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I პირადი ინფორმაცია
1. გვარი, სახელი: შენგელია ნათია
2. ტელეფონის ნომერი: 599 23 60 17
3. e-mail: n.shengelia@gtu.ge,
II განათლება:

#

(წელი)

უმაღლესი სასწავლებლის
დასახელება

1.

2017 წ.

Oxford Brookes University (ქ.
ოქსფორდი, ინგლისი)

2.

2009/2012

საქართველოს ტექნიკური

სწავლების საფეხური
ბაკალავრიატი
(ინგლისურად)
დოქტორანტურა

უნივერსიტეტი
3.

2007/2009

შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი (IBSU)

ხარისხი/ კვალიფიკაცია
მეცნიერებათა ბაკალავრი გ.
საბუღალტრო აღრიცხვაში
ეკონომიკის აკადემიური
დოქტორი

მაგისტრატურა
(ინგლისურად)

ბიზნესის

მართვის

მაგისტრი
(ინგლისურად)

4.

2003/2007

ივანე ჯავახიშვილის სახ. ბაკალავრიატი
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების
ბაკალავრი
სპეციალობა: აღრიცხვა,
კონტროლი, აუდიტი

III. გრანტებში მონაწილეობა :
საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელი---- „ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო
გრანტები“

(1 წლიანი)- 2013 / 2014 წწ.

გაცემული სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული

სამეცნიერო ფონდის მიერ.
IV. სამუშაო გამოცდილება:
#

მუშაობის

ორგანიზაცია/

წლები

სასწავლო დაწესებულება
1.

2.

თანამდებობა

საქართველოს ტექნიკური

2.10.2017 წ.--

უნივერსიტეტი

დღემდე

შპს აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და

2016-2017წწ.

ასოცირებული პროფესორი

აუდიტორი, რისკებისა და
ხარისხის მართვისა და

კომპანია“

შეფასების მენეჯერი
3.

საქართველოს ტექნიკური

2009წ-08.2017წ.

ასისტენტ-პროფესორი

2016 წ.-დღემდე

მოწვეული ლექტორი

უნივერსიტეტი
4.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის

ინგლისურენოვანი

უნივერსიტეტი

პროგრამაში (ბიზნესის
ადმინისტრირება)
5.

ევრორეგიონული
უნივერსიტეტი

სასწავლო 2015-2016წწ.

6.

შპს „ კომპიუტერული სერვისი კ.ს.+“

2013-2015 წწ.

მთ. ბუღალტერი

7.

შპს „ International House-New School of

2007- 2013 წწ.

მთავარი ბუღალტრის

ასოცირებული პროფესორი

მოადგილე, ფინანსური

Georgia ”

მენეჯერი

(მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი)
www.ihlondon.com, www.ihtbilisi.ge
8.

“UBC-International” (ამჟამად PKF-Georgia)

2007-2008 წწ.

ბუღალტერ-აუდიტორი

აუდიტორული, საგადასახადო და
ბიზნეს-საკონსულტაციო კომპანია
9. 8შპს „ International House- Tbilisi
(ინგლისური ენის სწავლების ცენტრი)

” 2005- 2007 წწ.

მთ. ბუღალტრის თანაშემწე

& LTD “ IB New School”

V. ტრენინგები :
№

დასახელება

თარიღი

ორგანიზაცია

1.

მოგების გადასახადის ახალი წესი მასთან

11-22.12.17

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია

13-20.12.17

შპს „ააფ–კაპიტალი”-ს სასწავლო

დაკავშირებული სიტუაციური
სახელმძღვანელოების განხილვა
2.

Ms Excel 2013 (გაძლიერებული კურსი)

ცენტრი
3.

მთ. ბუღალტრის საგანმანათლებლო პროგრამა:

2017წ.
მარტი

სერთიფიკატი N 1043
4.

22 საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაცია

ACCA - პროგრამა, დასრულებული II დონე, 2016წ.

