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ანკეტა 

 
ა) პირადი ინფორმაცია  

გვარი მიქიაშვილი 

სახელი ნინო 

მამის სახელი გურამი 

დაბადების თარიღი 09.04.1965  

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი 0186, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-4 კვ., 2ა კორპ., ბინა 119 

ტელეფონი +(995 32) 598 770 489; +(995 32) 232 19 14 

ელ.ფოსტა ninomiqia@yahoo.com, nino.mikiashvili@tsu.ge 

სამსახურებრივი პოზიცია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საინჟინრო-ეკონომიკური 

ფაკულტეტი 

1983-1988 ეკონომისტი მათემატიკოსი, 

წარჩინებით 

HB 067651 

სახელობითი სტიპენდიანტი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასპირანტურა 

1989-1992 ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მეთოდების გამოყენება სახალხო 

მეურნეობის დაგეგმვასა და მართვაში 

(შემდგომში ეკონომეტრიკა) 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1998 წლის 15 მაისი 

დისერტაციის თემა შრომის მწარმოებლურობის დონის შეფასებისადმი 

მაკროეკონომიკური მიდგომა 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის 08.00.04 (ეკონომეტრიკა) მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  
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დოკუმენტის ნომერი 

1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2009-დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი 

2006-2009 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

1999-2006 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, დოცენტი 

1997-1999 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, უფროსი მასწავლებელი 

1992-1997 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი  

2011-დღემდე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, პროფესორი 

2010-2011 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

2010-დღემდე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, მოწვეული 

პროფესორი 

1998 ივლისი-2009 

ივლისი 

სსიპ თანამდებობის პირთა ქონებრივი და საფინანსო მდგომარეობის 

საინფორმაციო ბიურო, წამყვანი სპეციალისტი 

1993 დეკემბერი-1999 

აგვისტო 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი 

1988 აგვისტო-1989 

აგვისტო 

საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი 

ცენტრი,  ინჟინერ–ეკონომისტი 

1982-1983 საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტის გამოთვლითი 

ცენტრი,  ლაბორანტი 

 

 პედაგოგიური სტაჟი - 24 წელი 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

 

 

 

მაგისტრატურა 

ეკონომეტრიკა 1 

ეკონომეტრიკა 2 

მაკროეკონომიკა 1 

მაკროეკონომიკა 2 

ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება 

 

გამოყენებითი ეკონომეტრიკა 

მათემატიკური ეკონომიკა 

მონაცემთა ბაზები ბიზნესში 

რაოდენობრივი ანალიზი მენეჯმენტში 

საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა 
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გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა კვლევის მეთოდები ბიზნესში 

ეკონომეტრიკა 

მენეჯერული ეკონომიკა 

მაკროეკონომიკა 

კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრიატი 

 

 

 

მაგისტრატურა 

ეკონომეტრიკა 

ეკონომიკის თეორია 

მიკროეკონომიკა 

მაკროეკონომიკა 

მენეჯერული ეკონომიკა 

ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება 

რაოდენობრივი ანალიზი ბიზნესში 

პროსპექტუსი 

2.1 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

2.2 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

II. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 რეგიონული ეკონომიკა (სახელმძღვანელო). ავტორთა კოლექტივი 

პროფ.ე.ხარაიშვილის რედაქციით, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 2004 

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ეკონომეტრიკა 1(ლექციების კურსი, სავარჯიშოები, ტესტები). მიქიაშვილი ნ., 

მეყანწიშვილი ე., თბილისი, სიტყვა, 2008 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

13-17 მაისი, 2014 ტრენერების ტრენინგი 

დამწყებთათვის 

ს/კ 201864548, C  N 00378 

29 აპრილი-1 მაისი, 

2014 

G*STEP workshop: First Day of Class, 

Teaching Philosophy, Motivation and 

Engagement, Effective Presentation, 

Student Learning Outcomes (SLOs), 

Teaching Large and Small Classes 

სერტიფიკატი 

2 -18 ივლისი, 2014 კომპიუტერული პროგრამის SPSS-ს 

გამოყენებით მონაცემების 

დამუშავების და სტატისტიკური 

ანალიზის კურსი დამწყებთათვის 

სერტიფიკატი  

9-21 თებერვალი, 2015 კომპიუტერული პროგრამის STATA-

ს გამოყენებით მონაცემების 

დამუშავების და სტატისტიკური 

ანალიზის კურსი დამწყებთათვის 

სერტიფიკატი 

http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
http://www.tsu.edu.ge/ge/government/administration/departments/lll/tv9f13htqdv3dufu/yhl94ovhvw3arfxb/
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3.1  პუბლიკაციები - 42, მათ შორის მონოგრაფია (თანაავტორობით), 2 სახელმძღვანელო 

