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კონკურსანტის ანკეტა
1. კონკურსანტი:
გვარი:
პირადი ნომერი:
მოქალაქეობა:

ბლიაძე

სახელი:

01010000312

დაბადების თარიღი:

საქართველო

ელ.ფოსტა:

სოფიო
1975წ 18 დეკემბერი

s.bliadze@gtu.ge
sofo_4@mail.ru

მისამართი:
ბინის ტელეფონი:

თბილისი. ნუცუბიძის მე-3 მ/რ მე-4 კვარტალი მე-2 კორპუსი ბინა 30
2-70-11-29

მობილური ტელ.:

5-99-51-98-37

2. საკონკურსო თანამდებობა:
აკადემიური თანამდებობა:
(მოინიშნოს)

 პროფესორი

 ასოცირებული
პროფესორი

 ასისტენტ-პროფესორი

 ასისტენტი

3. საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები, რომელთა გაძღოლა/სწავლება შემიძლია:

#
119

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები სწავლების
საფეხურების მიხედვით
ჩამონათვალი
ბაკალავრიატი
1. საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები
2. მმართველობითი აღრიცხვის საფუძვლები
3. ეკონომიკური ანალიზი

მაგისტრატურა
1. ფინანსური ანალიზი

საგანმანათლებლო
პროგრამა
ბიზნესის
ადმინისტრირება

ბიზნესის
ადმინისტრირება

2. ფინანსური ანგარიშგება

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა
1.

119

ამჟამად ვხელმძღვანელობ ორ მაგისტრანტს

დოქტორანტურა
დოქტოტრანტის ხელმძღვანელობა

ბიზნესის
ადმინისტრირება

მონათესავე საგნები
ბაკალავრიატი
ფინანსური აღრიცხვა

ბიზნესის

1

2
აუდიტის საფუძვლები

ადმინისტრირება

2. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
მაგისტრატურა
მმართველობითი(შიდა) აუდიტი

ბიზნესის
ადმინისტრირება

4. განათლება
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების (უსდ) დასახელება,
ფაკულტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია,
ჩარიცხვის და დამთავრების წლები:

უმაღლესი

დანართი #

გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი

№1

სააღრიცხვო - ეკონომიკური ფაკულტეტი
ფინანსებისა და კრედიტის სპეციალობა კვალიფიკაცია:
ეკონომისტი
1992წ-1997წწ

1997-2000წწ

გორის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტში

ჩავაბარე საკანდიდატო მინიმუმის გამოცდები.

5. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული,
სასწავლო-მეთოდური და პედაგოგიური საქმიანობა
სამეცნიერო ან აკადემიური
ხარისხის არსებობა
მეცნიერებათა დოქტორის
ხარისხი
დოქტორის აკადემიური
ხარისხი ან მეცნიერებათა
კანდიდატის ხარისხი (ხაზი
გაესვას)

დანართი #

სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის წელი

ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის
მეურნეობაში (შიდა ქართლის მეხილეობის ზონის მაგალითზე)
2002წ. შიფრი 08-00-14 ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

№2

5.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები*
კვლევის/სამუშაოს სახე
(გრანტი, პროექტი,
ხელშეკრულება და სხვა,
მათ შორის პირადი
ინიციატივით
შესრულებული)
გრანტი

წწ.

2017წ.

თემის/სამუშაოს დასახელება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, როგორც პროექტის
კონსორციუმის წევრი მონაწილეობს ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებულ TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის (Reform of
Education Thru International Knowledge exchange) პროექტში
(54417 8-T EM PUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR, საგრანტო
ხელშეკრულება 2013-5076) ითვალისწინებს ურბანისტიკასა და
არქიტექტურის სადოქტორო ინგლისურენოვანი პროგრამების
შემუშავებას ორმაგი დიპლომების გაცემის შესაძლებლობით,
გაძლიერებული გარემოს დაცვის კომპეტენციებით

პოზიცია
(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/
ძირითადი
შემსრულებელი)
შემსრულებელი

5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები*
საქმინობის სახე
(სახელმძღვანელო,
დამხმარე
სახელმძღვანელო,
მეთოდური მითითება,
სილაბუსი და სხვა)
დამხმარე

წელი

დასახელება

2002წ

ინვესტიციების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა სოფლის

დანართი #

№3

2

3
სახელმძღვანელო
სახელმძღვაენლო
სახელმძღვაენლო
დამხმარე
სახელმძღვანელო
დამხმარე
სახელმძღვანელო
დამხმარე
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო
დამხმარე
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელოo
სახელმძღვანელო
სახელმძღვანელო

სილაბუსი
სილაბუსი
სახელმძღვანელო

2005წ.
2005წ.
2005წ.

