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ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრა, 
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ფინანსების, საბანკო და სადაზღვევო საქმის 

მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი 
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ფინანსებისა და კრედიტის კათედრა, დოცენტი 
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უცხოური კრედიტების განყოფილება, უფროსი 

სპეციალისტი გაერთიანებული ქართული ბანკი, 
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მოკორესპონდენტო ბანკებთან ურთიერთობების 

განყოფილება, წამყვანი ეკონომისტი, ექსპორტ–
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ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

აკადემიური წოდება დოცენტი (ატესტატი, N0000175) 

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

 

გამოქვეყნებული შრომები 

 

40 (ბოლო 10 წლის განმავლობაში – 20, მათ შორის  

1 სალექციო კურსი – „საბანკო საქმე“ 2008წ.) 414გვ. 

 

განათლება 
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ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის 
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ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. 

უნივერსიტეტი, ფინანსები და კრედიტი, 

„კრედიტის“ სპეციალობით კვალიფიკაცია 

ეკონომისტი, დიპლომი N040389 (წარჩინებით), 

1989–1994წ.წ. 

 

წაკითხული სალექციო კურსები (2008–2018)  

 ბაკალავრიატი 

საბანკო საქმე 

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 

ფული, ინვესტიციები და საბანკო საქმე 

საჯარო ფინანსები 

სადაზღვევო საქმე 

 

 მაგისტრატურა 

საბანკო მენეჯმენტი 

 

 

 

ენების ცოდნა 

მშობლიური ენა 

 

ქართული – სრულყოფილად 

უცხო ენები: ინგლისური – კარგად 

რუსული – სრულყოფილად 

 

 

 



კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

 MS Windows 
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MS Excel 

Internet Explorer 
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