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saerTaSoriso 
TanamSromloba 

საერთაშორისო კონფერენცია 

PROBLEMS OF DECISION 

MAKING UNDER 

UNCERTAINTIES-ის 

საერთაშორისო 

საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრი 2015 წლიდან. 

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/ 

 

 
kompiuteruli 
unarebi 

 

 Microsoft 

Windows     

 MS office                                                                

 

 HTML 

 Adobe 

Photoshop 

 

ganaTleba 
ხარისხი:    პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

დიპლომის N: 003554 

წელი:       28.11.2002 

სადისერტაციო თემა: მათემატიკის საწყისი ცნებებისა და 

არითმეტიკული მოქმედებების სწავლება კომპიუტერის 

გამოყენებით 

akademiis wevroba 

2016 – აკადემიკოსი, განათლების ინფორმატიზაციის მეცნიერებათა 

საერთაშორისო აკადემია (გიმსა) 

2014 – აკადემიკოსი, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა 

აკადემია   

samuSao gamocdileba 

2022 - ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი, 

პროფესორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

2020 –  2022 - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლის დეკანი, 

პროფესორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

2018 –  2020 - ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის 

დეკანი, პროფესორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი 

2014 –  2018 - ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დეკანი, 

პროფესორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

2013 –  2014 - ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი, ახალი 

უმაღლესი სასწავლებელი 

2012 –  2014 - ინჟინერიის სკოლის დეკანი, თბილისის ღია 

უნივერსიტეტი 

2012 - ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლის დეკანი, პროფესორი, 

ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილის მოვალეობის 

შემსრულებელი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

2007 –  2012 - სრული პროფესორი, თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2008–2012 - პედაგოგიური ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

თავმჯდომარის მოადგილე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2006 –2012 - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

2008–2009 - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის, ინფორმატიკის კათედრის გაგე, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2003 – 2006 - დოცენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

unar-Cvevebi 

 ხელმძღვანელის და 

ლიდერის თვისებები 

 გუნდური მუშაობის უნარი 

 დროისა და რესურსების 

ოპტიმალურად 

განაწილებსის უნარი 

 კომუნიკაციის უნარი 

  

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/


 

 

saganmanaTleblo programis xelmZRvaneloba 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა -  საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (29.12.2020) 

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა -  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

(2011-2018) 

treningebi  
 

 2019 - ორგანიზაციის განვითარების 

ინსტრუმენტები. 

 2019 - პრობლემაზე დაფუძნებული 

სწავლება და ღირებულებითი 

განათლების    მეთოდოლოგია. 

 2018 - სამეცნიერო საგრანტო 

განაცხადის მომზადება. 

 2018 - აკადემიური პლაგიატი, მისი 

გამოვლენა და პრევენცია 

Strikeplagiarism 

 

 2018 - სწავლების თანამედროვე

 პლატფორმა -McGraw Hill Education 

Connect - შესაძლებლობები, ინტეგრაციის 

პერსპექტივები“. McGraw Hill Education 

 2018 - სამეცნიერო პუბლიკაციის მომზადების 

სტანდარტები და სამეცნიერო ჟურნალის 

რეფერირების პროცედურები 

 2009 - სწავლების თანამედროვე 

მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), ”სათემო 

კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის 

ინქ” (აშშ). 

sazogadoebrivi moRvaweoba 

 2020 - დან - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დარგობრივი საბჭოს წევრი  

 2019-2020 - შოთა რუსთაველის ფონდის მიერ გამოცხადებული მეცნიერების პოპულარიზაციის  

მიზნობრივი საგრატო კონკურსის კომისიის წევრი 

 2019 – 2022  - რეფერირებადი ჟურნალის „სპექტრის“ რედაქტორის მოადგილე 

 2016 - განათლების ინფორმატიზაციის მეცნიერებათასაერთაშორისო აკადემია (გიმსა) - 

დამფუძნებელი  

 2016 - ევროპული განათლების ცენტრი - დამფუძნებელი  

 2011 - დან  - საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების 

მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. სწავლული მდივანი 

 2000 - დან  საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდის _ 

„ინტელექტის“ ვიცე პრეზიდენტი და პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალ „ინტელექტის“ მთავარი 

რედაქტორის მოადგილე 

 2012 - დან  - მათემატიკის მასწავლებელთა ასოციაციის გამგეობის წევრი და ტრენერი 

samecniero gamocdileba 

 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების რაოდენობა - 65 

 კონფერენციებში მონაწილეობა – 46 

 გამოცემული წიგნების  რაოდენობა - 12 

 საკანდიდატო და სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა – 14 

 სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა - 9 

 საკანდიდატო და სადოქტორო ნაშრომების ოპონირება- 29 

ojaxi 
 მეუღლე - გია კაკაშვილი 

 შვილი - გიორგი კაკაშვილი  
 შვილი - სალომე კაკაშვილი  


