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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: მარინე თოფჩიშვილი 
დაბადების თარიღი: 14. 08. 1964 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : თბილისი, სოფელი დიღომი, დიმიტრი მირიანაშვილის 

ქუჩა № 3 
ტელეფონი:  579 99 63 30   2 52 97 98 
ელ.ფოსტა: m.tofchishvili@gtu.ge  marina.topchishvili@mail.ru 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
 ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის 

მართვის  დეპარტამენტი / საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

 
დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77.  

თანამდებობა : სპეციალისტი 

 

განათლება 

უმაღლესი 

ჩარიცხვის და 

დამთავრების წლები 

1981 – 1986 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ქიმიის ფაკულტეტი 

1987- 1992 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

 საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი. 

1991- 1995 წწ. ქ. თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი 

2013-2016 წ. ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი  
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სამუშაო გამოცდილება 

 

 

1981 - 1985 ქ. თბილისის №65 კავშირგამბმულობის პროფ. ტექნიკურ 

სასწავლებელი - ლაბორანტი. 

1986 - 1987 საქართველოს განათლების სამინისტრო. სსრ ი. 

გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიური საზოგადოება - 

ინსტრუქტორი. 

1987- 1991 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. სამეცნიერო 

ნაწილი- ინჟინერი. 

1991 - 1992 მსს ,,სისტემატექნიკა’’- I კატ. ინჟინერი. 

1992 - 1994 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ციფრული 

სატელევიზიო მოწყობის სამეცნიერო კვლევის 

ლაბორატორია - ინჟინერი. 

1992 – 1994 

(შეთავსებით) 

 

1994 - 1995 

 

 

1996 - 2000 

 

 

2000 - 2002 

 

 

2003 - 2008 

 

2008- 2011 

 

2011 - 2015 

 

 

2015 – 2017 

 

 

2017 - დღემდე 

 

 

საქართველოს პარლამენტის სახელმწიფო 

საკონსტიტუციო კომისია - სპეციალისტი. 

 

საქართველოს სახელმწიფო მეთაურის აპარატი. 

საკონსტიტუციო აქტების მომზადების სამსახური. 

(მოქალაქეობის საკითხთა ჯგუფი) - უფროსი 

სპეციალისტი. 

საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია. მოქალაქეების 

საკითხთა, სახელმწიფო ჯილდოების, პრემიების და 

საპატიო წოდებების მინიჭების განყოფილება - წამყვანი 

სპეციალისტი. 

საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია.  საქართველოს 

პრეზიდენტის პარლამენტთან  ურთიერთობისა და 

კანონშემოქმედებითი  სამსახური - რეფერენტი. 

სააქციო საზოგადოება თბილისის ცენტრალური 

ავტოვაგზალი - იურისტი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის მართვის  

დეპარტამენტი - სპეციალისტი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის მართვის  

დეპარტამენტი - მოწვეული მასწავლებელი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს 

ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის 

ადმინიტრირების  დეპარტამენტი - ასისტენტ 

პროფესორი. 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 

სტატიები 3 

კონფერენციები 6 

ტრეინინგი 11 



  

ენების ცოდნა 

 

ქართული                           მშობლიური 

რუსული  თავისუფლად 

ინგლისური  ლექსიკონით 

 

 

 

ჰობი 

ლიტერატურა 

პოეზია  

სპორტი 
 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო შრომების სია: 

 

1.  „საქართველოს სტრატეგიული რესურსი - მინერალური წყლები („ბორჯომის“ 

წარსული და აწმყო)“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 

№3, 2014, გვ. 127-131. 

 

2. „ბიზნესის განვითარება და მოსახლეობის ცხოვრების დონე საქართველოს 

რეგიონებში“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №2, 

2014, გვ. 18-20. 

3. „ქართული უალკოჰოლო სასმელების ბრენდების ისტორია - ლაღიძის წყლები“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №5, 2014, გვ. 129-

132. 

 

 

 

 

 



მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში: 

 

1. მოხსენება: „ფუნქციური ურთიერთქმედება სერვისულ მენეჯმენტში“. ბათუმის 

სახელმწიფო საზღვაო აკადემია I რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე „საკრუიზო 

ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი 

ზღვის რეგიონში“, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014.  

2. მოხსენება: „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ - სტუდენტთა ღია 84-ე 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016. 

3. მოხსენება: „ტერიტორიული მენეჯმენტის საკითხისათვის“. გ. თავართქილაძის 

სასწავლო უნივერსიტეტი III რეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - 

მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ღვის 

რეგიონში“, თბილისი, 25-26 მარტი, 2016.  

4. მოხსენება: „კლასტერიზცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების 

სტრატეგია (უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების 

მაგალითზე)“. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლების 

მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2016. 

5. მოხსენება: „სურსათის სამომხმარებლო ბაზარზე ფალსიფიკაციისა და უვნებლობის 

ასპექტები“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, სტუ, 19-20 მაისი, 2017. 

6. მოხსენება: თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მარკეტინგული 

გადაწყვეტილებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 

„განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტილების 

გზები“. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 29-30 სექტემბერი, 2017 წელი.  

 


