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1. პერსონალური ინფორმაცია
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ძიძიგური

სახელი

გიორგი
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2. პოზიცია და მიმართულება:
თანამდებობა:

პროფესორი

მიმართულება: ადამიანური რესურსების მართვა

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, მიზნობრივი
დაწესებულების დასახელება ასპირანტურა
მიმართულება / სპეციალობა 1976
ჩარიცხვის წელი 1979
მინიჭებული კვალიფიკაცია ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი, (დოქტორის
აკადემიური ხარისხის ეკვივალენტი)

4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
დაწესებულების დასახელება
დაწყება (წწ)
დასრულება (წწ)
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
1969
1974
ინჟინერ-ელექტრიკოსი
მინიჭებული კვალიფიკაცია

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)

დამსაქმებელი

-დან

-მდე

თებერვალი, ივლისი,
2018
2018

საქართველოს
პარლამენტის
აპარატი

თებერვალი, თებერვალი, საქართველოს
2011
2018
ტექნიკური
უნივერსიტეტი (სტუ)
მარტი, 2007 აპრილი,
არასამთავრობო
2017
ორგანიზაცია „სმარტ
კონსალტინგი“
ივნისი, 2010 თებერვალი, საზოგადოებრივი
2011
მაუწყებელი
2005
2007
საჯარო სამსახურის
ბიურო

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
დაწესებულების
დასახელება
-დან
-მდე
2006
2018
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

2000

2005

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

1995

2000

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
ადამიანური რესურსებისა და
ინსტიტუციური განვითარების
დეპარტამენტის ანალიზისა და
ინსტიტუციური განვითარების
განყოფილების უფროსი
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი
გამგეობის თავმჯდომარე

ადამიანური რესურსების მართვის
სამსახურის უფროსი
ადამიანური რესურსების მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი
კომპიუტერული
ტექნოლოგიებისა და
მენეჯმენტის
მიმართულების
პროფესორი (ნახევარი
განაკვეთი)
ინფორმატიკის და
მართვის სისტემების
ფაკულტეტის
პროფესორი
ინფორმატიკისა და
კომპიუტერული
ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის N41
კათედრის გამგე

სწავლების
საფეხური

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი

ნაშრომის სათაური

ჟურნალის დასახელება

გამომცემლობა

2

2018

2018

ადამიანური რესურსების
მართვის თანამედროვე
მეთოდები
ორგანიზაციული მართვის
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
От системы управления
персоналом к системе
управления человеческими
ресурсами

2016

Human Resource Management

საგამომცემლო სახლი
„ტექნიკური
უნივერსიტეტი“,
საგამომცემლო სახლი
„ტექნიკური
უნივერსიტეტი“,
уководство по Улучшению
Организационной
Эффективности (для
управленцев
государственного сектора
Кыргызской Республики),
2016
Resource Manual for
Organizational Performance
Improvement GGPAS
Publication

GGPAS Publication

8.სხვა სახის აქტივობა
N
აქტივობის დასახელება და აღწერა
1
სერტიფიკატი - უნივერსიტეტის მართვა გაერთიანებულ სამეფოსა და ევროპაში,
„საერთაშორისო საკრედიტო მობილობა“ კილის უნივერსიტეტი, 2017
2
სერტიფიკატი - ტრენერების მომზადება სატრენინგო მეთოდოლოგიაში სახელმწიფო
მართვის შვედური ინსტიტუტი (SIDA/ SIPU International)
3
სერტიფიკატი - სამუშაოს შეფასების სისტემებში კანადის საერთაშორისო განათლების
ბიურო და სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდი
4
სერტიფიკატი - სამუშაოს ანალიზსა და კომპეტენციების განსაზღვრაში ბრიტანეთის
ფსიქოლოგთა ასოციაციის SHL სასწავლო აკადემია გაერთიანებული სამეფო

3

