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პოზიცია/მოვალეობაპროექტში  

           

 

1. აკადემიური ხარისხი (კვალიფიკაციის / სპეციალობის მითითებით) 
ფორმატი: სამეცნიერო ხარისხი, კვალიფიკაცია/სპეციალობა, ინსტიტუტი, წელი. მაგ. ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1998 წ. 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი,ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

2014წ. - დღემდე  

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (წარჩინებით), ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2014 წ.  

 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი (წარჩინებით), ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 2012 წ.  

 

 

2.სამუშაო გამოცდილება 
ფორმატი: ჩამონათვალი დაიწყეთ ამჟამინდელი სამუშაო პოზიციიდან და მიუთითეთ წლები, თანამდებობა, 

განყოფილება/დეპარტამენტი, ორგანიზაცია  

2017  - დღემდე, ასისტენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

2016 -დღემდე, რეპორტინგის მენეჯერ,ბუღალტერიის განყოფილება, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია შპს 

ნექსია თიეი  

2016 - 2017 მოწვეული ლექტორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, წაკითხული საგნები: მაგისტრატურა: სტრატეგიული მენეჯმენტი, ბაკალავრიატი: საერთაშორისო 

ბიზნესი და ინტერნეტ მარკეტინგი 

2016 მოწვეული ფინანსური ექსპერტი ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის გრანტის ფარგლებში 

(IBRD), ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემის შესწავლა და გამართვა (პროგრამა Fina); შპს „სასოფლო 

საკონსულტაციო სამსახური“ (აგრარული სექტორი) 

2015 – 2016 გენერალური დირექტორის თანაშემწე, აუდიტის განყოფილება, შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი 

და კომპანია 

2016 მოწვეული ფინანსური ექსპერტი ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის გრანტის ფარგლებში 

(IBRD),ბუღალტრულიაღრიცხვისსისტემისგამართვადათანამშრომელთასწავლება (პროგრამა Oris); შპს „ძრავა“ 

(ტექნიკით ვაჭრობა) 

2015 მოწვეული ფინანსური ექსპერტი ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის გრანტის ფარგლებში 

mailto:giorgi.morchiladze@gtu.ge
mailto:giorgimorchiladze17@gmail.com


2 | დანართი №4. ძირითადი პერსონალისCV 

(IBRD), ბუღალტრულიაღრიცხვისსისტემისდანერგვადათანამშრომელთასწავლება (პროგრამა Superfin); 

2015 მოწვეული ფინანსური ექსპერტი ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის გრანტის ფარგლებში 

(IBRD), ბუღალტრულიბაზისშემოწმება/აღრიცხვა, შპს ფრიდი (აგრარული სექტორი) 

2015 მოწვეული ფინანსური ექსპერტი ევროპის განვითარების და რეკონსტრუქციის ბანკის გრანტის ფარგლებში 

(IBRD),ბუღალტრულიაღრიცხვისსისტემისდანერგვადათანამშრომელთა, შპს დოვრუშალი (სამშენებლო სექტორი) 

2013 -2014 კონსულტანტი, აუთსორსინგის განყოფილება, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია შპს „ბიდიო“  

2012 -2013 სტაჟიორი, აუთსორსინგის განყოფილება, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია შპს „ბიდიო“  

 

 

 

3. სამეცნიეროსაგრანტოპროექტებშიმონაწილეობა 
ფორმატი: პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის ნომერი, პროექტის სათაური, 

პოზიცია/როლი პროექტში 

 

4. სამეცნიეროპუბლიკაციებისჩამონათვალი 
ფორმატი: ავტორები, პუბლიკაციისსათაური,ჟურნალისსახელი, ტომი, ნომერი (წელი):გვერდებიანწიგნის/მონოგრაფიისსათაური, 

რედაქცია, გამომცემლობა, ქალაქი, წელი 

1. მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე, ეფექტიანი მოლაპარაკებისას გასათვალისწინებელი საკითხები, 

საერთაშორისო ჟურნალი მენეჯმენტისა და ინოვაციების, ტომი 5, ნომერი 1(2017: ): 60-63 

2. მანანა ხარხელი, მორჩილაძე გიორგი, დროის მენეჯმენტი, ელექტრონული წიგნი, თბილისი, 2016  

