
 
                               

                          

 

ბელა  გოდერძიშვილი 

Bella Goderdzishvili 
 

დაბადების თარიღი:            1974 წ. 21 დეკემბერი 

დაბადების ადგილი:            თბილისი 

ეროვნება:                               ქართველი  

ოჯახური მდგომარეობა:     მეუღლე და შვილი  

მისამართი:                             ქ. თბილისი მოსკოვის გამზ., კორპ 40ბ, ბინა 27. 

                                            ტელ:  599 13 66 21. 599 442 021 

                                            e-mail: b.goderdzishvili@gtu.ge  

 განათლება: 

    

1992 - 1997       თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, 

                          ეკონომიკის ფაკულტეტი(სპეციალობა: ფინანსები და კრედიტი),  

                          დიპლომი  უა  N 019968 

2007                  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო     სტანდატრებისა და საგადასახადო 

                          სისტემის შემსწავლელი  კურსი, სერტიფიკატი 

2009                  რისკ-მენეჯმენტის  კურსი. საბანკო სწავლების ცენტრი 

2011                  ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი   

2007- 2012        საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.      

           ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ეკონომიკის 

           დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  დიპლომი  N 000256 

 სამუშაო გამოცდილება: 

1997-1998          ქ. თბილისის აგროსამრეწველო ბანკი.  პრაქტიკანტი. 

 2000 - 2008       საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

                              ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი. “სახელმწიფო მართვის მოხელის”        

კათედრა.  

2003-2005      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სალექციო კურსი საგანში  

                          ,,საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები”.  

2007-2008       შპს ,,თისალი”. ბუღალტრის თამაშემწე. 

2008-2012     საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ-ტექნიკური 

ფაკულტეტი.  სპეციალისტი.  

2013-2014      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 

უფროსი სპეციალისტი. 

2013 -2017          საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 

“ბიზნესის ადმინისტრირების” დეპარტამენტი. ასისტენტ-პროფესორი. 

2014-2016 სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. მოწვეული 

მასწავლებელი 

2015-2016         თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. ასოცირებული  

 პროფესორი.  

2016-2017    ქართულ-ევროპული უნივერსიტეტი - მოწვეული მასწავლებელი 
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 გამოქვეყნებული ნაშრომები:      22 სამეცნიერო ნაშრომი.  

 
  sxva aqtivobebi:   

 

1. N 8 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისია. წარმომადგენელი N 52 საუბნო საარჩევნო კომისიაში. 

2014  

2. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. 2014-დან             

3.  „სწავლების სტრატეგიები“ - ტრენინგი  უცხო ენების მასწავლებლების ასოციაციის 

საერთაშორისო ფედერაცია, სუხიშვილების სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს 

მრავალენოვანი ასოციაცია. თბილისი, ივნისი, 2014. 

4. ტარტუს უნივერსიტეტი, სტუ, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი, სერტიფიკატი - 2014.  

5.  „ თანამედროვე ტექნოლოგიები სწავლებასა  და შესწავლაში“ . აიოვას შტატის უნივერსიტეტის 

საუკეთესო სწავლებისა და შესწავლის ცენტრი (PDC GETL). მასწავლებელთა სატრენინგო 

პროგრამა  თბილისი, 2015.  

6. ტრენინგი - „სასტუმრო ინდუსტრია“ – სტუ.  “Tempusis “ პროგრამა, 2015.  

7. “ცოდნის რეპრეზენტაციის  უნარი “- საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO  ) 

ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციის ( FIPLE) ეგიდით, 2015. 

8. „საკომუნიკაციო  სტრატეგიები”  - საერთშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO  ) ოფიციალური 

პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE) 

ეგიდით, 2015. 

9. „ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები“ -საერთშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO  ) 

ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელტა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციის ( FIPLE) ეგიდით, 2016. 

10. „ კომუნიკაცია და კოგნიცია“ - აიოვას შტატის უნივერსიტეტის საუკეთესო სწავლებისა და 

შესწავლის ცენტრი (PDC GETL). მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა  თბილისი, 2016.  

11. “ ინვესტიციების მართვა და მისი სრულყოფის მექანიზმები“ , პროექტი( სტუ)  , 2016. 

12. „კომუნიკაციური კომპეტენცია „ და ეფექტური კომუნიკაციის ქმედების ტექნიკა“ -საერთშორისო 

ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელთა 

ასოციაციების  საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE) ეგიდით, 2016. 

13. TEMPUS LMPH პროექტში (სასტუმრო მომსახურება) ჩატარებულ სემინარებში 

მონაწილეობა . 2017 

კომპიუტერი:    MS  Windows,  MS Word,   MS.Excel. Power Point. 

ენები:           ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (ლექსიკონის  დახმარებით). 

 

 

 

 


