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კვალიფიკაცია
სწავლის დაწყების და
დამთავრების თარიღი

საგანმანათლებლო
დაწესებულება
ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია
სწავლის დაწყების და
დამთავრების თარიღი

საგანმანათლებლო
დაწესებულება
ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია
სწავლის დაწყების და
დამთავრების თარიღი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბიზნეს- ინჟინერინგის ფაკულტეტის დოქტორანტურა
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური
ხარისხი
2010 -2013

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური და
სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტის ასპირანტურა
ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი
კურსდამთავრებული
2000-2003

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ეკონომიკის ფაკულტეტი
ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის (ეკონომიკური თეორიის)
მასწავლებელი. (წარჩინებით)
1987-1992

სამუშაო გამოცდილება
ორგანიზაციის დასახელება
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
მისამართი
საქართველო, 0075, თბილისი, კოსტავას 77
თანამდებობა
ასოცირებული პროფესორი
მუშაობის
დაწყების
და 2017 წ - დღემდე
დასრულების თარიღი:
თანამდებობა
ასისტენტ პროფესორი
მუშაობის
დაწყების
და 2013-17წწ
დასრულების თარიღი:
თანამდებობა
მოწვეული სპეციალისტი
მუშაობის
დაწყების
და 2011-12 წწ
დასრულების თარიღი:

ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
თანამდებობა
მუშაობის
დაწყების
და
დასრულების თარიღი:
ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
თანამდებობა
მუშაობის
დაწყების
დასრულების თარიღი:

ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
თანამდებობა
მუშაობის
დაწყების
დასრულების თარიღი:

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი
წინანდლის ქ. 11 თბილისი, საქართველო
მოწვეული სპეციალისტი
2015-დღემდე

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
ქეთევან დედოფლის გამზირი № 16, თბილისი, 010
საქართველო
მოწვეული სპეციალისტი
და 2015-დღემდე

თბილისის ბიზნესის და მენეჯმენტის აკადემია
ჩეხოვის ქ. N28/30
თბილისი, საქართველო
ასისტენტ-პროფესორი
და 2013-2015წწ

ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
თანამდებობა
თარიღი:

ასოციაცია “სტაბი“
სტანისლავკის ქ. N 5 , 0119 თბილისი
ფინანსური მემეჯერი
2011-2013წწ

ორგანიზაციის დასახელება
მისამართი
თანამდებობა
მუასოციაცია
“სტაბის“
ფინანსური მემეჯერითარიღი:

შპს „კონტრაქტი“
გამსახურდიას ქ. N9 , 0160, თბილისი
ფინანსური მემეჯერი
2007-2011წწ

სწავლების გამოცდილება
სასწავლო კურსის დასახელება

საგანმანათლებლო საფეხური

ბუღალტრული
აღრიცხვის
საფუძვლები
ფინანნსური აღრიცხვა
მმართველობითი აღრიცხვა
ფინანსური უწყისების ანალიზი
მენეჯერული აღრიცხვა

ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები
ორგანიზაციის დასახელება
საქართველოს
ეკონომიკური
განათლებისა
და
განვითარების ცენტრის (CEED) და ეკონომიკური
განათლების ეროვნული საბჭოს (NCEE)
თემა
საერთაშორისო პროგრამა „ეკონომიკის მასწავლებლების“
მომზადება“
დაწყების და დასრულების 2006
თარიღი
ორგანიზაციის დასახელება

თემა
დაწყების
თარიღი

და
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Associations ; Geotgian Technical University; Multilingual
Associacion Of Geotgia
1. Basic Makers Of Effective Communikaciot
2. Techniques Of Effective Communicative Activities
დასრულების 2016

კომპიუტერული უნარები
პროგრამის დასახელება
Word;
Exsel,
PowerPoint;
SuperFin
Internet; E-mail;

ცოდნის დონე
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად
კარგად

ენები
ენა
ქართული
რუსული
ინგლისური

ცოდნის დონე
მშობლიური
კარგად
კარგად

ინტერესთა სფერო
ეკონომიკური პოლიტიკა; ლიტერატურა, არქიტექტურა და ლანდშაპტის დიზაინი

რეფერირებად და რეცენზირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული
სამეცნიერო სტატიები და

ჟურნალის ნომერი, ტომი,
N.

