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                                                                                                                                                    CURRICULUM VITAE   

                                                             
                         გვარი                                                 სახელი                                             მამის სახელი

ჩიკვილაძე   მიხეილი პარმენი

დაბადების თარიღი და ადგილი:   1948  10 თებერვალი ქალაქი გაგრა

  

სამუშაო ადგილი: ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსებისა და 

საბანკო საქმის კათედრა;

მისამართი: თბილისი უნივერსიტეტის 2;

ტელ.  30 40 66                                                                         ვებ გვერდი: 

ფაქსი:                                                                                                              ელ. Fფოსტა: m_chikviladze@mail.ru

საცხოვრებელი ადგილი

მისამართი: სამტრედიის ქ. 3 ბ. 64

ტელ:    23 04 44                                          მობილური: 899 57 57 99

ფაქსი:                                                        ელ. Fფოსტა: m_chikviladze@mail.ru

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი 2006 წლიდიდან -დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება თსუ

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი , უნივერსიტეტის ქ. #2

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო- პედაგოგიური

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია სემინარების ჩატარება და სამეცნიერო საქმიანობა

თარიღი 27. 06.05-18.11.05

დამსაქმებელის დასახელება თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო- პედაგოგიური

თანამდებობა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის
შემსრულებელი
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პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა და
ფაკულტეტის მართვა

თარიღი 18.11..05.- 01.09. 06

დამსაქმებელის დასახელება თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი , უნივერსიტეტის ქ. #2

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო- პედაგოგიური

თანამდებობა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა და
ფაკულტეტის მართვა

თარიღი 14.04.01- 15.06. 02

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტრო

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი

საქმიანობის სფერო ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზაცია

თანამდებობა მინისტრიეს მოადგილე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

თარიღი 10. 05. 98- 15.04.01

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო შემოსავლების
დეპარტამენტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი, იაშვილის ქ. #1

საქმიანობის სფერო ქვეყნის საბიუჯეტო შემოსავლების ფორმირება

თანამდებობა დეპარტამენტის თავმჯდომარე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

თარიღი 10.03.92-15.11.98

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს კონტროლის პალატა

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი დავით აღმაშენებლის გამზ. #18

საქმიანობის სფერო სახელმწიფო სახსრების კონტროლი და აუდიტი

თანამდებობა თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

თარიღი

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს საბაჟო აკადემია იხ. დადანართი #2

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო- პედაგოგიური
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თანამდებობა კატედრის გამგე, პრორექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

თარიღი 10.06. 90-15.03.92

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

დამსაქმებელის მისამართი ქ. თბილისი

საქმიანობის სფერო სახელმწიფო სახსრების კონტროლი და აუდიტი

თანამდებობა მთავარი სამმართველოს უფროსი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური)

მუშაობის დაწყების თარიღი

დამსაქმებელის დასახელება

დამსაქმებელის მისამართი

საქმიანობის სფერო

თანამდებობა

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

აკადემიური წოდება ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორი

შრომების რაოდენობა 25 გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგენილია დანართის სახით

მ. შ. მონოგრაფია

სახელმძღვანელო 2

შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში

5

სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია

გამარჯვებული ნომინაციაში “საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი
ეკონომიკაში” 2007 წელი სახელმძღვანელო  “საგადასახადო საქმე”

განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის

სახით)

თარიღი 1978-1981

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ივ. ჯავახისვილის სახელობის თსუ სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა

სპეციალობა შრომის ეკონომიკა

დიპლომის /სერტიფიკატის # #002713

კვალიფიკაცია ეკონომისტი
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში
დასახელება და თარიღი თსუ-სა და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტების CEEUNEEUN 

ერთობლივი სამეცნიერო პროგრამა
მოხსენების სათაური საგადასახადო სამსახურის სრულყოფის გზები საქართველოს

მაგალითზე
თქვენი როლი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

დასახელება და თარიღი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია –საფინანსო კონტროლის
სრულყოფის გზები, ვაშინგტონი, მოსკოვი

მოხსენების სათაური საფინანსო კონტროლი აუდიტი

თქვენი როლი მომხსენებელის

დასახელება და თარიღი 2008 წლის 25 ივნისი “EntrepreneurSip Courses in Tbilisi Staite University”

მოხსენების სათაური ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის როლი ქვეყნის ეკონომიკის
სფეროში კადრების აღზრდის  საკითხებში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხები

მოხსენების სათაური

თქვენი როლი მონაწილე

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

გრანტის დასახელება ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გადიდების წინადადებები
გადასახადების სრული სადაბეგვრო ბაზის (პოტენციალის დადგენის
საფუზველზე)