3. გიორგი მორჩილაძე, ემპათიისას გამოყენებისას არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები,  ჟურნალი 

ეკონომიკა და ბიზნესი, ტომი 8, ნომერი 4, (2015) : 141 -152 

4.მანანა ხარხელი, გიორგი მორჩილაძე, მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღებაზე მოქმედი ფაქტორები,  

საერთაშორისო ჟურნალი მენეჯმენტისა და ინოვაციების, ტომი 3, ნომერი 1(2015: ): 425 – 428 

 

5. ადგილობრივ და საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციაზე/ფორუმზე წარდგენილი 

მოხსენებები/პრეზენტაციები(ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
ფორმატი: წელი, თარიღი, ადგილი, ორგანიზატორი ინსტიტუცია, ღონისძიების დასახელება, მოხსენების სათაური, ავტორ(ებ)ი, 

ვებგვერდი 

1. 2017, აპრილი, იტალია ქ.რომი, საერთაშორისო უნივერსიტეტი სოციალური და ეკონომიკური მეცნიერებების, მე-5 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მენეჯმენტისა და ბიზნესის მიმართულებით, ინოვაციების მენეჯმენტის 

თავისებურებები მომსახურების სფეროში, მანანა ხარხელი, მორჩილაძე გიორგი, http://www.iises.net/past-

conferences/business/5th-business-management-conference-rome/page-book-of-abstracts-5bmc 

2. 2016, აპრილი, საფრანგეთი ქ.პარიზი, საერთაშორისო ჟურნალი მეცნიერებისა და ხელოვნების, აკადემიური 

კონფერენცია პარიზში, ეფექტიანი მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღებისას გასათვალისწინებელი საკითხები , 

მორჩილაძე გიორგი ,https://paris2016.sched.com/event/6Zer/factors-influencing-management-decision-making-in-a-company 

3. 2016, იანვარი, ტაილანდი, საერთაშორისო ჟურნალი მეცნიერებისა და ხელოვნების, ადაკემიური კონფერენცია 

ტაილანდში, ინფორმაციული სისტემის მნიშვნელობა ინოვაციების მართვისას მომსახურების სფეროში, მორჩილაძე 

გიორგი, https://chiangmai2016.sched.com/event/5k09/information-system-importance-for-improvement-innovation-

management-in-services-field-poster-presentation 

4.  2016, ნოემბერი, საქართველო, ქ.თბილისი, თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის 

გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, ემოციური ინტელექტის განვითარების მნიშვნელობა ბიზნესში“, მანანა 

ხარხელი ,მორჩილაძე გიორგი. http://cgebconference.tsu.ge/ 

5. 2016,საქართველო, ქ.თბილისი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია,   „ლიდერული უნარ -ჩვევების განვითარებისას გასათვალისწინებელი საკითხები“, მორჩილაძე 

გიორგიhttp://www.ciu.edu.ge/files/files/2016%20conf%20tez%20prog/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%

E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%202016.pdf 

6. 2015, ოქტომბერი, იტალია ქ.რომი, საერთაშორისო ჟურნალი მეცნიერებისა და ხელოვნების, ადაკემიური 

კონფერენცია რომში, ინტუიციაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ანალიზი, მორჩილაძე 

გიორგი,  

https://rome2015.sched.com/event/4OKP/intuitive-decision-making-process-analysis-in-business 

http://www.iises.net/past-conferences/business/5th-business-management-conference-rome/page-book-of-abstracts-5bmc
http://www.iises.net/past-conferences/business/5th-business-management-conference-rome/page-book-of-abstracts-5bmc
https://paris2016.sched.com/event/6Zer/factors-influencing-management-decision-making-in-a-company
https://chiangmai2016.sched.com/event/5k09/information-system-importance-for-improvement-innovation-management-in-services-field-poster-presentation
https://chiangmai2016.sched.com/event/5k09/information-system-importance-for-improvement-innovation-management-in-services-field-poster-presentation
http://cgebconference.tsu.ge/
http://www.ciu.edu.ge/files/files/2016%20conf%20tez%20prog/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%202016.pdf
http://www.ciu.edu.ge/files/files/2016%20conf%20tez%20prog/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%202016.pdf
https://rome2015.sched.com/event/4OKP/intuitive-decision-making-process-analysis-in-business
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7. 2015, მაისი, ჩეხეთი ქ.ბრნო, ბრნოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, „ეკონომიკა, მენეჯმენტი, ფინანსები და 

