
 

თამარი   დევიძე 

დაბადების  თარიღი 

ადგილი 

 

განათლება 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

სამუშაო 

გამოცდილება 

 

1965წ. 15 ივლისი  

ქ. თბილისი 

 
 

1993 – 1998 წწ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ინფორმატიკოს-ბიზნესმენის უმაღლესი 

სკოლა. სპეციალობა: ინფორმატიკა დიპლომატიასა და 

სახელმწიფო მართვაში.  
 

1990 – 1993 წწ. 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა 

ფაკულტეტი. სპეციალობა: ფრანგული ენა 
 

1988 – 1989 წწ 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტაჟიორმკვლევარი, 

პოლიტეკონომიის კათედრა. 
 

1983 – 1988 წწ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი. სპეციალობა: 

პოლიტეკონომია.  
 

1971 – 1982 წწ. 

 ქ. თბილისი 151-ე  საშუალო სკოლა. 
 

1971 – 1979 წწ. 

 ქ. თბილისი 151-ე სკოლასთან არსებული შვიდწლიანი 

სამუსიკო სტუდია, ფორტეპიანოს სპეციალობით.  

 

 

2017 -დღემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოც. პროფესორი 

ტელ.: (99532) 31 77 02 

მობ:  551 17 32 88 

email: t.devidze@gtu.ge 

მის.: ვაჟა-ფშაველა ქ. 

81 0186 ქ. თბილისი, 

საქართველო 
  

mailto:t.devidze@gtu.ge


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2013 – 2017 წწ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ 

პროფესორი 

 

2012-2013 წწ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი 

მასწავლებელი 

 

2012-2017 წწ. 

 

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, ასოცირებული 

პროფესორი 
 
 

2010-2016 წწ. 

თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, 

სრული პროფესორი 

 
 

2007-2012 ს/წ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  53-ე საჯარო სკოლა, 

მასწავლებელი (საგნები: „ეკონომიკა“, „სამოქალაქო 

განათლება“). 
 

2006/2010  ს/წ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტი, 

საათობრივ ანაზღაურების წესით მოწვეული ლექტორი. 

 
 

2008/2009 ს/წ 

საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი. 
 

2006  _ 20008 წწ. 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი (სდასუ), ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, ასოცირებული 

პროფესორი.  
 

2006 წ. 

სს „საქართველოს გაერთიანებული სატელემუნიკაციო 

კომპანია“,  მომარაგების განყოფილება, ინფორმაციული 

უზრუნველყოფის ოპერატორი. 
 

2002 წ – 2006 წ. ივლისი  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტი,  

(მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, 

მენეჯმენტისა და მეწარმეობის ეკონომიკის კათედრა), 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დოცენტი.  

 

 

1999 – 2003 წწ 

საქართველოს დემოკრატიული პრინციპებისა და ადამიანის 

უფლებათა დაცვის კავშირი, სოც.ეკონ. და კულტ. უფლებათა 

კომისიის წევრი. 

 

1998 – 2002 წწ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი,  „სტუდენტთა 

მომსახურებისა და წარმოებასთან კავშირის“ ოფისის მენეჯერი. 

 

 

1997 – 2002 წწ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მრეწველობის, 

სოფლის მეურნეობისა და შრომის ეკონომიკის კათედრა, 

დოცენტი.  

 

 

1997 წ. 

„tasis tempusis“ პროგრამის_“თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სტუდენტთა მომსახურების ოფისის დაარსება 

და წარმოებასთან კავშირი“, მონაწილე. 

 

1995 – 1997 წწ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მრეწველობის, 

სოფლის მეურნეობისა და შრომის ეკონომიკის კათედრა, 

მასწავლებელი.  

 

 

1990 – 1995 წწ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, პოლიტეკონომიის 

კათედრა, უმცროსი მეცნ. თანამშრომელი. 

 

 

1989 – 1990 წწ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, უმცროსი მეცნ. 

მუშაკი. 

 

1988 წ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ენების ცოდნა  
 

 

 

 

კომპიუტერთან 

მუშაობის უნარი 

 
 

 

 

 

 

წოდებები, 

ჯილდოები და 

სერთიფიკატები 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, უფროსი 

ლაბორანტი. 

 

1982 – 1983 წწ. 

ქ. თბილისის სავაჭრო მოწყობილობისა და ინვენტარის 

კომბინატი, შემფუთავი. 

