გიორგი ძიძიგური
ტელ.: +995 591 51 75 75; +995 595 70 84 84
ელ-ფოსტა: g.dzidziguri@gtu.ge; g.dzidziguri@smart.org.ge
მისამართი: ირ. აბაშიძის ქ. N 48, ბინა 8, 0179 თბილისი, საქართველო
სპეციალიზაციის სფერო
ოპტიმალური მართვა, კონსულტაციები სტრატეგიული განვითარების საკითხებში, ორგანიზაციის მართვა,
ადამიანური რესურსების მართვა, სამუშაოს ანალიზი, სამუშაოთა ფარდობითი ღირებულებების განსაზღვრა,
პროფესიული ტესტირება, ფსიქომეტრიკა, ინტენსიური ტრენინგები/გუნდის სწავლება, სამუშაოს შეფასება, სწავლების
ხარისხის უზრუნველყოფა, პროექტების მართვა, კვლევითი სამუშაოების ხელმძღვანელობა, ინფორმატიკა.

განათლება
სექტემბერი, 1969 - ივნისი, 1974
თბილისი, საქართველო
ნოემბერი, 1976 - ნოემბერი, 1979
მოსკოვი, რუსეთი

დეკემბერი, 1984 – სექტემბერი, 1985
ლოს ანჟელესი, აშშ

ინჟინერ-ელექტრიკოსის დიპლომი (უნივერსიტეტის დიპლომის
ეკვივალენტი)
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი,
(დოქტორის ხარისხის ეკვივალენტი)
მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, მიზნობრივი ასპირანტურა
მოსკოვი
IREX–ის გაცვლითი პროგრამა
UCLA (კალიფორნიის უნივერსიტეტში ლოს ანჟელესში)
თემატიკა: ოპტიმალური მართვა

პროფესიული განვითარების კურსები:
დეკემბერი, 1995 - ივნისი, 1998
თბილისი, ბელფასტი, სურეის
საგრაფო, ბერლინი
თებერვალი, 1996 - მარტი, 1996
სურეის საგრაფო, გაერთიანებული
სამეფო
ივლისი, 1996 - ოქტომბერი, 1996
თბილისი, საქართველო
იანვარი, 2006 - თებერვალი, 2006
სურეის საგრაფო, გაერთიანებული
სამეფო
მარტი, 2007 - აპრილი, 2007
თბილისი, საქართველო
ივნისი, 2010
სტოკჰოლმი, შვედეთი

სერტიფიკატი - კადრების მართვის მეთოდებში
Tacis სამოქალაქო სამსახურის რეფორმა და ტრენინგები
სერტიფიკატი - დაქირავების ტესტებისა და პიროვნული თვისებების
საკვლევი კითხვარების ადაპტირებასა და გამოყენებაში
ბრიტანეთის ფსიქოლოგთა ასოციაციის SHL სასწავლო აკადემია
სერტიფიკატი - კადრების მართვაში
Tacis-ის სახელმწიფო მართვის კოლეჯი
სერტიფიკატი - სამუშაოს ანალიზსა და კომპეტენციების განსაზღვრაში
ბრიტანეთის ფსიქოლოგთა ასოციაციის SHL სასწავლო აკადემია
დიდი ბრიტანეთი
სერტიფიკატი - სამუშაოს შეფასების სისტემებში
კანადის საერთაშორისო განათლების ბიურო და სტრატეგიული და
საერთაშორისო კვლევების ფონდი
სერტიფიკატი - ტრენერების მომზადება სატრენინგო მეთოდოლოგიაში
სახელმწიფო მართვის შვედური ინსტიტუტი (SIDA/ SIPU International)

