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აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2018 წლის 19 თებერვლიდან - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი 

 2018 წლის 17 თებერვლიდან - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის მიმართულების პროფესორი 

 2014 წლის 19 თებერვლიდან 2018 წლის 19 თებერვლამდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი 

 2014 წლის 17 თებერვლიდან 2018 წლის 17 თებერვლამდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბუღალტრო აღრიცხვის 

მიმართულების პროფესორი 

 2013 წლის 03 იანვრიდან 2014 წლის 19 თებერვლამდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის 

შემსრულებელი 

 2011 წლის 20 თებერვლიდან 2014 წლის 17 თებერვლამდე - ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბუღალტრო 

აღრიცხვის მიმართულების პროფესორი 

 2010 წლის 30 აპრილიდან 2013 წლის 03 იანვრამდე - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირებს ფაკულტეტის დეკანი 

 2008 წლის 05 მარტიდან 2011 წლის 20 თებერვლამდე - ახალციხის ინსტიტუტის ბიზნესისა 

და მართვის ფაკულტეტის სრული პროფესორი 

 2007 წლის 12 ოქტომბრიდან 2010 წლის 30 აპრილამდე - ახალციხის ინსტიტუტის 

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი 

 2007 წლის 01 ოქტომბრიდან 2011 წლის ივნისამდე - საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-

სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ფინანსებისა და 

აღრიცხვის დეპარტამენტის აღრიცხვის მიმართულების უფროსი მასწავლებელი 
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განათლება: 

 2003 წ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი;  

 1990-1995 წ.წ. - საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, ეკონომიკის 

ფაკულტეტი, ეკონომისტი ბუღალტრულ აღრიცხვაში; 

 1980-1990 წ.წ. - ზუგდიდის რაიონის სოფ. ჯიხაშკარის მე-2 საშუალო სკოლა.  

 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 ც. ზარანდია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების აღრიცხვის 

მეთოდების შედარებითი ანალიზი  ბიზნესის მართვის პრობლემები 1 „ახალციხის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა“ 2013წ. 

 ც. ზარანდია, კარლო ხუციშვილი აღრიცხვა საბიუჯეტო დაწესებულებებში 

(სახელმძღვანელო) გამომცემლობა  „უნივერსალი“ თბ. 2012 წ. 

 ც. ზარანდია, კარლო ხუციშვილი აღრიცხვა საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებებში 

(სახელმძღვანელო) გამომცემლობა  „უნივერსალი“ თბ. 2011წ. 

 ც. ზარანდია,  რ. თათეშვილი  შემოსავლების გაზომვის ეკონომიკური და სააღრიცხვო 

მიდგომები  სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის შრომები ტ. 1 გამომცემლობა  „უნივერსალი“ 

2008წ. 

 რ. თათეშვილი, ც. ზარანდია  საშემოსავლო გადასახადისა და შეღავათების 

ოპტიმიზაციისათვის საქართველოს საგადასახადო სისტემაში სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომები ტ. 1 გამომცემლობა  „უნივერსალი“  2008წ. 

 ც. ზარანდია ფინანსური  ანგარიშგების  აუდიტი (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა  

„უნივერსალი“ თბ. 2007წ. 

 ც. ზარანდია,  მ. ზარანდია მემცენარეობის  დარგების  ეკონომიკური ეფექტიანობა  

 „ ეკონომიკა“ #10 თბ. 2005წ. 

 ც. ზარანდია   დანახარჯები და ეკონომიკური  ეფექტიანობა  მეცხოველეობაში „ეკონომიკა“ 

#11_12 თბ. 2004წ. 

