CV

სახელი გვარი

გოგოლაძე სოფიკო

დაბადების თარიღი:

30.11.1984

საკონტაქტო მონაცემები:

მის: ქ.თბილისი ვარკ.მასივი II-მიკ.რ.კორპ.25 ბინა70.
ტელ: 599315951
mail: s.gogoladze1984@gmail.com;

ოჯახური მდგომარეობა:

დაოჯახებული;

განათლება:

2006წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტის
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი, ეკონომისტ-ინფორმატიკოსი
(ბაკალავრი) დიპ#000575;
2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიეტის
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების
ფაკულტეტი, მეცნიერების აკადემიური ხარისხი
(მაგისტრი) დიპ# 000051 ;
2013წ

საქართველოს

ინფორმატიკისა
დოქტორის
სადისერტაციო

და

ტექნიკური
მართვის

აკადემიური
ნაშრომის

უნივერსიტეტის

სისტემების
ხარისხი

ფაკულტეტი.

ინფორმატიკაში.

სათაური:„მომატებული

კონკურენციისა და ფინანსური კრიზისის პირობებში ბანკის
საქმიანობის შეფასების მოდელის შემუშავება“.დიპ#000596

ენები:

ქართული – მშობლიური;
რუსული – საშუალოდ;
ინგლისური – საშუალოდ;

დამატებითი კურსები:

2007წ.

ბუღალტრული

აღრიცხვის

საერთაშორისო

სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი
ორთვიანი კურსი;
2007წ. British-Georgian Academy Educational Centre, General
English Course at Intermediate level;
სამეცნიერო შრომები:
№

შრომის დასახელება

ნაბ.
ხელნ

გამომცემლობა

გვერდები

თანაავტორი

1

Классификация и
характеристика банковских
рисков

ნაბ

პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი ”ინტელექტი”,
#2(40), 2011, თბილისი

155-159გვ

М.Гедеванишвили, Н.Бакрадзе,
М .Тевдорадзе Т.Манагадзе

2

თანამედროვე ბანკის
ბიზნეს და იტ-ის
სტრატეგია ფინანსური
კრიზისის პირობებში

ნაბ

სტუ, მართვის
ავტომატიზებული
სისტემები, შრომები,
#1(14), 2013

169-177
გვ

მ.თევდორაძე,
მ.გედევანიშვილი,
მ.სალთხუციშვილი,
ა.ბაჯიაშვილი

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში
#

samecniero
Sromis
dasaxeleba

nabeW.
xeln.

1

К вопросу
менеджмента
развития
иерархической
структуры
корпоративноя
сети
Об одном подходе
к управлению
потоками с точки
зрения качества
обслуживания
компьютерной
сети большой
нагрузки
Информационные
технологии и
банковские риски

Печ

2

3

4

საბირჟო
ინფორმაციული
სისტემის აგებისა
და

konferencia, gamomcemloba, Jurnali
(weli) an nomeri

nabeWdi
furc.
gverd.
raodba

Tanaavtoris
gvari

Девятая Международная научно-практическая
конференция «Исследование, разработка и
применение высоких технологий в промышленности»
22-23, 04, 2010, Санкт-Петербург, Россия

267

Лолашвили Н.Ш.,
Лобжанидзе Л.Т.,
Мгебришвили Л.А.,
Тевдорадзе М.,
Ломинадзе Т.Н.,

Печ

Девятая Международная научно-практическая
конференция «Исследование, разработка и
применение высоких технологий в промышленности»
22-23, 04, 2010, Санкт-Петербург, Россия

268

Лолашвили Н.Ш.,
Ломинадзе Т.Н.,
Лобжанидзе Л.Т.,
Мгебришвили Л.А.,
Тевдорадзе М.,

ნაბ

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური
კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული
სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიები”, საქართველო, თბილისი, სტუ,
20-22 მაისი 2011, მოხსენებების თეზისები

259263стр

Гедеванишвили М
Тевдорадзе М.,
Мгебришвили Л.

საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის
დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების

207გვ

მ.სალთხუციშვილი,
მ.თევდორაძე
მ.გედევანიშვილი

ფუნქცინორების
პრინციპები

5

განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21
სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო.
პროგრამა

ტექნოლოგიაზე
დაფუძნებული
სწავლების
პერსპექტივები
საქართველოში

ს.გოგოლაძე
შ.ოკუჯავა

1th Silk Road International Conference Innovatios
in Computer Sciences, Business and Education

პროფესიული გამოცდილება:

2008წ-2013წ

საქართველოს

ინფორმატიკისა
ეკონომიკური

და

ტექნიკური

მართვის

ინფრომატიკის

უნივერსიტეტის

სისტემების

ფაკულტეტის

დეპარტამენტის მოწვეული

მასწავლებელი;
2013წ-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის
ეკონომიკური ინფრორმატიკის დეპარტამენტის უფროსი
მასწავლებელი დოქტორის ხარისხით. წაკითხული
საგნები(საოფისე პროგრამები, საფინანსო ინფორმაციული
სისტემები,ორისი, ორის მენეჯერი,ბანკნეტი,1c )

2007-2011წწ.

თბილისის

ინფორმაციული

საბანკო-საფინანსო

ტექნოლოგიების

ინსტიტუტის

მასწავლებელი

და

კომპიუტერული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;
2010-2011წწ

თბილისის

ინსტიტუტში

ილია

ჭავჭავაძის

ინფორმაციული

სახელობის

ტექნოლოგიების

მასწავლებელი;

2011-2012წწ საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდული
მოძრაობა“დავითიანი“ „თანამედროვე საოფისე პროგრამების“
მასწავლებელი;
2015-2016წწ

შავი

ზღვის

საერთაშორისო

უნივერსიტეტი,

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მოწვეული ლექტორი.
სტაჟირება

კომპანია Delta Solution - ში ერთ თვიანი სტაჟრება პროგრამა1c-ში.