გამომცემლობის სახელი, გამოცემის

შრომის დასახელება

წელი / საავტორო მოწმობის ნომერი

თანაავტორებ
ის გვარი და
სახელი

1
1

2
„საქართველოში

3

განხორციელებული

4

საერთაშორისო

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პრაქტიკული
„ეკონომიკური
დინამიკა და სტრუქტურა“,

სამეცნიეროკონფერენციის
პოლიტიკა
და

ბიზნეს-პროცესების

მართვა“,

მოხსენებათა კრებული. თბ., სტუ.
2011 წ., გვ. 352-356.
2

„საინვესტიციო

გარემოს II

საერთაშორისო

სამეცნიერო

სამართლებრივი

რეგულირება კონფერენციის
„ბიზნესი
და
საქართველოში და მისი პრობლემები“, სამართალი“, მოხსენებათა კრებული.
თბ., სტუ. 7-8 მაისი, 2011 წ., გვ. 297300.
3

„პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების II

საერთაშორისო

პრაქტიკული

მოზიდვა ტურიზმის სფეროში“.

სამეცნიეროკონფერენციის

„ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,
მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 4-5
ივნისი, 2011 წ. გვ. 284-289
4

„პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 2012 /N2;
მოზიდვის
პარადიგმა

ელლკექტიკური
და

მისი

გამოყენების

გვ. 166-171

პერსპექტივა საქართველოში“
5

„პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების IV
დეტერმინანტები

საერთაშორისო

სამეცნიერო

და კონფერენციის „გლობალიზაცია და

გლობალიზაციით

გამოწვეული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების
პერსპექტივები“.

ცვლილებები“,

მოხსენებათა

კრებული, თბ., თსუ 23-24 მარტი,
2012 წ. გვ. 258-265.
6

„საერთაშორისო
უახლესი
საქართველოში

ინვესტირების „ეკონომიკა“ 2012/ N7-8;

ტენდენციები
მათი

და

მოზიდვის

გვ. 178-187

ალ. სიჭინავა

პერსპექტივები“,
7

„საქართველოში პირდაპირი უცხოური „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 2013 / N1;
ინვესტიციების

მოზიდვის

სტრატეგია“,
8

“დასაქმების ტენდენციები და

გვ. 117-122
„სოციალური ეკონომიკა“

პერსპექტივები სქართველოში“,

ნ. მაზიაშვილი

2013/ N2; გვ. 20-26

9

„ტურიზმის

ინდუსტრიის „სოციალური ეკონომიკა“
ტენდენციები საქართველოში“
2013/ N2; გვ. 86-91

ნ. მაზიაშვილი

10

„რეგიონული

ნ. მაზიაშვილი

ეკონომიკური „ეკონომიკა“

პოლიტიკა განვითარებულ ქვეყნებში“
11

„ინფლაციიდან დეფლაციამდე“

2013/ N5-6; გვ. 90-96
„სოციალური ეკონომიკა“

ნ. მაზიაშვილი

2013/ N3; გვ. 62-67
12

„ეკონომიკური

და

სოციალური „სოციალური ეკონომიკა“
რეფორმები
„აღმოსავლეთის
2013/ N3; გვ. 105-111
პარტნიორობის“ მონაწილე სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნებში“

13

“საინვესტიციო პროექტების შეფასების „ ბიზნეს-ინჟინერინგი“ 2014 / N4 გვ
მეთოდები”

ნ. მაზიაშვილი

86
http://businessengineering.bpengi.com/home/2014/nu
mber-04

14

„კაპიტალდაბანდების ბიუჯეტირება“

„სოციალური ეკონომიკა“ 2015/ N6
გვ.84
http://socialurieconomica.bpengi.com/2015

15

„საინვესტიციო
რისკისა

და

პორობებში“

პროექტის

შეფასება საერთაშორისო

განუსაზღვრელობის სამეცნიერო
SCIENCE

საუნივერსიტეტო

კონფერენცია
2016-ის

–

SEU

მასალების

კრებული. თბ. 2016 გვ. 211-218
16

ანგარიშგების International Research Conferences on
The Problems of Socio-Economics
ინტერპრეტაცია და ანალიზი“
Development at The Present Stage And
Solutions
“Interpretation And Analysis Of Finansial June 24, 2016. Batumi-Georgia; p.66
„ფინანსური

Statements”
17

"ფინანსური უწყისების ვერტიკალური სოციალური ეკონომიკა. 2016 წ. # 3და ჰორიზონტალური ანალიზი"
4; გვ.20-25.

18

დეცენტრალიზაცია და დანახარჯების სართაშორისო
აღრიცხვა

სამეცნიერო

პასუხისმგებლობის კონფერენცია გტუ. გლობალიზაცია

ცენტრის მიხედვით.

და

ბიზნესის

თანამედროვე

გამოწვევები. 2017 წ. .
19

გრძელვადიან

აქტივებში საერთაშორისო

საუნივერსიტეტო

შეფასება სამეცნიერო კონფერენცია – SEU
ბუღალტრული უკუგების განაკვეთით SCIENCE
2017-ის
მასალების
კაპიტალდაბანდების

კრებული. თბ. 2017

