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1. განმცხადებელი: 

გვარი:  ნოზაძე სახელი: მზევინარი 
    

 მამის სახელი:   ილია            დაბადების თარიღი: 1968.18. 12. 
    

მოქალაქეობა: საქართველო საფოსტო ინდექსი:  
    

მისამართი: რუსთავი, შარტავას ქ. 5, ბინა 123 
    

ბინის ტელეფონი:  მობილური ტელ.: 571 150 541 
    

ელ.ფოსტა: 

m.nozadze@gtu.ge    

mzia_nozadze@yahoo.com  
  

 

2. საკონკურსო თანამდებობა: 

აკადემიური თანამდებობა:   პროფესორი    ასოცირებული პროფესორი 

ფაკულტეტი:    
  

               სპეციალობა                                              
 

 

 

3. სასწავლო კურსები (საგნები), რომელთა გაძღოლაც შემიძლია: 

სწავლების საფეხური: 
saganmanaTleblo 

programa 
სასწავლო კურსები 

ბაკალავრიატი: 
 

1.ფინანსების საფუძვლები; 2. საჯარო ფინანსები; 

3.კორპორაციათა ფინანსები; 4.საერთაშორისო 

ფინანსები; 5. სადაზღვევო საქმე; 6.საბანკო საქმე 

  

მაგისტრატურა: 
 

1.საერთაშორისო ფინანსები; 2.ფინანსური 

მენეჯმენტი 

  

4. განათლება  

უმაღლესი 

(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, 

სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები): 

გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი. 

საბუღალტრო აღრიცხვა და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი. 

ეკონომისტის კვალიფიკაცია. 1987-91 წლები. 

ასპირანტურა 

(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, 

სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 

 ჩარიცხვის და დამთავრების წლები): 

  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 2003-2006 წლები. 

დოქტორანტურა 

(სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, 

სადოქტორო პროგრამის დასახელება,  

ჩარიცხვის და დამთავრების წლები): 

 

5. საკონკურსო  თანამდებობის პროფილის შესაბამისი პედაგოგიური, სასწავლო-

მეთოდური და სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობა 

 პედაგოგიური აქტიურობა ბოლო 3 წლის განმავლობაში 
პროფესიული უმაღლესი განათლება 

  

  

  
სასწავლო კურს(ებ)ი წლები 

  

ბაკალავრიატი 

1.ფინანსების საფუძვლები; 2. საჯარო ფინანსები; 3.კორპორაციათა ფინანსები; 

4.საერთაშორისო ფინანსები; 5. სადაზღვევო საქმე; 6.საბანკო საქმე; 7. საერთაშორისო 

საფინანსო, საკრედიტო  და სავალუტო ურთიერთობები. 

1993-დან დღემდე 

  

  
სასწავლო კურს(ებ)ი წლები 

  

მაგისტრატურა 

1.საერთაშორისო ფინანსები; 2.ფინანსური მენეჯმენტი 2008-დან დღემდე 

mailto:m.nozadze@gtu.ge
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სასწავლო კურს(ებ)ი წლები 

  

დოქტორანტურა 

  

  
სასწავლო კურს(ებ)ი წლები 

  

  

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და 

სხვა მეცადინეობების ჩატარება) აკრედიტებულ/სახელმწიფო უსდ-ში 
20 წელი 

 

ბ) სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები: 

 

დასახელება გამომცემლობა რაოდენობა 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) გამოცემულია უცხოეთის საერთასორისო 

აღიარების მქონე გამომცემლობის მიერ, სტუ-

ს/სპი-ს ან სხვა აკრედიტებული(სახელმწიფო) 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწსესბულების 

სარედაქციო-საგამომცემლო (სასწავლო 

მეთოდური) საბჭოს  დადგენილებით და/ან 

სახელმწიფო გამომცემლობის მიერ 

 

 

სხვა სასწავლო-მეთოდური საშუალებები და 

ლიტერატურა    
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                              გრიფის გარეშე 
 

 

g) სამეცნიერო კვლევის მუშაობის შედეგები: 

 
სამეცნიერო ან/ 

აკადემიური ხარისხი 

სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის  წელი 

მეცნიერებათა დოქტორი 
 

აკადემიური დოქტორი  

–––––––––––––––––––––  

საბიუჯეტო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი მიმართულებები 

საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალი პერიოდის საქართველოში. 2006 წლის  22 

თებერვალი 

 

პუბლიკაციები: 
 