სპეციფიკური სამუშაოები
გრანტი (საერთაშორისო)/პროექტის ხელმძღვანელი
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის დახმარება მმართველობითი სისტემის გაუმჯობესების მიზნით
(განხორციელდა USAID/CAUCASUS G3 პროგრამის დაფინანსებით).
2012 წლის მარტი-აპრილი
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ახალი საორგანიზაციო სტრუქტურისა და ადამიანური რესურსების მართვის
სისტემის შექმნა (ხორციელდება GIZ -ის Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ფინანსური
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მხარდაჭერით)
10.2011 - დღემდე
სამოქმედო გეგმის შემუშავება საქართველოს სასამართლო სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვის
თანამედროვე მეთოდების დანერგვისათვის (განხორციელდა USAID/CAUCASUS –ის JAMR პროგრამის დაფინანსებით)
05.2011 - 07.2011
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს დახმარება ადამიანური რესურსების
მართვის პროცესებისა და პროცედურების განვითარებაში (განხორციელდა USAID/CAUCASUS –ის FORECAST
პროგრამის დაფინანსებით)
11.2010 –12.2010
საქართველოს პარლამენტის აპარატის მხარდაჭერა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესებისა და
პროცედურების შემდგომი განვითარების მიზნით (განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის - UNDP-ის
დაფინანსებით)
06.2010 – 10.2010
საქართველოს ეროვნული ბანკის ად. რესურსების მართვის განყოფილების ტექნიკური დახმარება (განხორციელდა
USAID/CAUCASUS –ის FORECAST პროგრამის დაფინანსებით)
11.2008 - 02.2009
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დახმარება ადამიანური რესურსების მართვის პროცესებისა და
პროცედურების განვითარებაში (განხორციელდა USAID/CAUCASUS –ის PAR პროგრამის დაფინანსებით)
06.2008 - 12.2008
ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის შემუშავება და მისი დანერგვა საქართველოს საჯარო
სამსახურის სისტემაში პროცედურების განვითარებაში (განხორციელდა USAID/CAUCASUS –ის PAR პროგრამის
დაფინანსებით)
06.2008 - 11.2008
კონსულტანტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში (საერთაშორისო), დაქირავებული AED-ს მიერ
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის
07.2007 - 11.2007
UNDP-ს პროექტი, საქართველოს საჯარო სამსახურში კადრების შერჩევის/შეფასების თანამედროვე მეთოდების
დანერგვაზე მომუშავე გუნდის ხელმძღვანელი
09.2005 - 07.2006
საქართველოს საჯარო სამსახურში კადრების მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვის საკითხებზე მომუშავე
კონსულტანტი (მსოფლიო ბანკი)
02.2005 - 04.2005
Tacis–ის სამოქალაქო სამსახურის რეფორმისა და ტრენინგის პროექტის კადრების განყოფილების უფროსი
11.1995 - 12.1997
მსოფლიო ბანკის განათლების სიტემის რეფორმა
04.1997 - 12.1997
არასამთავრობო ორგანიზაცია სმარტ კონსალტინგის თავმჯდომარის და მართვის თანამედროვე მეთოდების
დანერგვის საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტის რანგში, ზედამხედველობდა პროფისიონალთა გუნდს, რომლებიც,
1996-2011 წწ, სახელმწიფო შესყიდვების/ინდივიდუალური კონტრაქტების საფუძველზე, სხვადასხვა ქართულ და
საერთაშორისო ორგანიზაციებში ახორციელებდნენ კადრების მართვის სფეროში სხვადასხვა ამოცანებს, მათ
შორისაა: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, სახელმწიფო კანცელარია, ეკონომიკური განვითარების
სამინისტრო, საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო; Tacis-ის სახელმწიფო
მართვის კოლეჯი; UNICEF; მსოფლიო ბანკი; ევროკომისიის დელეგაცია საქართველოში; “Coca-Cola Bottlers
Georgia Ltd”; საქართველოს ავიახაზები; თბილავიამშენი, TACIS-ის რამოდენიმე პროექტი, და ა.შ. ასევე
ტრენინგები სამუშაოს ანალიზის/კომპეტენციების შემუშავების საკითხებში, ტესტირება პროფესიული უნარჩვევების გამოსავლენად, პროფესიული ტესტირება პიროვნული თვისებების გამოსავლენად და საქმიანობის
შეფასება ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტებისთვის სხვადასხვა საჯარო და კერძო
დაწესებულებებში.

სამუშაო გამოცდილება
თებერვალი, 2011 - დღემდე

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი (სტუ)

ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი
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ნოემბერი, 2006 - დღემდე

სტუ

მარტი, 2007 - დღემდე

ივნისი, 2010 - თებერვალი, 2011

არასამთავრობო ორგანიზაცია
„სმარტ კონსალტინგი“
საქართველოს საზოგადოებრივი
მაუწყებელი (სსმ)
სსმ

მაისი, 2010 - ივნისი, 2010
2005 - 2007

სსმ
საჯარო სამსახურის ბიურო

2000 - 2005

სტუ

1998 - 2005

1995 - 2000

ეკონომიკური პოლიტიკისა და
სამართლებრივი საკითხების
ქართულ-ევროპული
საკონსულტაციო ცენტრი - GEPLAC
სტუ

1989 - 1994

სტუ

1983 - 1989

საქართველოს პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი (სპი)

1974 - 1983

სპი

თებერვალი, 2011 - ივნისი, 2011

კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და
მენეჯმენტის მიმართულების სრული
პროფესორი (ნახევარი განაკვეთი)
გამგეობის თავმჯდომარე
გენერალური დირექტორის მრჩეველი
(ნახევარი განაკვეთი)
ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახურის უფროსი
გენერალური დირექტორის მრჩეველი
ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტის უფროსი
ინფორმატიკის და მართვის
სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი
დირექტორი

ინფორმატიკისა და კომპიუტერული
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის N41
კათედრის გამგე
სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების
სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
უფროსი
საინჟინრო და ტექნიკურ
გაანგარიშებებში გამოთვლითი
ტექნიკის გამოყენების კათედრის
უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი
ავტომატიკის და გამოთვლითი
ტექნიკის საპრობლემო
ლაბორატორიის ინჟინერპროგრამისტი, უმცროსი მეცნიერმუშაკი, უფროსი მეცნიერ-მუშაკი

ენები: ქართული (მშობლიური), ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (თავისუფლად), ფრანგული (საბაზო)
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