 ც. ზარანდია  მეცხოველეობის  პროდუქციის  წარმოების  ზრდის  რეზერვები  

საქართველოში სსაუ აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნ. შრომათა კრებული 2004 

წელი ტ. XXVI  

 ც. ზარანდია, ჰ. გიორგაძე ეკონომიკური  ეფექტიანობა  სოფლის  მეურნეობაში სსაუ 

აგრარულ მეცნიერების პრობლემები სამეცნ. შრომათა კრებული 2004 წელი ტომი XXX 

 სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა: 



 
CV 

ცისკარა ზარანდია 
მისამართი: თბილისი, მუხიანის I მ/რ, კორპ. 2, ბინა 80 

ტელეფონი 577 98 77 19, ელ ფოსტა tsiskarazarandia@gmail.com 
 

3 

 ც. ზარანდია  კომერციული ბანკების საფინანსო  მაჩვენებელთა სისტემის ზოგიერთ 

საკითხი 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და 

მასალები ქ. ახალციხე 2018წ. 

 ც. ზარანდია, ზ. ბერიძე  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების სტრუქტურის 

საკითხისათვის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უნივერსიტეტთაშორისი 

სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები ქ. ახალციხე „ახალციხის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა“ 2016 წ. 

 ც. ზარანდია, ლ. ჩიბურდანიძე  საწარმოთა ჯგუფის ფინასური ანგარიშგების 

კონსოლიდაციის თავისებურებანი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები ქ. ახალციხე 

„ახალციხის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“2015წ. 

 ც. ზარანდია, სოფლის მეურნეობის განვითარების SWOT ანალიზი 

 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის 

პროგრამა და მასალები ქ. ახალციხე 2013წ. 

 ც. ზარანდია, გ. ბუცხრიკიძე, ჯ. ფანჩულიძე, საქართველოს მიწის რესურსების 

ადმინისტრირების პრობლემები 

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალები ქ. ბათუმი 2011წ. 

 ც. ზარანდია, მმართველობითი გადაწყვეტილების შეფასებისა და ანალიზის ზოგიერთი 

ასპექტი 

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის მასალები ქ. თბილისი 2011წ. 

 ც. ზარანდია, კ. ხუციშვილი, საბიუჯეტო დაწესებულებებში აღრიცხვის სრულყოფის 

საკითხისათვის 

 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა 

და მასალები ქ. ახალციხე 2011წ. 

 ც. ზარანდია, სტრატეგიული მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შეფასების 

ასპექტები  

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „ინოვაციები ბიზნესში“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები ქ.ბათუმი 2010წ. 

 ც. ზარანდია, საინვესტიციო პროექტის ეფექტიანობის შეფასების ასპექტები 
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ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა 

და მასალები ქ. ახალციხე 2010წ. 

 ც. ზარანდია, დანახარჯთა ზღვრული და სრული განაწილებით კალკულაციის მეთოდების 

შედარებითი ანალიზი . 

 ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა 

და მასალები ქ. ახალციხე 2010წ. 

 ც. ზარანდია, საწარმოს (კორპორაციის)  ლიკვიდობისა და ფონდების მართვის  შეფასების 

საკითხისათვის. 

 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი 

და საქართველო“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები ქ. თბილისი 2009წ. 

 ც. ზარანდია, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შეფასების საკითხისათვის. 

 სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  ტ. II ქ. ახალციხე 2008წ. 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 2006-2010 წ.წ. - ინგლისისა და უელსის ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია 

ACCA-ის პროგრამა 

 2010 წლის 13 დეკემბრიდან - საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული 

საქმიანობის საბჭო, სერტიფიცირებული აუდიტორი  

 2017 წლის 07 მარტიდან - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

სამსახურის რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორი (სარეგისტრაციო ნომერი: SARAS-A-

457114) 
 

უცხოური ენა: 

რუსული ენა ; 

ინგლისური ენა. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებულის „ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა“ რედაქტორი 



 
CV 

ცისკარა ზარანდია 
მისამართი: თბილისი, მუხიანის I მ/რ, კორპ. 2, ბინა 80 

ტელეფონი 577 98 77 19, ელ ფოსტა tsiskarazarandia@gmail.com 
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საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის „ბუღალტრული აღრიცხვა“ სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი. 

 