სისტემური ინჟინერინგი ბიზნესისა და მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივიდან: აკადემიური და პრაქტიკული 

ხედვები“, პოსტ-კრიზისული გარდაქმნები კომპანიებში, https://www.fbm.vutbr.cz/ 

8.  2015, ივნისი, საქართველო ქ.ბათუმი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, „თანამედროვე მენეჯმენტი: 

პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“, ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობის მნიშვნელობა ინოვაციების აღმოჩენისა 

და დანახვისთვის, http://bntu.edu.ge/ 

9. 2015, საქართველო, ქ.თბილისი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია,   „ფარული მართვის ფსიქოლოგიური ასპექტები“, მორჩილაძე გიორგი 

http://www.ciu.edu.ge/files/files/01_12_2015%20ES%20ARIS%20RAC%20ARIS.pdf 

10. 2014, საქართველო, თბილისი, თსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, 

„„ცვლილებები და გარდაქმნები საქართველოს ბიზნეს სუბიექტებში როგორც ანტიკრიზისული 

ღონისძიებები“https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/4lz_jCenhrjvx7Nlw/?p=1 

 

 

6. კვლევითი პროექტებიდან მიღებული პროდუქტი: ტექნოლოგია/ტექნიკა, გამოგონება, პატენტის 

აპლიკაცია, ან/და ლიცენზია, სხვა პროდუქტები, როგორიცაა მონაცემთა ბაზები, ფიზიკური კოლექციები, 

აუდიო და ვიდეო პროდუქცია, პროგრამული უზრუნველყოფა, მოდელები, დამხმარე საგანმანათლებლო 

პროგრამები, ახალი ბიზნეს გამოგონება და სხვა(მაქსიმუმ 5) 

№ პროდუქტის ტიპი პროდუქტის აღწერილობა 

თარიღი, დოკუმენტის 

რეგისტრაციის ნომერი, 

ლიცენზია/ვებ-გვერდი და ა.შ. 

1    

2    

3    

4    

5    

პატენტები 

№ 
დაპატენტებული გამოგონების 

სახელწოდება 

პატენტის რეგისტრაციის 

თარიღი 

პატენტის მიმნიჭებელი 

ორგანიზაცია, ქვეყანა 

1    

2    

3    

4    

5    

7. ენების ფლობა 

მშობლიურიენა 
  

  

№ უცხო ენა საშუალოდ (A1, A2) კარგად (B1, B2) თავისუფლად (C1, 

C2) 

1 ინგლისური  კარგად (B2)  

2 რუსული  კარგად (B2)  

3     

8.პროექტის ხელმძღვანელის1 მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაშიგანხორციელებული კვლევითიპროექტის 

რეზიუმე 
მიუთითეთ პროექტის დაწყებისა და დამთავრების წლები, დამფინანსებელი, პროექტის ნომერი, პროექტის სათაური, პოზიცია/როლი 

პროექტში. აღწერეთ სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის მიზნები და ამოცანები, მნიშვნელობა და ღირებულება, მიღწეული შედეგები. 

მიუთითეთ (არსებობის შემთხვევაში) ამ პროექტში განხორციელებული კვლევის საფუძველზე საერთაშორისო რეფერირებად 

ჟურნალებში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები; საერთაშორისო კონფერენციებზე წარდგენილი მოხსენებები; 

                                                           
1ავსებს მხოლოდ პროექტის ხელმძღვანელი 

https://www.fbm.vutbr.cz/
http://bntu.edu.ge/
http://www.ciu.edu.ge/files/files/01_12_2015%20ES%20ARIS%20RAC%20ARIS.pdf
https://www.tsu.ge/ge/faculties/economics/news/4lz_jCenhrjvx7Nlw/?p=1


4 | დანართი №4. ძირითადი პერსონალისCV 

გამოგონებები/პატენტები; ტექნოლოგიების ტრანსფერი დამყარებული თანამშრომლობა ადგილობრივ/საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან. ტექსტის რეკომენდირებული მოცულობა მაქსიმუმ 1 გვერდი. 

 

 

 