(თანაავტორობით), ლექსიკონი (თანაავტორობით).  6 ნაშრომი იძებნება ნაშრომთა ბაზაში 

www.scholar.google.com 

3.2 კონკურსანტის მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 

წლის განმავლობაში  - 15 მოხსენება 

3.3 სამეცნიერო მივლინებები: ბაქოში (აზერბაიჯანი), კაუნასში (ლიტვა), რიგაში 

(ლატვია). 

III. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

N აქტივობის დასახელება 

 რეცენზენტი სახელმძღვანელოსი „შესავალი ეკონომეტრიკაში“, სახელმძღვანელოს 

ავტორი პროფ. ი.ანანიაშვილი 

 რედაქტორი: 
დამხმარე სახელმძღვანლოსი „ოპერაციული მენეჯმენტი“, დამხმარე სახელმძღვანლოს 

ავტორი ასოც.პროფ. ე.ჩოხელი 

მონოგრაფიის „სტრატეგიების შემუშავებისა და რეალიზაციის სრულყოფის 

საკითხები ბიზნეს კომპანიებში“,  მონოგრაფიის ავტორი ასოც.პროფ. ე.ჩოხელი 
 http://www.ciesr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20&lang=en 

 პოლიტიკისა და ბიზნესის მიმართულების რედაქტორი,  

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ჟურნალის „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“ , 2011 წლიდან დღემდე 

http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=96&lang=ka 

 სამეცნიერო საბჭოს წევრი: 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2006-2009 წლები 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტი, 2013-2014 სასწ.წელი 

 სადისერტაციო საბჭოს წევრი:  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე, 2006-2009 წლები 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტი, 2013-2014 სასწავლო 

წელი 

 სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სექციის 
თავმჯდომარე  
ორგანიზატორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ინოვაციური მენეჯმენტის ცენტრი, 2012 წელი www.inman.tsu.ge  

 სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი 
ორგანიზატორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2014 წელი 

http://www.ciu.edu.ge/pdf/conf/ganacxadigeo.pdf 

 სტუდენტთა ეროვნული სამეცნიერო კონფერენციის სექციის თანათავმჯდომარე  
ორგანიზატორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატის, 

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტთა მეორე ეროვნული სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2012 წელი  

http://www.scholar.google.com/
http://www.ciesr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20&lang=en
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=96&lang=ka
http://www.inman.tsu.ge/
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3A2012-05-26-18-25-40&catid=1%3Alatest-news&lang=ka
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3A2012-05-26-18-25-40&catid=1%3Alatest-news&lang=ka
http://www.ciu.edu.ge/pdf/conf/ganacxadigeo.pdf
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3A2012-05-26-18-25-40&catid=1%3Alatest-news&lang=ka
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3A2012-05-26-18-25-40&catid=1%3Alatest-news&lang=ka
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226%3A2012-05-26-18-25-40&catid=1%3Alatest-news&lang=ka
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http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2012-05-26-18-25-

40&catid=1:latest-news&lang=ka&Itemid 

 სტუდენტთა საკონფერენციო ნაშრომების სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

 სამაგისტრო და  საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელი  
7 სამაგისტრო და  10 საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2012-2014 წლები 

 დამფუძნებელი, გამგეობის წევრი,  
ა(ა)იპ ეკონომიკის მაგისტრთა კლუბი, 2013 წელი 

 სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომეტრიკის მიმართულება, 2006-2009 წლები 

 კომპიუტერთან მუშაობის უნარები:  
Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office Access; Microsoft Office 

Powerpoint; Internet Explorer; Spss; Stata. 

 ენების ცოდნა:  
ქართული-მშობლიური, ინგლისური-კარგად, რუსული-კარგად 

დამატებითი  ინფორმაცია  

 დაოჯახებული, მეუღლე და ორი შვილი 

ინტერესების სფერო: მუსიკა, ლიტერატურა, ისტორია 

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ  

ნ.მიქიაშვილი 

20.03.2015 

 

http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2012-05-26-18-25-40&catid=1:latest-news&lang=ka&Itemid
http://www.ciu.edu.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2012-05-26-18-25-40&catid=1:latest-news&lang=ka&Itemid