დასახელება გამომცემლობა რაოდენობა 

მონოგრაფიები გამოცემულია უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე 

გამომცემლობის მიერ 
 

 
გამოცემულია სახელმწიფო უსდ-ს გამომცემლობის ან უცხო 

სხვა გამომცემლობის მიერ 
 

სამეცნიერო სტატიები  უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე 

გამომცემლობის მიერ 
 

საქართველოს რეცენზირებად საერთაშორისო 

მნიშვნელობის მქონე ჟურნალებში,  ან\და ყოფილი სეს-ის 

მიერ აღიარებულ ჟურნალებში, უცხოეთის სხვა ჟურნალებში 
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კონფერენციებში (კონგრესებში, 

სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 

შენიშვნა: 1 ფორუმებზე მაქსიმუმ 

2 მოხსენება(თეზისი) 

საერთაშორისო მოხსენება        
 

 

 

თეზისი 
 

 

ადგილობრივი 
მოხსენება 

 

თეზისი 
 

დაცული  დისერტაციების და 

კონფერენციებზე გამარჯვებული 

სტუდენტური მოხსენების 

ხელმძღვანელობა, 

კონსულტსნტობა 

მეცნიერებათ დოქტორის კონსულტანტობა                  
 

მეცნიერებათა კანდიდატის ან აკადემიური დოქტორის  

ხელმძღვანელობა 

 

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა (ბოლობ 6 წელი)      
 

 

კონფერენციებზე გამარჟვებული  სტუდენტური მოხსენების 

ხელმძღვანელობა (ბოლო 6 წელი)                    

 

 



 

 

 

 

 

6. კონკურსანტის სხვა აქტიურიურობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება 

აქტიურობები, მიღწევები, 

კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება 

გრადაცია აღვნიშვნა 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრი 

 

 

 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული 

აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი 

 

საერთაშორისო ან საქართველოს დარგობრივი 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

 

სხვა 
 

აკადემიური ხარისხი დოქტორის აკადემიური ხარისხი 
 

 
 

 
 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 

გამოცდილება 

უცხოეთის საერთაშორისო აღიარების მქონე 

ჟურნალის (შრეომათა კრებული) რედაქტორი 

(რედკოლეგიის წევრი) 

 

ყოფილი  სეს-ის მიერ აღიარებული ჟურნალის, 

საქართველოს რეცენზირებადი საერთაშორისო 

მნიშვნელობის მქონე  ჟურნალის, უცხოეთის სხვა  

ჟურნალის (რედკოლეგიის წევრი) 

 

სხვა ჟურნალის რედაქტორი (რედკოლეგიის წევრი 
) 

 

კონფერენციების (კონგრესების, 

სიმპოზიუმები) საორგანიზაცია 

კომიტეტის წევრი 

უცხოეთში ჩატარებული 
 

საქართველოში ჩატარებული 
 

სტუდენტ  დოქტორანტებისა და  

მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა 

მიმდინარე პერიოდში 

2 დოქტორანტი და17 მაგისტრანტი 
1 

კვალიფიკაციის ამაღლება 

აკრედიტებულიa უმაღლესი 

საგანამანათლებლო დაწესებულების 

პროფესიული პროფესიული 

განვითარების ცენტრში  ბოლო სამი 

სასწავლო წლის განმავლობაში 

 
 



 

 

ჯილდოები 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო პრემია 

 

სამეცნიერო დარგობრივი პრემიები 
 

ორდენი 

მედალი (სახელმწიფო) 

 

სხვა მედლები 

 

sxva jildoebi da sigelebi   
 

კომპიუტერთან მუშაობის უნარი Word, Excel, internet  
 

 
 

სამეცნიერო გრანტები საერთასორისო გრანტის ხელმძღვანელი ან  

ძირითადი შემსრულებელი 

 

ადგილობრივი გრანტის ხელმძღვანელი ან  

ძირითადი შემსრულებელი 

 

წარდგენილი შეფასების, “კარგი” მქონე, მაგრამ 

კონკურსში ვერ გასული პროექტის ხელმძღვანელი 

ან შემსრულებელი 

 

სხვა გრანტები  
 

 

 

 

 

 

 

 

7. სამსახურებრივი გამოცდილება  

 

 

8. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა:  

  

უცხო ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 
 

                              ქართული მშობლიური, რუსული კარგად, ინგლისური-საშუალოდ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა 

1993-2000 გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი (შემდგომში გორის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი). ფინანსები და კრედიტი-ს კათედრის მასწავლებელი. 

2002-2005  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი.  ფინანასების კათედრის 

მასწავლებელი. (მოწვეული) 

2006-დან დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა 

და ბიზნესის კათედრა. ასოც. პროფესორი (მოწვეული) 

2008-დან დღემდე  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ). ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი. 

ასოც. პროფესორი 

2009-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. ასოც. 

პროფესორი (ძირითადი შტატი) 

  

  

  

  

  

  



9. ოჯახური მდგომარეობა 
 

   დაოჯახებული 

 

 

 

 

 

პუბლიკაციები 
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