მეურნეობაში
საბაჟო ურთიერთობების საფუძვლები
საგადასახადო და საბაჟო საქმის საფუძვლები
საკურორტო მეურნეობა ტურიზმი

2005წ.

მარკეტინგი

№7

2006წ.

პროდუქციის ხარისხი და კონტროლი

№8

2007წ.
2007წ.

საკურორტო-ტურისტული მეურნეობის მენეჯმენტი
საბანკო მარკეტინგი

№9

2008წ.
2008წ.
2009წ.

ბიზნესის ორგანიზაციის საფუძვლები
სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის როლი ეკოტურიზმის
განვითარებაში
საკურორტო მეურნეობა, ბიზნესი და საგადასახადო სისტემა
ეკონომიკური ანალიზი (ქართული სექტორისათვის)

№ 11

ეკონომიკური ანალიზი (რუსული სექტორისათვის)

№ 15

თანამედროვე საგადასახადო და საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და
მართვა

№ 16

2009წ.
20122017წწ.
20132017წწ.
2017წ.

№4
№5
№6

№ 10

№ 12
№ 13
№ 14
№ 15

5.3. პედაგოგიური საქმიანობა (მიუთითეთ მხოლოდ 2013-2017 წლების მონაცემები)
ბაკალავრიატი (სასწავლო კურს(ებ)ი)

სასწავლო წელი

2011 წლიდან
დღემდე
2011 წლიდან
დღემდე

საბუღალტრო აღრიცხვა
ფინანსური აღრიცხვა
მაგისტრატურა (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)

მმართველობითი აღრიცხვა

2011 წლიდან

დოქტორანტურა (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა

2013წ.

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა მეცადინეობების
ჩატარება) სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ-ში, წელი
დამატებითი ინფორმაცია:

სულ 18 წელი

6. კონკურსანტის სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და
დამსახურება
6.1. პუბლიკაციები*:

დასახელება
მონოგრაფიები

რაოდენობა
2007
2008წლის
2017
ჩათვლით
წლები
1

დანართი
#
№ 17

3

4
სამეცნიერო სტატიები
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური
საშუალებები და ლიტერატურა
კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა

23
8

11
11

№ 17
№ 17

დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების

2

2

№ 17

10

15

№ 18

ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა
კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების
ხელმძღვანელობა
გამოგონებები (საავტორო
მოწმობები ან პატენტები)

საერთო რაოდენობა
მათ შორის, გაყიდული

6.2. სხვა აქტივობები*
დასახელება

ინფორმაცია

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა

არჩეულია საქართველოს ეროვნული აკადემიის ნამდვილ
წევრად. 25.05.2015წ.

სამეცნიერო წოდება
საერთაშორისო, სახელმწიფო და
რეგიონალურ პროგრამებში
მონაწილეობა
სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის
გამოცდილება
კონფერენციების საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრობა
კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–
ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა)

დანართი
#
№ 19

ასოცირებული პროფესორი

TRANING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF
COMPLETION AWARDED TO SOFIO BLIADZE TO CERTIFY
THE COMLETION OF THE MODULES COMMUNUCATIVE
COMPETENCE TEQNIQUES OF EFFECTIVE
COMMUNICATIVE ACTIVITES

TRANING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF
COMPLETION AWARDED TO SOFIO BLIADZE TO CERTIFY
THE COMLETION OF THE MODULE BASIK MARKERS OF
EFFECTIVE COMMUNICATION
ჯილდოები (ეროვნული/
სახელმწიფო/დარგობრივი პრემია,
ორდენი, მედალი და სხვ.)

აღნიშვნა

ღირსების მედალი
სტუდენტთა აღზრდა განათლებაში შეტანილი
წვლილისათვის (საქართველოს პრეზიდენტის
განკარგულება
№ 1603 24 დეკემბერი 2002 წელი)

2003 წლიდან 2006 წლამდე საქართველოს პრეზიდენტის
№ 553 განკარგულებით დამენიშნა ახალგაზრდა
მეცნიერათა მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო
სტიპენდია

December
15, 2016

May 20,
2016

№ 20

№ 21

№ 22

№ 23

საპატიო წოდებები

ლექციების კურსის წაკითხვა
უცხოეთის უმაღლეს
სასწავლებლებში
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის
შედეგების კომერციალიზაცია,
დანერგვა
რეალიზებული პროექტები

4

5
შემოქმედებითი კონკურსები, მათ
შორის, საერთაშორისო
სხვა აქტივობა, მიღწევა,
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და
დამსახურება

2012 წელს მასზედ, რომ გავიარე ბიზნეს სისტემაში
არსებული ბუღალტერიის კურსები და შევისწავლე
ბუღალტერიის თეორიული კურსი და კომპიუტერული
პროგრამა ”ორისი” მივიღე უმაღლესი კატეგორიის
სერთიფიკატი კურსის წარჩინებით
დამთავრებისათვის.
ტრენინგებისა და დასაქმების ცენტრი ბიზნეს სისტემა
(BS), სერთიფიკატი AN803

№ 24

ვიყავი რამდენიმე სადისერტაციო დაცვის კომისიის
წევრი, ვარ რამდენიმე სამაგისტრო ნაშრომის
რეცენზენტი

* - შენიშვნა: უპირატესი მნიშვნელობა მიეცემა ბოლო 10 წელიწადში გამოქვეყნებულ
შრომებს/აქტივობებს.