 

 

  ქართული-მშობლიური, 

  რუსული-კარგად, 

  ინგლისური კარგად, 

  ფრანგული (ლექსიკონის დახმარებით) 

 

მომხმარებელი 

Windows, Microsoft Office, Excel, SuperFin  Trade da sxva. 

 

 

 

 

 

2007 წ 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტი, 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.   

 

2006 წ. 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი (სდასუ), ასოცირებული პროფესორი.  

 

 

1998 წ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის  ფაკულტეტი, დოცენტი. 

 

1997 წ. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის  ფაკულტეტი, ეკონომიკური 

მეცნიერებათა კანდიდატი. 

 

2017 წ. 

TEMPUS LMPH პროექტში ჩატარებულ სემინარებში 

მონაწილეობისათვის. სერთიფიკატი. 

 

2017 წ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,მსოფლიო და კავკასია". სერტიფიკატი.  

 

2017 წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები". სერტიფიკატი. 

 

2017 წ. 

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიასა და ბალტიის 

საერთაშორისო აკადემიის პარტნიორობით გამართულ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში 

,,გლობალიზაცია და ბიზნესი _ გამოწვევები, 

პრობლემები, პერსპექტივები" წარმატებული 

მონაწილეობისათვის. სერტიფიკატი. 

 

2016 წ.  

Communicative competence,techniques of effective 

communicative activites..  certificate .  

 

2016 წ.  

Basic markers of effective communication.  certificate. 

 

2015 წ. 

სერთიფიკატი სალექციო კურსი „ის, რაც საჭიროა 

წარმატებისთვის“. ახალი ეკონომიკური სკოლა --- საქართველო. 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი საქართველოს უნივერსიტეტი. 

თბილისი. საქართველო.  

 

2014 წ. 

სერთიფიკატი სალექციო კურსი „ თავისუფლება და 

მეწარმეობა“. ახალი ეკონომიკური სკოლა --- საქართველო. 

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი საქართველოს უნივერსიტეტი. 

თბილისი. საქართველო. 

 

2013 წ. 

„სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს 

სასწავლებლებში“. ქართულ-ევროპული აკადემია 

(ავტორიზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება). 

 

2010 წ. 

სერთიფიკატი სამოქალაქო განათლების პედაგოგთათვის, 

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი 

პროფკავშირისა და საერთაშორისო სამოქალაქო განათლების 

პროგრამა მოზაიკა 2. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონფერენციები 

 
 
 

სხვა მოღვაწეობა 

 

2010 წ. 

სერთიფიკატი მასწავლებლის საგანმანათლებლო პროგრამის, 

პროფესიული უნარები, შ.პ.ს. საგანმანათლებლო ორგანიზაცია 

„დიდაქტიკა“. 

 
 

2010 წ. 

სერთიფიკატი „ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“, სსიპ 

„მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრი“. 
 

2009 წ. 

სერთიფიკატების  სერთიფიკატი „საეკლესიო-სამონასტრო 

ეკონომიკა“ თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“. 
 

1998 წ. 

ინტენსიური კურსის სერთიფიკატი ინგლისური და 

ურთიერთობის უნარ ჩვევები, საერთაშორისო ინგლისური, 

კემბრიჯი, დიდი ბრიტანეთი.  

 

1998 წ. 

კომპიუტერის კურსის სერთიფიკატი, პირეუს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ათენი, საბერძნეთი. 

 

1997 წ. 

სერთიფიკატი ეკონომიკის მართვის განვითარებაში, 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი მცირე და საშუალო საწარმო, 

კვალიფიკაციის ამაღლების დეპარტამენტი, ლონდონი, დიდი 

ბრიტანეთი. 

 

1997 წ. 

სერთიფიკატი ინდუსტრიის განვითარებაში, კვალიფიკაციის 

ამაღლების დეპარტამენტი, ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. 

 

1994(2) 1995(2) 1996 1997(3)  1998  1999(4)  2000(4)  2001   

2002(3) 2008 2010 2011 2012 2013  2017(5)წწ. 

 

გამოქვეყნებული მეცნიერული შრომები 77 (ქართულ, რუსულ 

და ინგლისურ ენებზე): 1 ბროშურა, 1 სტატია გამოქვეყნებული 

ლონდონში (დიდი ბრიტანეთი), 2 მეთოდური ლიტერატურა 

და 4 დამხმარე სახელმძღვანელო (2003, 2009, 2014, 2017). 
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