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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: გიორგი სულაშვილი 
დაბადების თარიღი: 21. 05. 1985 

დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : თბილისი, ვეფხისტყაოსნის 16, ბინა 122 
ტელეფონი:  555 37 74 84 
ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და 2 შვილი 

ელ.ფოსტა: g.sulashvili@gtu.ge   giosulashvili@yahoo.com; 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. 

ხარისხი: 
ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

დოქტორი 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზა

ცია: 

 

დაწესებულების 

მისამართი: 

თანამდებობა : 

 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზა

ცია: 

 

ბიზნესტექნოლოგიე

ბის ფაკულტეტი, 

საფინანსო და 

საბანკო 

ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტი / 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი.  

თბილისი, კოსტავას 

ქ. 77. 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ბიზნესტექნოლოგიე

ბის ფაკულტეტი, 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი.  
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დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77. 
თანამდებობა : საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი; 

 

 

განათლება 

უმაღლესი 

ჩარიცხვის და 

დამთავრების წლები 

          2001–2006წწ. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის             

“სამართალმცოდნეობის” სპეციალობა; 

         2003–2007წწ. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის დაუსწრებელი სწავლების 

განყოფილების “ტექნიკური, ადმინისტრაციულ-

ეკონომიკური სისტემების მართვა და კომპიუტერული 

ავტომატიზაციის” სპეციალობა; 

        2006-2008წწ.     საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის 

ფაკულტეტი, საინჟინრო მენეჯმენტის მაგისტრის 

აკადემიური ხარისხი. 

        2009-2012წწ.     საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 

დოქტორანტურა, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი. 

  

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2017 წლიდან-დღემდე 

 

 

2017 წლიდან-დღემდე 

 

 

 

2011 -2017 

 

2013 წლიდან-დღემდე 

2010 -2013წლები  

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი; 

სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საფინანსო 

და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

 

სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საფინანსო და 

საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასისტენტ 

პროფესორი. 

ევროპული აკადემია, ასოცირებული პროფესორი 
 

ევროპული უნივერსიტეტი. მასწავლებელი 

 

74 საჯარო სკოლა. აიტი მენეჯრი 



2011 წელი 

2010 წელი 

2010 წელი 

2008-2009 წლები 

2006-2007 წლები 

 

ღუდუშაურის  სახელობის საავადმყოფოს ფინანსური 

დეპარტამენტი 

საგარეო დაზვერვა. ოპერატიული სამსახური 

შპს ,,ჯ და ე” – დირექტორი   

 

  ეგვიპტე, ქ. შარმელშეიხი სასტუმრო „რიზკალტონი და 

ხაიტრეჯენსი“ ინთერთეიმენთ მენეჯერი. ქ. ხურგადა, 

კლუბ “ადმირალის” მარკეტინგის მენეჯერი.   

 

2004-2006 წლები 

 

შპს „ბუღალტრული ექსპერტიზა და აუდიტი“. ფინანსური 

მენეჯერი 

 

2006 წელი 

 

 

 

2005 წელი 

 

2004 

2016 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი                             

რესურსების სამინისტრო. კადრების განყოფილება. 

სპეციალისტი 

 

იუსტიციის სამინისტრო. კადრების განყოფილება  

 

მთაწმინდა – კრწანისის პროკურატურა. სტაჟიორი. 
Tempus Project No. 544178-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR-

ის პროექტში მენეჯერის თანაშემწე 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 

მონოგრაფია  0 

სახელმძღვანელო 5 

სტატიები 13 

კონფერენციები 17 

გამოგონებები 0 

გრანტები 2 

 

 

ენების ცოდნა 

 

რუსული  თავისუფლად 

ინგლისური  თავისუფლად 

არაბული  თავისუფლად 

გერმანული                           ლექსიკონით 

პედაგოგიური საქმიანობა 

 
სასწავლო კურსის დასახელება. 

1. საბანკო ოპერაციები და 

პროცესები; 

2. საბანკო ოპერაციებისა და 

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო პროგრამა 

ბაკალავრიატი. 

 

 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1


პროცესების სააღრიცხვო 

უზრუნველყოფა 

3. აღრიცხვა ბანკებში 
4. ოპერაციები საფინანსო 

დაწესებულებებში; 

5. სადაზღვევოს საქმის 

საფუძვლები 

6. ფინანსების საფუძვლები 

 

 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
Tbilisis meriis stipendianti 2001w. evropis kriminologiis wevri. 

WadrakSi Tbilisis da saqarTvelos mravalgzis priziori. saerTaSoriso turnirebis monawile. 

ჰობი 

ლიტერატურა 

პოეზია, ფეხბურთი, ჭადრაკი. 

 


