs.ge/conference/ 

19. თარიღი  26 ივნისი 2010 

 მოხსენების 

სათაური 
ლოგიკურ-ალბათური მოდელების მეთოდი-გადასახადების  

მონიტორინგის საშუალება 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ეკონომიკისა და ბიზნესის  განვითარების ტენდენციები 

საქართველოში 

 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

20 თარიღი 2 ივლისი 2009 

 მოხსენების 

სათაური 
საკრედიტო რისკების  შეფასების  ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელი 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ეკონომიკური განვითარების ტენდეციები თანამედროვე ეტაპზე 

 ჩატარების 

ადგილი  
თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

21 თარიღი 28-29 მაისი  2009 

 მოხსენების 

სათაური 
ფინანსური ანალიზისა და პროგნოზირების ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მოდელი 

 კონფერენციის 

დასახელება 
გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული 

ეკონომიკური განვითარების ტენდეციები 

 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

22 თარიღი 2009 

 მოხსენების 

სათაური 
ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის პროგნოზი ლოგიკო-ალბათური 

მეთოდით 



 კონფერენციის 

დასახელება 
საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის 

მაჩვენებლებში : პრობლემები, პერსპექტივები 

 ჩატარების 

ადგილი  
თსუ, თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

22 თარიღი 16 მაისი, 2008 

 მოხსენების 

სათაური 

Roris xorcis warmoebis dafinanseba “iafi kreditis programiT” 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო- 
პრაქტიკული კონფერენცია: ბიზნესი და საყოველთაო 
კეთილდღეობა 

 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
 

23 თარიღი 2008 

 მოხსენების 

სათაური 

saqarTvelo da mimdinare evropuli integraciis procesebi 
 

 კონფერენციის 

დასახელება 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გლობალიზაცია და 
ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები, ივ. 
ჯავახიშვილი სახელობის თსუ 

 ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

 ელექტრონული 

მისამართი 
http://globalconference.ge/ 

24 თარიღი 28 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ 2005 г. 

 

 მოხსენების 

სათაური 

Логико-вероятностный анализ риска в оценке финансового состояния эмитента 

     
 

 კონფერენციის 

დასახელება 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА 

В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ (МА БР – 2005) 

 

 ჩატარების 

ადგილი  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  РОССИЯ 

 

 ელექტრონული 

მისამართი 

www.inotel.org/masrconference/masr2005r.htm 

 

 

 

http://www.inotel.org/masrconference/masr2005r.htm


3.4  თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან (უცხოეთის 

უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო 

პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.) 

 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო 

ცენტრის დასახელება 
დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 
სამეცნიერო ინფორმაციის 

გაცვლა, 
ერთობლივი კვლევების 
გახორციელება, ერთობლივი 
პუბლიკაციები, სამეცნიერო 
კონფერენციების ერთობლივი 
ორგანიზება და მონაწილეობა. 
სტაჟირება 

Akademia Morska w Szczecinie 

 
www.am.szczecine.pl 

 

15.11.2014-

15.12.2014 

 

 

 

III. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება 

1.  თსუ აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის  შემდეგი კურსების  

ავტორი და ხელმძღვანელი: 
 1.  Office 2007;                                                                
 2. Excel;  
 3.ორის ბუღალტერია 

2.  საქართველოს სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს სასჯელაღსრულების  დეპარტამენტი .  პედაგოგი 

3.  საქართველოს იუსტიცის სამინსტროს რესოციალიზაციისადარეაბილიტაციისპროგრამის   

პედაგოგი 

4.  ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაუნივერსიტეტოუწყ

ვეტიგანათლებისსასერტიფიკატოკურსის ,,ოფისისმენეჯერი”  მასწავლებელი 

5.  14 აპრილსთსუ-

სეკონომიკისადაბიზნესისფაკულტეტსსტუმრადეწვიაბრემენისუნივერსიტეტისეკონომიკისა

დაბიზნესისფაკულეტისაღრიცხვისადაკონტროლინგისმიმართულებისპროფესორთადამეცნი

ერ–თანამშრომელთა 9 კაციანიჯგუფი, პროფესორიოჰენციმერმანისხელმძღვანელობით, 

სადაც გამოვედი ერთ საათიანი მოხსენებით „Control system of educational process “cyber 1” 

6.  სსიპ - 

ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისაკადემიურიგანვითა

რებისადაუწყვეტიგანათლებისცენტრშისასერტიფიკატოკურსებისადატრენინგებისჩასატარებ

ლადმასწავლებელთა (ტრენერთა) შესარჩევიკომისია. კომისიის წევრი 

 

7.  მესამე საფეხურის მდივან რეფერენტის პროფესიული გადამზადების პროგრამა. 

http://www.am.szczecine.pl/


ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პედაგოგი 

საგანი: კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

8.  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სემესტრული გამოცდების ჩატარება 

„კიბერგამოცდით“ 

1. ბუღალტერიის საფუძვლები 

2. ბუღალტერიის საფუძვლები 

3.  შრომის ეკონომიკა 

4. ოპერაციული მენეჯმენტი 

5. ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 

 

9.  ჟურნალი ”ახალი ეკონომისტი”  სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

10.  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 
პირველი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულთა საზეიმო გამოშვება: თანაორგანიზატორი 

2009  

11.  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 
ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი ”ბიზნესის ადმინისტრირების სამეცნიერო წრე   2010 წელი 

12.  Tsu ekonomikisa da biznesis fakultetis საბჭოს წევრი 2008-2012. 

 

13.  Tsu ekonomikisa da biznesis fakultetis  სადისერტაციო საბჭოს წევრი 
2012-2013 

14.  2009-2013 წლები 15 სამაგისტრო ნაშრომების  ხელმძღვანელი,  კვლევითი პროექტების 

ხელმძღვანელი,  საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი   

15.  2013 წლის აპრილიდან 20 სტუდენტების სტაჟირება „APEX”-ში. 5 სტუდენტი ივნისიდან 

მიღებული იქნა თანამშრომლებად. 

16.  თსუ E-learning-ის კოორდინატორი  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე 2008-დან.  

დისტანციური კურსი  e-learning.tsu.ge.  

ეკონომიკურგადაწყვეტილებათამიღებისმოდელირება Excel–ისგარემოში 
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ena 

ucxo ena rusuli germanuli ukrainuli inglisuri 

kiTxva kargad kargad kargad kargad 

wera kargad kargad damakmayოfileblad damakmayოfileblad 

metyveleba kargad kargad kargad kargad 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 
programebis 
dasaxeleba 

kargad damakmayofileblad mwired 

MS Windows,  XXX   

MS Word 2010 XXX   

MS  Excel 2010 XXX   
Power Point 2007 XXX   
Internet Explorer XXX   
Statistic 6.0 XXX   
FrontPage XXX   
Adobe-Photoshop  XXX  
Flash XXX   
sabuRaltro 
programa `orisi” 

XXX   

Joomla, wordpess, XXX   
Audit expert XXX   
Credit Risk ver.1.0 XXX   
Windows movie maker XXX   
MS-SharePoint designer 

2007 
XXX   

MS Project 2007 XXX   
Exact Globe  XXX   

ორის მენეჯერი XXX   

1C : საწარმო 8.0 XXX   

Apex ERP XXX   

SPSS for Windows XXX   

 


