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განათლება

 2000-2003 - უკრაინის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროსა
და უკრაინის ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული
სასწავლო-სამეცნიერო კომპლექსის “გამოყენებითი სისტემური
ანალიზის ინსტიტუტი” ასპირანტი, მიმართულება: სისტემური
ანალიზი და ოპტიმალურ გადაწყვეტილებათა თეორია;
 1993-1998 - ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
ფიზიკა-ტექნიკის
ინსტიტუტი,
სპეციალობა: გამოყენებითი მათემატიკა

სამუშაო
გამოცდილება

 2014-დან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მათემატიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

 2012-დან დღემდე სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის
სტუდენტთა აღრიცხვისა და მომსახურების განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი
 2007 – 2012 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სასწავლო რესურსების განყოფილების სპეციალისტი
 2006-2014 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მათემატიკის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
 2005-2006
ტექნიკური უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ფაკულტეტის

დეკანის მოადგილე

 2004-2006 - ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და
მათემატიკური მოდელირების კათედრის დოცენტი
 2003-2004 - ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის
ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და
მათემატიკური მოდელირების კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1998-1999
- ქუთაისის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის

ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი მათემატიკისა და

მათემატიკური მოდელირების კათედრის უმცროსი მეცნიერ-
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თანამშრომელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
ნავიგაცია; საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook); პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
გამოყენება (RAR, ZIP); ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 12

№

ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია,
№. წელი, გვერდები

1

Бидюк П., Кордзадзе Т. Байесовский подход к вероятностному моделированию
актуарных рисков в страховании. International scientific-practical Conference “Modern
Problems of Social-Economic Development and Informatization: New Challenges and
Perspectives”. Kutaisi, Georgia, October 23-27, 2013 . Proceedings. – Kutaisi University,
Koblenz-Landau University (Germany) INURE, 2013- p.43-45.

2

Кекелия Н.К., Кордзадзе Т.З., Сохадзе Г.А. Аспекты математической модели
инвестиционного процесса на примере данных Украины. Научно-практические аспекты
развития современной техники и технологий в условиях курса на инновации. Сборник
трудов. Санкт Петербург -2010. С. 45-61.
ვალიშვილი თ., თოდუა ნ., კორძაძე თ. რეგიონული
საგანმანათლებლო
მომსახურების ხარისხის შეფასების მეთოდიკა. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე
რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები. საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2010. გვ. 251-263.
Бидюк П. И., Кордзадзе Т. З., Сохадзе Г. А. Аспекты математической модели
инвестиционного процесса на примере Украины. // Современные проблемы
информатизации в экономике и обеспечении безопасности. Сборник трудов.
Воронеж, 2009. с. 9-19.
Кордзадзе Т.З. Об одном применении нечетких лингвистических переменных при

3

4

5
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выборе оптимальных проектов. Georgian Engineering News. No.1, 2008, p. 8-19.
6

Кордзадзе Т.З., Бидюк П.И. Системный подход к экономическому прогнозированию на
основе моделей временных рядов. Georgian Engineering News, №3, 2007. p. 18-24

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 6

წელი

კონფერენციის დასახელება და მოხსენების სათაური

2016

Adaptive Forecasting With Alternative Teqniques. - VII International Joint Conference of Georgian
Mathematical Union and Georgian Mechanical Union. – Batumi, September 5-9.
Системный Анализ и подход в экологических исследованиях. Стр.122-123

2016
2012

2011

2009

2009

2008

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციის მოდელი.საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია “ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები:
რეალობა და პერსპექტივები“, ქუთაისი, 20-21 ოქტომბერი 2012 წ. - 113-114გვ.
Адаптивное прогнозирование процессов произвольной природы на основе
принципов системного анализа. Материалы Международной научно-технической
конференции SAIT 2011, Киев, 23-28 мая 2011 г./ УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». К:
УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. – стр.110.
კორძაძე თ., ქელბაქიანი ლ. ფულზე მოთხოვნის მოდელის აგება. ქუთაისის
სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის სტუდენტთა და პროფესორ
მასწავლებელთა I რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი - 2009.
Kordzadze T.Z. The Growth-volatility Relationship. Матерiали XI Мiжнародноi
науково-технiчноi конференцii “ Системний аналiз та iнформацiйнi технологii”.- К.:
ННК «IПСА» НТУУ «КПI», 2009. – стр.121.
Kordzadze T.Z. Bayesian Risk Analysis of Insurance Industry. Матерiали X
Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii “ Системний аналiз та iнформацiйнi
технологii” Киiв, 2008.

2007

BAYESIAN ANALYSIS OF THE AUTOREGRESSIVE AND ARMA MODELS
WITHOUT STATIONARITY, Intelligent Decision-Making Systems and Applied Aspects
of Information Technologies (ISDMIT 2007), Conference proceeding 14-18 May 2007
Evpatoria, Crimea, T.2, P. 170, Litvinenko V.I., Bidyuk P.I.

2007

Кордзадзе Т.З. Моделирование рисков и вычисление вероятности разорения как
рисковой характеристике страховой компании, Системний аналiз та iнформацiйнi
технологii.- Матерiали IX Мiжнародноi науково-технiчноi конференцii “ Системний
аналiз та iнформацiйнi технологii” Киiв, 2007. С.53.
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ტრენინგები / სემინარები
წელი

პროექტები / გრანტები

გრადაცია

2012- 2014 TEMPUS - MAHATMA (MASTER IN HIGHER EDUCATION
MANAGEMENT:
DEVELOPING
LEADERS
FOR
MANAGING
EDUCATIONAL TRANSFORMATION)
2014-2016 EANET – 544521TEMPUS - 1-2013 - 1-DE-TEMPUS-SMHES
Entrepreneur Alumni Network (GE, MD, UA)
2012-2015
INURE - 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGRIntegrated
University Management System: EU Experience on NIS Countries’ Ground (BY,
GE, MD, UA) - INURE
2011-2014 წწ. 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR- Promoting
Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education
კოორდინატორი
2011-2014 წწ. Embedded System Education in Georgia, Volkswagen
Foundation. კოორდინატორი

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები / სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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