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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
სამუშაო ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტი,
ბიზნესის
ადგილი/ორგანიზაცია: ადმინისტრირების დეპარტამენტი / საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77.
თანამდებობა : პროფესორი
განათლება
უმაღლესი
ჩარიცხვის და დამთავრების 1977–1982 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
წლები ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სპეციალობა; ინჟინერ
ელექტრიკოსი
2002-2006 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო ეკონომიკის სპეციალობა. ეკონომისტი
2006 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექნიკის
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
სამუშაო გამოცდილება
2015 წლიდან-დღემდე
2006 -2015

1982 -1984
1984-1991

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი
სტუ-ს
ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტის
ბიზნესის
ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
(კონკურსით);
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი „მიონი“. ინჟინერტექნოლოგი;
ავტომატიკისა და ჰიდრავლიკის ცენტრალური სამეცნიერო

1991 წლიდან-დღემდე

2004–2006
2010
2011 წლიდან-დღემდე
2015-2017
2016-2017

კვლევითი ინსტიტუტი - ინჟინერი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საბუღალტრო
აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების დეპარტამენტი, მთავარი
სპეციალისტი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და
მართვის სისტემების ფაკულტეტის მასწავლებელი;
საერთაშორისო პროექტი №4390, უფროსი სპეციალისტი;
შემოქმედებითი კავშირი „საქართველოს საინჟინრო აკადემია“,
მთავარი ბუღალტერი
ტემპუსის #544191- თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-ჟPჩღ პროექტის
მთავარი ბუღალტერი.
თემპუს Pროჯეცტ Nო. 544178-თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-თEMPUშჟPჩღ-ის პროექტში ბუღალტერი

მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო
სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

0
14
48
19
0
3

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
ჰტტპ://გტუ.გე/მეცნიერება2011
ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
თავისუფლად
კარგად

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის
დასახელება.
1. ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
აღრიცხვაში;
2. საბუღალტრო
აღრიცხვა საჯარო
სამართლის
სუბიექტებში;

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო პროგრამა

ბაკალავრიატი.

3. ფინანსური აღრიცხვა
მაგისტრატურა
4. აუდიტის

კომპიუტერული
საინფორმაციო
სისტემები
ინტერესის სფერო
ეკონომიკა, კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემები
სამეცნიერო სფეროს დასახლება

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
2001წ. -შპს „ბიონტი“-ის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების
შემსწავლელი კურსები.
2001წ. - საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი,
პროფესიონალი ბუღალტრის სერთიფიკატი №072.
2009წ.- აღრიცხვისა და აუდიტის სასწავლო ცენტრი-ენ. ბუღალტრული აღრიცხვის
საერთაშორისო სტანდარტების შემსწავლელი კურსები.
2009 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი,
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ).
2012წ. - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის ტრენინგი.
2013წ. -ჩეხეთი, ქ. პრაღა, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი;
2013წ.- გერმანია, ქ. ფრანკფურტი, ცოდნის მენეჯმენტი, ვორქშოფი-2013
2013წ.- გერმანია, ქ. ფრანკფურტი, საგამომცემლო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების
გამოფენა.
2014წ. - ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი;
2014 წლიდან - ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAჩ) წევრი;
2014წ. –IPშAშ-ი საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება
მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით, ტრენინგი. თბილისი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
2014წ. – ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და
სტუდენტს შორის“; თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
2014 - მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ ,17-18 ოქტომბერი, 2014 წ., სარედაქციო
კოლეგიის წევრი
2015წ. - აშშ, ქ. ბოსტონი, საერთაშორისო კონფერენცია ჰარვარდის უნივერსიტეტში;
სერტიფიკატი;
2015წ. - საფრანგეთი, ქ. პარიზი, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი;
2015წ. - საფრანგეთი, ქ. გრენობლი, სემინარი ტემპუსის #544191 პროექტის საანგარიშო და
საფინანსო მართვის საკითხების განხილვისათვის;
2015 წლიდან - მეცნიერების, ინჟინერინგისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემიის წევრი;
2015წ. - აშშ, ქ. ჩიკაგო, საერთაშორისო კონფერენცია; სერთიფიკატი;
2015წ. - მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ ,17-18 ოქტომბერი, 2015 წ. სერტიფიკატი;
2016წ. - არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ქ. დუბაი, საერთაშორისო კონფერენცია;
სერტიფიკატი.
2016წ. - ინგლისი ქ. ლონდონი, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი.
2016 წლიდან - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების საერთაშორისო ასოციაციის
აკადემიის (Nუსა) წევრი.
2016წ. - მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, 17-18 ოქტომბერი, 2016 წ. სერტიფიკატი;

2017წ. -საერთაშორისო კონფერენცია „სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა,
მენეჯმენტისა და ბიზნესის ადმინისტრირების გლობალური კვლევის გამოწვევები“. კაირო,
ეგვიპტე. სერტიფიკატი.
2017წ. -სემინარი ტემპუს IV-ის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტში N544191 თEMPUშ-1-20131-Pთ “სასტუმროების საქმიანობის მენეჯმენტი საქართველოს, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის
ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისათვის“. პროექტის საანგარიშო და საფინანსო
მართვის საკითხების განხილვა, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. ქ. პორტო, პორტუგალია.
2017წ. - თემპუს Pროჯეცტ Nო. 544178-თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-თEMPUშ-ჟPჩღ-ის პროექტში
მონაწილეობისთვის სერტიფიკატი.
2017წ. - ბელგია, ბრიუსელი, ბიზნესში სამართლებრივი ნორმების დაცვის გლობალური
სამიტი. ვორქშოფი.

სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური

დასახელება

გამომცემლობა ჟურნალი
(ნომერი,წელი) ან საავტორო
მოწმობის ნომერი

1
1.

2

4

5

სიმეტრიის და შენახ- საქართველოს განათლებისა და გვ.130ვის კანონები ლაგრან- მეცნიერების სამინისტრო საქარ- 133
ჟის სისტემებში

თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

თანაავტორის
გვარი

რაოდენობა

სამეცნიერო შრომების

ან გვერდების

#

ნაბეჭდი თაბახის

ნაშრომების ნუსხა

6
ო.ხუციშვილი,
ნ.ფაილოძე,
თ.კაიშაური

საერთაშორისო სამეცნი-

ერო კონფერენციის «ინფორმაციული

ტექნოლოგიები

2008»

მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 2008
2.

კომპიუტე- საგამომცემლო სახლი „ტექნი- 219 გვ.
უნივერსიტეტი”,
რული ქსელების ინჟი- კური
თბილისი, 2008 წ.
ნირინგის საფუძვლები
წიგნი

-

არჩილ
ფრანგიშვილი,
მარინა ქურდაძე,

http://www.gtu.ge/publishhouse

ზურაბ
გასიტაშვილი,
ნინო ფაილოძე
3.

წიგნი - საბუღალტრო სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი 342 გვ.

ნ. ფაილოძე,

ჯ.

საქმე,
(თეორია,

ტომი

I, 2008წ.
ფინანსური

http://www.gtu.ge/publishhouse

აღრიცხვა)

ალანია,

ზ.

ლიპარტია,

ვ.

კეკენაძე

და

ო.

ხუციშვილი
4.

Kკორუფციის მოდელი
საგადასახადო
ორგანოებში

“სოციალური ეკონომიკა”, XXI 141-144

გ.

ჭიკაძე,

მ.

საუკუნის

აქტუალური გვ.
პრობლემები, #3, მაისი-ივნისი

სულაშვილი,

ნ.

ფაილოძე,

ს.

2009წ.

ყიფიანი,

ი.

ფარსეღაშვილი
5.
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