7. სამსახურებრივი გამოცდილება
წლები

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

1997წ - 2002წწ
1999წ - 2002წწ
2002 წ
2002 წ
2002წ - 2005წწ
2005წ - 2007 წწ
2006წ - 2008წწ
2015 წლიდან
დღემდე
2008 წლიდან
დღემდე
2009 წლიდან
დღემდე

დანართი #

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბორჯომის ფილიალი. უფროსი
მასწავლებელი
გორის ეკონომიკურ-ფუმანიტარული ინსტიტუტი. ეკონომიკური
ანალიზის კათედრის სტაჟიორ-მასწავლებელი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური ანალიზის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური ანალიზის კათედრის
დოცენტი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტრის ბორჯომის ფილიალი.
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი
გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტრის ბორჯომის ფილიალი.
დირექტორი
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასისტენტპროფესორი
დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. ასოცირებული
პროფესორი
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

№ 25

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

№ 25

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას
დაწესებულების დასახელება.
მიუთითეთ შესაბამისი სტრუქტურული
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება,
დეპარტამენტი, ლაბორატორია)

დაკავებული თანამდებობა:
დაწესებულების მისამართი და
ტელეფონი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

№ 25
№ 25
№ 25
№ 25
№ 25
№ 25
№ 25
№ 25

დანართი #

№ 25

ასოცირებული პროფესორი
ქ. თბილისი კოსტავას ქ. № 77
2-37-59-25

8. შეთავსებით მუშაობა
5

6
წლები

დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა

2008 წლიდან
დღემდე
2015 წლიდან
დღემდე

დანართი #

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

№ 26

დავით აღმაშნებელის სასწავლო უნივერსიტეტის, ასოცირებული
პროფესორი

№ 27

9. ენების ცოდნა
მშობლიური ენა:

ქართული

უცხოური ენა:

რუსული
ინგლისური

თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით

თავისფუფლად
საშუალოდ

რომელ უცხოურ ენაზე შეძლებთ მეცადინეობების ჩატარებას

რუსული

10. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები
კომპიუტერული
პროგრამა:

Word,
Excel
Power point.

თვითშეფასებები - ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო, მომხმარებლის დონე

ძალიან კარგად
ძალიან კარგად
ძალიან კარგად

11. ოჯახური მდგომარეობა
მყავს მეუღლე და ოთხი ვაჟი

12. სხვა ინფორმაცია
დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში?
მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში აკადემიური
თანამდებობის დასაკავებლად სხვა უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში?
გაქვთ თუ არა ნასამართლობა?

დიახ (თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტეის ასოცირებული
პროფესორი)
არა

არა

(კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
აკადემიური
თანამდებობის
დაკავება
შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით)
იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ ან
არა
ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე?
შენიშვნა: არასწორი მონაცემების ან გაყალბებული დოკუმენტების წარმოდგენა ავტომატურად იწვევს კონკურსიდან მოხსნას
ან კონკურსის შედეგის გაუქმებას

6

7

სამეცნიერო შრომების სია და კონფერენციებში
მონაწილეობა

#

1
1.

Sromis dasaxeleba

2

nabeWdi
Tu
xelnaweri
s
uflebiT

3

gamomcemloba, Jurnalis
dasaxeleba, nomeri, weli,
saavtoro mowmoba, weli, nomeri

nabeWdi
furclebis
an
gverdebis
raodenoba

4

5

SeniSvna
/uCveneT
Tanaavto
ri/

6

sakurorto-turistuli
meurneobis menejmenti
(saxelmZRvanelo)
sabanko marketingi (damxmare
saxelmZRvanelo)
investirebuli kapitalis
gamoyenebis efeqtianobis
amaRlebis pirobebi da
rezervebi

nabeWdi

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2007w

4,0

m. bliaZe

nabeWdi

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2007w
agraruli mecnierebis
problemebi. samecniero
SromaTa krebuli XXXIX.
Tbilisi 2007w

4,0

m. bliaZe

4.