გაერთიანებული სამეფო

ინგლისური სექტორი –წარჩინების დიპლომი
,,აღრიცხვასა

და

ბიზნესში''

(საერთ.

ბუღალტერთა

და

აუდიტორთა

პროფეს.

ACCA (სერთიფიცირებულ ნაფიც
ბუღალტერთა ასოციაცია)

მომზადების პროგრამა) :
9 საგანი ჩაბარებული ინგლისურად:
F1 (ბუღალტერი ბიზნესში) ,
F2 (მენეჯერული აღრიცხვა),
F3 (ფინანსური აღრიცხვა) ,
F4-ბიზნეს-სამართალი,
F5 (საქმიანობის შედეგების მართვა) ,
F6- გადასახადები(ინგლისის კანონმდებლობა),
F7 (ფინანსური ანგარიშგება),
F8-აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება;
F9 (ფინანსური მენეჯმენტი) და
პროფესიული ეთიკის კოდექსი;
5.

ფინანსურ დეპარტამენტში პროფესიული

2008 წ.

სტაჟირება

ინგლისი, ქ. ლონდონიLondon, UK

+ ინგლისური ენა (C2) -IH London 2008წ.
6.

სემინარი ინგლისურად:
„Development of Entrepreneurship based on the

2016წ.

ლუბლიანის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის

Flow of FDI in the era of globalization“

ფაკულტეტი & სტუ

(მეწარმეობის განვითარება უცხოური
ინვესტიციების ნაკადების საფუძველზე
გლობალიზაციის ერაში“.
7.

8.

PwC ტრეინინგი - ინგლისურად :
1) F9-ACCA - „ ფინანსური მენეჯმენტი“- სერთიფიკატი;
2) F8-ACCA - “ აუდიტი და მარწმუნებელი
მომსახურება “- სერთიფიკატი;

2013 წ.

სამეცნიერო სემინარ- ტრეინინგი:

30.06.2016
წ.

„კლასტერები, როგორც

გარდამტეხი

PricewaterhouseCoopers Georgia
აუდიტორული, საგადასახადო
და ბიზნეს-საკონსულტაციო
კომპანია

კონცეფცია, რეგიონზე ორიენტირებული

ლუბლინის ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის
ფაკულტეტი; სტუ;

ეკონომიკური საქმიანობის

ორგანიზაციებისთვის“ (ინგლისურად).
9.

ტრენინგი

„ეკონომიკური პოლიტიკის

2016 წ.

ტარტუს უნივერსიტეტი, პარნუს
კოლეჯი, ევროპის

საფუძვლები“,

თანამეგობრობის მე-7 ჩარჩო
პროგრამა,

10. ტრეინინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის:

2016 წ.

IOWA STATE UNIVERSITY (აშშ-

„სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე

აიოვას სახელმწიფო

მეთოდოლოგია“

უნივერსიტეტი)- & GTU (სტუ)

11. სემინარი ინგლისურად : „Development of
Business on the example of Polish” („ბიზნესის

2016წ.,

Lublin University of Technology,
Department of Management
(ლუბლიანის ტენოლოგიური
უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის

განვითრება პოლონეთის მაგალითზე)

დეპარტამენტი)
12. ტრეინინგი: სწავლების სტრატეგიები,

2015წ.,

მოდული: ცოდნის პრეზენტაცია;

ივნისი

13. ტრეინინგი : Bases of Economic Policies

International Federation of Language
Teacher Associations, GTU,
Multilingual Association of Georgia

5-7 მარტი, ტარტუს უნივერსიტეტი & სტუ
2014 წ.

7th European Community Framework Program
14. „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები
უმაღლეს სასწავლებლებში“
(განათლების
ხარისხის
განვითარების
ეროვნული ცენტრის თანამშრომლების მიერ)

2013 წ.,
ივნისი

ქართულ-ევროპული აკადემია

15.

2007 წ.

ახალგაზრდა ეკონომისტთა
ასოციაცია
შპს “International House- Tbilisi “

სერთიფიკატი

2005წ.,
2009წ.

