
Curriculum Vitae  

 

 
 

 

პერსონალური ინფორმაცია: 

 

სახელი:                                                    რუსუდან 

გვარი:                                                       ქუთათელაძე  

ეროვნება:                                                ქართველი 

დაბადების ადგილი:                             საქართველო, თბილისი 

დაბადების თარიღი:                             13.07.1962 წ. 

 

ოჯახური მდგომარეობა:                     მეუღლე და სამი შვილი 

მისამართი:                                             თბილისი, მარჯანიშვილის 16,  

                                                                 IV კორპ., ბ.13. 

ტელეფონი:                                             მობ. 599 10 21 12, +032 2 36 52 13 (სამს) 

 

ელ. ფოსტა:                                              r.kutateladze@gtu.ge 

 

განათლება, სამეცნიერო  

ხარისხი და წოდებები 

 

1979 – 1984                         საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ავტომატიკისა და         

გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი 

 (სპეციალობა: ელექტრული გამოთვლითი მანქანები) 

 

1992-1996                      საერო ინსტიტუტი ”გაენათი” 

                                       (სპეციალობა: საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები) 

 

20.01.2006                             ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მინიჭება. 

                                               დიპლომი № 005145 (ოქმი № 23     20.01.2006) 

mailto:r.kutateladze@gtu.ge


15.02.2011                          ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხის             

მინიჭება,    დიპლომა #000075 (ოქმი#29 15.02.2011) 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

1984 – 1986                        სპი, საკონსტრუქტორო ბიურო,   ინჟინერი 

 

01.01,1986 – 01.11.1986        სპი, უმცროსი მეცნიერი მუშაკი 

01.11.1986-01.01.1987            სპი, აგტ, ლაბორანტი 

01.01.1987-04.01.1988           სპი, უმცროსი მეცნიერი მუშაკი 

04.01.1988-16.05.1988           სპი, საპრობლემო ლაბორატორია, ინჟინერი 

16.05.1988-16.10.1997       სპი, საპრობლემო ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი მუშაკი  

01.09.1996-01.09.2003        ბორჯომის საერო ინსტიტუტი ”თორი”, ლექტორი 

16.05.1997-01.02.2003        სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, საორგანიზაციო                                             

სექტორის ხელმძღვანელი 

01.02.2003-01.09.2006       სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის უფროსი          

სპეციალისტი  

01.09.2006-09.12.2006       სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, მათემატიკური  

ეკონომიკის, აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრა, ასოცირებული 

პროფესორი 

09.12.2006-11.12.2007       სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის დეკანის მ\შ 

11.05.2007-11.05.2011        სტუ, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის დეკანი 

01.09.2009-დან                  სტუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის  

აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულების სრული პროფესორი 

20.05.2011- 09.05.2016       სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი 

01.08.2016-დან                   სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ხარისხის 

სამსახურის უფროსის მ/შ 

  

საზოგადოებრივი საქმიანობა:   

  

 სტუ-ს სამეცნ. შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის      

წევრი 

 ჟურნალ „სოციალური ეკონომიკა“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 



 საქართ. პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაციის ჟურნალ „ბუღალტერიის“სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 

 ჟურნალ „ახალი ეკონომისტის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 ჟურნალ „ცხოვრება და კანონი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 ჟურნალ „ხელისუფლება და საზოგადოების“  სარედაქციო    

კოლეგიის წევრი 

 ჟურნალ „საისტორიო ვერტიკალების“ სარედაქციო კოლეგიის 

წევრი 

 ჟურნალ „ბიზნეს-ინჟინერინგის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება:              
   2008 – ტრენინგი ქართველი იურისტებისა და სამართლის ლექტორებისათვის, 

მომზადებული პოლონეთის რობერტ შუმანის სახ. ფონდის მიერ, ქ. ვარშავაში; 

 

2010 – ტრენინგი ბირმინგემის კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს 

აკადემიური, სოციალური და კულტურული ვიზიტი) შემდეგ საკითხებზე: 

საერთაშორისო ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, რისკმენეჯმენტი; 

 

 2011 – ტრენინგი რეგიონული განვითარების სტრატეგიული კვლევის ცენტრში 

„უმაღლესი სასწავლებლების მენეჯმენტი“; 

     

 2012 – ტრენინგი „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი“; 

 

2014 – „სასწავლო სტრატეგიები“ – უცხო ენების მასწავლებლების ასოციაციის 

საერთაშორისო ფედერაცია, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

საქართველოს მრავალენოვანი ასოციაცია; 

 

2015 – ცოდნის რეპრეზენტაციის უნარი – საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO) 

ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის –  მასწავლებელთა ასოციაციების 

საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLE) ეგიდით; 

2015 – საკომუნიკაციო სტრატეგიები  – საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO) 

ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის –  მასწავლებელთა ასოციაციების 

საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLE) ეგიდით; 

2015 – მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა „თანამედროვე ტექნოლოგიები 

სწავლებასა და შესწავლაში“ – აიოვას შტატის უნივერსიტეტის საუკეთესო 

სწავლებისა და შესწავლის ცენტრი (PDC GETL).  თბილისი 2015; 

2016 – მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა „თანამედროვე ტექნოლოგიები 

სწავლებასა და შესწავლაში“ – აიოვას შტატის უნივერსიტეტის საუკეთესო 

სწავლებისა და შესწავლის ცენტრი (PDC GETL).  თბილისი 2016; 



2016 – ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები – საერთაშორისო ტრენინგი 

იუნესკოს (UNESCO) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის –  მასწავლებელთა 

ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLE) ეგიდით; 

2016 – „კომუნიკაციური კომპეტენცია“ და „ეფექტური კომუნიკაციური ქმედების 

ტექნიკა“ – საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO) ოფიციალური 

პარტნიორი ორგანიზაციის –  მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციის (FIPLE) ეგიდით;    

 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

 აკადემიის წევრობა:             
 

05.2008-დან                       სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო       

აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი  

10.2010-დან                       ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის 

                                             ნამდვილი წევრი- აკადემიკოსი 

06.2013-დან                      საერთაშორისო ტურისტული აკადემიის ნამდვილი წევრი-

აკადემიკოსი 

03.2015-დან                       პოლიტიკური მენეჯმენტის საერთაშორისო აკადემიის 

ნამდვილი წევრი-აკადემიკოსი 

05.2016-დან                      ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის საქართველოს საისტორიო 

საზოგადოების საპატიო წევრი 

 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა და 

 საგანთა ჩამონათვალი: 
 

 2006-დან   სტუ-ში     1. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საფუძვლები 

                                         2. ფინანსური აღრიცხვა 

                                         3. აღრიცხვა საფინანსო დაწესებულებებში 

                                         4. ზოგადი აუდიტი 

                                         5. მმართველობითი აუდიტი 

                                         6. ფინანსური აღრიცხვა და აუდიტი 

                                         7. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 

                                         8. ინოვაციური მენეჯმენტი 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები:          90  სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის  

                                                                          2 მონოგრაფია, 4 სახელძღვანელო 

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა:      26 საერთაშორისო, მათ შორის  5 უცხოეთში და 4 

ადგილობრივი კონფერენცია 



 

უცხო ენების ცოდნა:                   ქართული (მშობლიური) 

                                                                  რუსული (კარგად) 

                                                                  ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით) 

 

კომპიუტერის ცოდნა:                  Word, Excel,  Internet 