დონორი ორგანიზაცია განათლების სამინისტრო

თარიღი/ვადები რვა კვარტალი

თქვენი როლი/თანამდებობა წამყვანი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 73 073 ლარი

გრანტის დასახელება ეროვნული ბანკის მიერ ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური ზრდის
უზრუნველყოფის მიზნით კომერციული ბანკების რისკების მართვის
სტრუქტურის და რისკების მართვის სისტემის შექმნა

დონორი ორგანიზაცია სხვადასხვა ორგანიზაციები

თარიღი/ვადები ექვსი კვარტალი

თქვენი როლი/თანამდებობა წამყვანი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 73 830

გრანტის დასახელება სამეცნიერო პროექტების ექსპერტი
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დონორი ორგანიზაცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი/ვადები 09.06.2008

თქვენი როლი/თანამდებობა პროფესორების სამეცნიერო პროექტების  ექსპერტირება
ჯამში 3 პროექტი

გრანტის საერთო თანხა

გრანტის დასახელება კერძო სექტორის მხარდაჭერა მცირე და საშუალო მოცულობის
საწარმოთა განვითარებისათვის

დონორი ორგანიზაცია თსუ; A AIESC წარმომადგენელი საქართველოში

თარიღი/ვადები 2005წ 6 ივლისი

თქვენი როლი/თანამდებობა კორდინატორი

გრანტის საერთო თანხა

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით 1

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის რეცენზენტი იყავით 2

რამდენი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყავით 12

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 1

სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) 
ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით
და თქვენი როლი

1. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნების ფაკულტეტის საბჭოს
თავმჯდომარე 2005-2006;
2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სარედაქციო 
საგამომცემლო საბჭოს წევრი – დღემდე;
3. კავკასიის დიდი ენციკლოპედია სარედაქციო კოლეგიის 
წევრი – დღემდე;
4. ქართულ-ინგლისურ- რუსული პროფესიული 
განმარტებითი ლექსიკონი- სარედაქციო კომიტეტის წევრი-
დღემდე;
5. ჟურნალ ეკონომიკის სარედაქციო კოლეგიის წევრი-
დღემდე;

რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის
წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

თსუ-სა და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტების
CEEUNEEUNერთობლივი სამეცნიერო პროგრამა

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, 
რეცენზენტი ხართ

სახელმძღვანელო 1.”ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი”
                                        რეცენზენტი.
სახელმძღვანელო   2. „ბიზნესის საფუძვლები“ 2010წ. 
                                        რეცენზენტი.

სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით
რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით (სრული
ჩამონათვალი)

1. საგადასახადო  და საბაჟო საქმე;
2. საჯარო ფინანსები
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საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს
კითხულობდით

იენის უნივერსიტეტი ,,გადასახადები“

ენების ცოდნა შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად
მშობლიური ენა

უცხო ენა რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული

კითხვა კარგად კარგად

წერა კარგად კარგად

მეტყველება კარგად კარგად

ოჯახური მდგომარეობა- დაოჯახებული

ოჯახის წევრები:

Oოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბადების წელი პროფესია

მეუღლე მაკა გვალია 1957 ექიმი

შვილი თეა ჩიკვილაძე 1985 ექიმი

შვილი თამარ ჩიკვილაძე 1988 მაგისტრანტი

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

პროგრამების
დასახელება

კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ

Ms-Windows, +
Ms-Word, +
Ms- Excel +
Pwer point +
Internet explorer +
Visual  Basic +
Corel +
Adobe-Photoshop

ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით თუ არა რაიმე
საზოგადოებრივ საქმიანობას?

შეგიძლიათ თუ არა ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება, კმაყოფილი
ხართ თუU არა დაკავებული თანამდებობით, რა თანამდებობაზე წარმოგიდგენიათ თქვენი
შემდგომი საქმიანობა

დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ მოგვაწოდოთ
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სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან შექმნილი მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის წევრი, 
რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოთა შორის სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს
ავლენს. კონკურსი ყოველწლიურად ტარდება.