ბიზნეს–რუსული

2013წ.
მარტი

საგადასახადო საქმე --სერთიფიკატი

16. ინგლისური ენა Post-Advanced -Gr: A -

18. საბუღალტრო პროგრამა “Super Fin”
(სერთიფიკატი )
19. ინგლისური ენა- Cambridge University კემბრიჯის უნივერსიტეტის გამოცდის
სერტიფიკატი (FCE).
20.
ბიზნეს–ინგლისური ენა (A)- სერთიფიკატი

2007 წ.

შპს „ ქართულ–ევროპული
საგანმანათლებლო ცენტრი“VETO
სასწავლო ცენტრი “პრაიმერი”

2006წ.

შპს “International House-Tbilisi“

2006წ.

შპს “International House- Tbilisi ”

21. ინგლისური ენა (Lev: Post-Advanced-Gr.-A)

2005წ.

შპს “International House- Tbilisi “

22. ინგლისური ენა (Lev: Upper-Intermediate-Gr.-A)

2004წ.

შპს “International House- Tbilisi “

17.

VI. კომპიუტერული პროგრამები :
საბუღალტრო პროგრამები : „ Oris Accounting “ , „ Super Fin” , „ინფო ბუღალტერი”;
აუდიტორული პროგრამა: E-dok;
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

VII. ენების ცოდნა : ქართული-მშობლიური ინგლისური-თავისუფლად, რუსული-კარგად,
გერმანული-საშუალოდ, იტალიური- ლექსიკონის დახმარებით;

VIII. პრეზენტაციები: 1) ფინანსური ანგარიშგების არსი, სახეები, კომპონენტები, ინტერპრეტაცია
და მათი მნიშვნელობა

2) წაუგებლობის

წერტილის ანალიზი

3) ჩრდილოვანი ეკონომიკის

თავისებურებანი საქართველოში 4) უცხოური ინვესტიციების როლი ტრანსფორმირებადი ქვეყნის
სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაში
IX. საზოგადოებრივი საქმიანობა და სხვა აქტივობა:

1) ავტორი- ინგლისურენოვანი წიგნი -„ Investments and Economic Development, their Accounting
and Analysis” (ინვესტიციები და ეკონომიკური განვითარება, მათი აღრიცხვა და ანალიზი“)
(დაფინანსებულია პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტით N52/18-2013/2014 წწ.);
2) 70-მდე სამეცნიერო ნაშრომისა და ასევე მონოგრაფიების ავტორი ინგლისურ, ქართულ,
რუსულ ენებზე.
3) წევრი- საერთაშორისო ნაფიც და სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია-ACCA
(გაერთიანებული სამეფო)
4) წევრი- საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფ);
5) რედაქტორი--ინგლისურენოვანი წიგნის “ Profit “ („მოგება“ -მოგების მეტათეორია) - ავტორი
: გ. მალაშხია 2012 წ.
X. ჰობი : მოგზაურობა და კითხვა.

სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების სია
(2008-2017 წწ.)

ნაბეჭ
გამომცემლობის დასახელება,
#

ნაშრომის დასახელება

ჟურნალის N, გამოცემის
წელი

დი
თაბახ შენიშვნა (უჩვენეთ
ის

თანაავტორი)

რაოდ
ენობა

1
1.

2

3

The Role of foreign Investment, Global perspective in labour
market.
Investment Activity factors in the
Rzeszow -2017 (Poland).
Development of Economy
VoivodshhipLabour Office in
Rzeszow(Poland)
and the Departament of
Makroeconomics and

4
0.31
ნ.თ.
(გვ.93
-98)

5
Natia Shengelia,
Zh.Tsiklauri,...

International
Relations Faculty Economics of
Rzeszow University.

2.

3.

საქართველო საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია
ინვესტირებისათვის
ყველაზე
“გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე
მიმზიდველ ქვეყნად.
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