investiciebi, rogorc
warmoebis intensifikaciis
ZiriTadi wyaro

nabeWdi

agraruli mecnierebis
problemebi. samecniero
SromaTa krebuli XXXIX.
Tbilisi 2007w

0,5

z.
gogilaSv
ili

5

biznesis organizaciis
safuZvlebi
(saxelmZRvanelo)

nabeWdi

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2008w

4,0

m. bliaZe

6

samewarmeo saqmianobis
safuZvlebi
(saxelmZRvanelo)
finansuri dabandebebis da
ZiriTadi saSualebebis
aRricxva
arameterialuri aqtivebis
aRricxva

nabeWdi

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2008w

4,0

m. bliaZe

nabeWdi

0,5

borjom-xaragaulis erovnuli
parkis roli ekoturizmis
ganviTarebaSi
(saxelmZRvanelo)

nabeWdi

agraruli universitetis
samecniero SromaTa
krebuli t.I 2009w
agraruli universitetis
samecniero SromaTa
krebuli t.I #1 (42) 2008w
gamomcemloba”universali”
2009w.

sakurorto meurneoba, biznesi
da sagadasaxado sistema
(saxelmZRvanelo)

nabeWdi

gamomcemloba”universali”
2009w.

4,5

samecniero SromaTa krebuli.
tomi 3 # 1 (50)
2010 weli

0.5

2.
3.

7

8

9

10
11

12

fuladi saSualebebis
aRricxva SezRuduli
pasuxismgeblobis
sazogadoebis magaliTze
sareklamo saqmianobis
uaryofiTi mxareebi

nabeWdi

nabeWdi

nabeWdi

nabeWdi

S. mesxias saxelobis
universitetis Sromebis
krebuli. 2011 weli

0,5

0,5

4,0

0.5

m. bliaZe

m. bliaZe

T. beriZe

7

8
13

ekonomikuri analizis
meTodebi da xerxebi

nabeWdi

finansuri aRricxvisa da
angariSgebis zogadi
proncipebi

nabeWdi

15

biznesis organizacia da
marTva (saxelmZRvanelo)

nabeWdi

16

saqarTvelos sakurortoturistuli meurneoba da
erovnuli parkis roli
ekoturizmis ganviTarebaSi
(saxelmZRvanelo)
Tanamedrove biznesisa da
mewarmeobis organizacia da
marTva (saxelmZRvanelo)

nabeWdi

18

14

mecniereba da cxovreba 2 (6)
Tbilisis saswavlo
universiteti 2012 weli
globalizacia damecnierebis
aqtualuri problemebi 21-e
saukuneSi mecniereba da
cxovreba 1(7). saerTaSoriso
samecniero konferenciis
masalebi. 2013 weli
gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2013 weli

0.5

0.5

m. bliaZe

m. bliaZe

5,0

redaqtor
i s.bliaZe

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2014 weli

5,0

redaqtor
i
s. bliaZe

nabeWdi

gamomcemloba “universali”
Tbilisi 2014 weli

6,0

redaqtor
i
s. bliaZe

warmoebis ekonomikuri
analizi

nabeWdi

mecniereba da cxovreba 1(9)
Tbilisis saswavlo
universiteti 2014w.

0.5

19

fasiani qaRaldebis aRricxva

nabeWdi

mecniereba da cxovreba
2(10) Tbilisis saswavlo
universiteti 2014w.

0.5

20

buRaltruli (finansuri)
aRricxvis safuZvlebi
(Teoria da praqtika)

nabeWdi

kavkasiis saerTaSoriso
universiteti 2015w.

4.0

recenzent
i
s. bliaZe

21

organizaciebis efeqturad
funqcionirebis
uzrunvelyofa

nabeWdi

0.5

l.
bibilaSvi
li

22

fasiani qaRaldebis bazris
mimoxilva da safondo
birJebis ganviTareba
saqarTveloSi
sainvesticio saqmianoba da
misi Taviseburebebi

nabeWdi

me-9 saerTaSoriso –samecniero
konferencia “ganaTlebis
menejmenti: mimdinare
gamowvevebi da ganvitarebis
perspeqtivebi.” goris
saxelmwifo saswavlo
universiteti. 2016w
mecniereba da cxovreba
Tbilisis saswavlo
universiteti 2017w.

0.5

n.
rinkiaSvi
li

nabeWdi

Tbilisis daviT aRmaSeneblis
saswavlouniversiteti. XIX
samecniero konferencia

0.5

n. bliaZe

24

biznesi da saerTaSoriso
ekonomikuri urTierTobebi
(saxelmZRvanelo)

nabeWdi

kavkasiis saerTaSorios
universiteti. gamomcemloba
“universali” 2017w.

12.0

recenzent
i
s. bliaZe

25

Tanamedrove sagadasaxado da
sabaJo saqmis organizacia da
marTva (saxelmZRvanelo)

nabeWdi

kavkasiis saerTaSorios
universiteti. gamomcemloba
“universali” 2017w.

9.0

m. bliaZe

17

23

8

