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პერსონალური ინფორმაცია 

 
სახელი, გვარი: თენგიზ ბახტაძე 
დაბადების თარიღი: 18.05.1952 
დაბადების ადგილი: ქ.თბილისი 
მისამართი : ქ.თბილისი შარტავას 18-15 
ტელეფონი:   სახლის: 2 37 48 49, მობ. 599 57 48 06 
ელ.ფოსტა: t.bakhtadze@gtu.ge 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 
სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტი 
დაწესებულების მისამართი: ქ.თბილისი, კოსტავას 77, სტუ-ს მე-6 კორპუსი 

თანამდებობა : სრული პროფესორი 2009 წ. 1სექტემბრიდან) 

 

განათლება 

 
ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

1969-1974 წწ. 

 

 

 

 

 

1975-1979 წწ. 

 

 

 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 

ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის ფაკულტეტი, 

სპეციალობა - ელექტრონული გამომთვლელი 

მანქანები, 

 კვალიფიკაცია - ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი 

 

სპი, გამოთვლითი ტექნიკის კათედრის დაუსწრებელი 

ასპირანტურა 

სპეციალობა: ტექნიკური კიბერნეტიკა 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი  

1973- 
1974 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი(სპი), საპრობლემო 

ლაბორატორიის სამეურნეო თემა, ლაბორანტი 

 

1974-1978 სპი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო 

ლაბორატორია, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 

1978- 
1983 

სპი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო 

ლაბორატორია, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი 
 

1983- 
1988 

სპი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო 

ლაბორატორია, სექტორის ხელმძღვანელი 
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მეცნიერული მიღწევები  

1988- 
1991 

სპი, ავტომატიკისა და გამოთვლითი ტექნიკის საპრობლემო 

ლაბორატორია, წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი 
 

1991- 
1993 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი(სტუ), გამოთვლითი 

ტექნიკის კათედრა, დოცენტი 
 

1993-2006 სტუ, ავტომატიკისა და გამოთვლიტი ტექნიკის საპრობლემო 

ლაბორატორია,ლაბორატორიის გამგე. შეთავსებით 0.5 დოცენტი. 
 

2006-2007 სტუ-ს ასოციირებული პროფესორი ხელშეკრულებით  

2007-2009 სტუ-ს GNFS სამეცნიერო გრანტის ხელმძღვანელი და სამეცნიერო 

სტიპენდიანტი 
 

2009-2010 სტუ-ს USAID-ის გრანტის ექსპერტი  

2009-2013 სტუ-ს ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების(იმს) ფაკულტეტის 

ორგანიზაციული მართვის დეპარტამენტის სრული პროფესორი 

 

2014-2015 სტუ-ს ტუდენტური ინოვაციის ცენტრის ექსპერტი  

2016-დღემდე სტუ-ს იმს ფაკულტეტის  ეკონომიკური 

ინფორმატიკის(ინფორმაციული სისტემების) დეპარტამენტის 

სრული პროფესორი 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

მონოგრაფია   

სახელმძღვანელო 5 

სტატიები 54 

კონფერენციები 8 

გამოგონებები  

გრანტები 6 

რეალიზებული პროექტები UNDP-ს 

პროექტი 

#GEO/99/012/A/0

7/99 

 

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 
http://www.rustaveli.org.ge/ 

01024008838 
 

ენების ცოდნა 

 

რუსული  თავისუფლად 

ინგლისური  კარგად 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 
  

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1
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პროფესიული უმაღლესი განათლება   (სასწავლო კურს(ებ)ი) 

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2009-2010 

  

  

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი) 

დაპროგრამების საფუძვლები 2009-2016 

მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 2010-2016 

დაპროგრამება .NET პლატფორმაზე 2013-2016 

  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა) 

ვებ პროგრამირება(HTML5, PHP, JavaScript, JQuery, ExtJS) 2013-2016 

მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა  

ელექტრონული ბიზნესის სისტემების დაპროექტება .NET პლატფორმის ბაზაზე 2016- 

  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა) 

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 2010-2013 

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 2016- 

 

 

ინტერესის სფერო 

 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება: ცოდნაზე ორიენტირებული პროგრამული სისტემების კვლევა და დამუშავება. 

პროგრამირების ტექნოლოგიები. ექსპერტული სისტემები. 
 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 
2013 წ. 

 

 

1987 

 

 

 

1984-1991 

 

ღირსების ორდენი 

სტუ, გამოთვლითი ტექნიკის კათედრა, დოცენტის წოდება 

 

სტუ-ს პროგრამირების წრის და კომპიუტერული კლუბის 

ხელმძღვანელი,  

სპი-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს თავჯდომარე  
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ჰობი 

 

სპორტი ცურვა, თხილამურები 

 
 

 