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ:

ხელმოწერა:                                                                                                                      თარიღი





                                                                                                                                                    CURRICULUM VITAE   

                                                             

                           გვარი                                                 სახელი                                              მამის სახელი

		ჩიკვილაძე

		  მიხეილი

		პარმენი





დაბადების თარიღი და ადგილი:   1948  10 თებერვალი ქალაქი გაგრა

სამუშაო ადგილი: ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა;

მისამართი: თბილისი უნივერსიტეტის 2;

ტელ.  30 40 66                                                                          ვებ გვერდი: 

ფაქსი:                                                                                                              ელ. Fფოსტა: m_chikviladze@mail.ru

საცხოვრებელი ადგილი

მისამართი: სამტრედიის ქ. 3 ბ. 64

ტელ:    23 04 44                                          მობილური: 899 57 57 99

ფაქსი:                                                         ელ. Fფოსტა: m_chikviladze@mail.ru

სამსახურებრივი გამოცდილება

		თარიღი

		2006 წლიდიდან -დღემდე



		დამსაქმებელის დასახელება

		თსუ



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი , უნივერსიტეტის ქ. #2



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო- პედაგოგიური



		თანამდებობა


		ასოცირებული პროფესორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია სემინარების ჩატარება და სამეცნიერო საქმიანობა



		

		





		თარიღი

		27. 06.05-18.11.05



		დამსაქმებელის დასახელება

		თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. #2



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო- პედაგოგიური



		თანამდებობა


		ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა და ფაკულტეტის მართვა



		

		



		თარიღი

		18.11..05.- 01.09. 06



		დამსაქმებელის დასახელება

		თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი , უნივერსიტეტის ქ. #2



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო- პედაგოგიური



		თანამდებობა


		ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა და ფაკულტეტის მართვა



		

		



		თარიღი

		14.04.01- 15.06. 02



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტრო



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი



		საქმიანობის სფერო

		ბიუჯეტის შემოსავლების მობილიზაცია



		თანამდებობა


		მინისტრიეს მოადგილე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		



		თარიღი

		10. 05. 98- 15.04.01



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო შემოსავლების დეპარტამენტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი, იაშვილის ქ. #1



		საქმიანობის სფერო

		ქვეყნის საბიუჯეტო შემოსავლების ფორმირება



		თანამდებობა

		დეპარტამენტის თავმჯდომარე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		



		თარიღი

		10.03.92-15.11.98



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს კონტროლის პალატა



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი დავით აღმაშენებლის გამზ. #18



		საქმიანობის სფერო

		სახელმწიფო სახსრების კონტროლი და აუდიტი



		თანამდებობა

		თავმჯდომარის პირველი მოადგილე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		



		თარიღი

		



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს საბაჟო აკადემია იხ. დადანართი #2



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო- პედაგოგიური



		თანამდებობა

		კატედრის გამგე, პრორექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		



		თარიღი

		10.06. 90-15.03.92



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ. თბილისი



		საქმიანობის სფერო

		სახელმწიფო სახსრების კონტროლი და აუდიტი



		თანამდებობა

		მთავარი სამმართველოს უფროსი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		





შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური)

		მუშაობის დაწყების თარიღი

		



		დამსაქმებელის დასახელება

		



		დამსაქმებელის მისამართი

		



		საქმიანობის სფერო

		



		თანამდებობა

		



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		





სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

		 სამეცნიერო ხარისხი

		ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი



		აკადემიური წოდება

		ეკონომიურ მეცნიერებათა დოქტორი



		შრომების რაოდენობა

		25  გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგენილია დანართის სახით



		მ. შ. მონოგრაფია

		



		სახელმძღვანელო

		2



		შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში

		5



		სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი პრემია


		გამარჯვებული ნომინაციაში “საუკეთესო სამეცნიერო ნაშრომი ეკონომიკაში” 2007 წელი სახელმძღვანელო  “საგადასახადო საქმე”





განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით)


		თარიღი


		1978-1981



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ივ. ჯავახისვილის სახელობის თსუ სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა



		სპეციალობა

		შრომის ეკონომიკა



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		#002713



		კვალიფიკაცია

		ეკონომისტი





მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში

		დასახელება და თარიღი

		თსუ-სა და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტების CEEUNEEUN ერთობლივი სამეცნიერო პროგრამა



		მოხსენების სათაური

		საგადასახადო სამსახურის სრულყოფის გზები საქართველოს მაგალითზე



		თქვენი როლი

		კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი



		დასახელება და თარიღი

		სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია –საფინანსო კონტროლის სრულყოფის გზები, ვაშინგტონი, მოსკოვი



		მოხსენების სათაური

		საფინანსო კონტროლი აუდიტი



		თქვენი როლი

		მომხსენებელის



		დასახელება და თარიღი

		2008 წლის 25 ივნისი “EntrepreneurSip Courses in Tbilisi Staite University”  



		მოხსენების სათაური

		ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის როლი ქვეყნის ეკონომიკის სფეროში კადრების აღზრდის  საკითხებში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხები



		მოხსენების სათაური

		



		თქვენი როლი

		მონაწილე



		

		





სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

		გრანტის დასახელება

		ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების გადიდების წინადადებები გადასახადების სრული სადაბეგვრო ბაზის (პოტენციალის დადგენის საფუზველზე)



		დონორი ორგანიზაცია


		განათლების სამინისტრო



		თარიღი/ვადები

		რვა კვარტალი



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		წამყვანი შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		73 073 ლარი





		გრანტის დასახელება

		ეროვნული ბანკის მიერ ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური ზრდის უზრუნველყოფის მიზნით კომერციული ბანკების რისკების მართვის სტრუქტურის და რისკების მართვის სისტემის შექმნა



		დონორი ორგანიზაცია


		სხვადასხვა ორგანიზაციები



		თარიღი/ვადები

		ექვსი კვარტალი



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		წამყვანი შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		73 830



		გრანტის დასახელება

		სამეცნიერო პროექტების ექსპერტი



		დონორი ორგანიზაცია


		აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		თარიღი/ვადები

		09.06.2008



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		პროფესორების სამეცნიერო პროექტების  ექსპერტირება

ჯამში 3 პროექტი



		გრანტის საერთო თანხა

		



		გრანტის დასახელება

		კერძო სექტორის მხარდაჭერა მცირე და საშუალო მოცულობის საწარმოთა განვითარებისათვის



		დონორი ორგანიზაცია


		თსუ; A AIESC წარმომადგენელი საქართველოში



		თარიღი/ვადები

		2005წ 6 ივლისი



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		კორდინატორი



		გრანტის საერთო თანხა

		





სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

		რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით

		1



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის რეცენზენტი იყავით


		2



		რამდენი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყავით


		12



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით


		1





სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

		რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		



		რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		1. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნების ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე 2005-2006;


2. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სარედაქციო საგამომცემლო საბჭოს წევრი – დღემდე;

3. კავკასიის დიდი ენციკლოპედია სარედაქციო კოლეგიის წევრი – დღემდე;


4. ქართულ-ინგლისურ- რუსული პროფესიული განმარტებითი ლექსიკონი- სარედაქციო კომიტეტის წევრი- დღემდე;


5. ჟურნალ ეკონომიკის სარედაქციო კოლეგიის წევრი- დღემდე;






		რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		თსუ-სა და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტების CEEUNEEUNერთობლივი სამეცნიერო პროგრამა



		რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ

		სახელმძღვანელო 1.”ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი”


                                        რეცენზენტი.

სახელმძღვანელო   2. „ბიზნესის საფუძვლები“ 2010წ. 


                                        რეცენზენტი.



		სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

		



		რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/კითხულობდით (სრული ჩამონათვალი)

		1. საგადასახადო  და საბაჟო საქმე;


2. საჯარო ფინანსები



		საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს კითხულობდით

		იენის უნივერსიტეტი ,,გადასახადები“





ენების ცოდნა შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად

		მშობლიური ენა

		



		უცხო ენა

		რუსული

		ინგლისური

		გერმანული

		ფრანგული



		კითხვა

		კარგად


		

		კარგად


		



		წერა

		კარგად


		

		კარგად


		



		მეტყველება

		კარგად


		

		კარგად


		





ოჯახური მდგომარეობა- დაოჯახებული

ოჯახის წევრები:

		Oოჯახის წევრები

		სახელი


		გვარი

		დაბადების წელი

		პროფესია



		მეუღლე

		მაკა

		გვალია

		1957

		ექიმი



		შვილი

		თეა

		ჩიკვილაძე

		1985

		ექიმი



		შვილი

		თამარ

		ჩიკვილაძე

		1988

		
მაგისტრანტი





კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

		პროგრამების დასახელება

		კარგად

		დამაკმაყოფილებლად

		მწირედ



		Ms-Windows, 

		+

		

		



		Ms-Word,

		+

		

		



		Ms- Excel

		+

		

		



		Pwer point

		+

		

		



		Internet explorer

		+

		

		



		Visual  Basic

		+

		

		



		Corel

		+

		

		



		Adobe-Photoshop

		

		

		





		ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით თუ არა რაიმე საზოგადოებრივ საქმიანობას?



		



		



		შეგიძლიათ თუ არა ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება, კმაყოფილი ხართ თუU არა დაკავებული თანამდებობით, რა თანამდებობაზე წარმოგიდგენიათ თქვენი შემდგომი საქმიანობა



		



		



		დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ მოგვაწოდოთ



		სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან შექმნილი მუდმივმოქმედი საკონკურსო კომისიის წევრი, რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოთა შორის სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს ავლენს. კონკურსი ყოველწლიურად ტარდება.



		





ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ:


ხელმოწერა:                                                                                                                       თარიღი
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