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დაბადების თარიღი, ადგილი         1970 წლის 16 თებერვალი, ქ. ლაგოდეხი

          ოჯახური მდგომარეობა          მეუღლე და ქალიშვილი          

          საკონტაქტო ინფორმაცია            ნუცუბიძის ქ. 221/5, 32-16-72; 877254486;          
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სამუშაო გამოცდილება 
2006 წლიდან დღემდე თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ”ფინანსები და საბანკო  

საქმის“ ასოცირებული პროფესორი;
2004-2006 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტის 

კათედრის დოცენტი;
1999-2004 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის ასისტენტი;
1996-1999 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის ლაბორანტი;

განათლება/ტრენინგი 
2010    საბანკო სწავლების ცენტრი საბანკო საქმე;
2009    საბანკო სწავლების ცენტრი რისკ-მენეჯმენტი;
2009    საბანკო სწავლების ცენტრი ფინანსური მენეჯმენტი;
2006   IREX კომპიუტერული კურსები;
2005   TEXAS A&M UNIVERSITY აგრობიზნესის განვითარებისათვის;
2003    ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი;
1998-2001 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის ,,ფინანსებისა და კრედიტის” კათედრის მაძიებელი;
1994-1997 თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტის ,,ფინანსებისა და კრედიტის” სპეციალობით 

დიპლომი წარჩინებით;
1989-1994 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

სასწავლო-მეთოდური მასალები
2005-2010 სილაბუსები: ,,კორპორაციების ფინანსები”, ,,საბანკო საქმე”, ,,ფინანსები და საბანკო
საქმე”, ,,ფული, კრედიტი, ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა”, ,,სახელმწიფო და
მუნიციპალური ფინანსები”, ,,ფული, ინვესტიციები და საბანკო საქმე”, ,,ფინანსურ
მენეჯმენტი”.

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა
2009 წლის 5 იანვარი – 2011 წლის 5 იანვარი ,,ბიუჯეტის სოციალური ხარჯების ეფექტურობა 
და ეკონომიკური ზრდა” წმ. გრიგოლ ფერაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი
ეკონომიკური ექსპერტი;
2009 წელი 1 აგვისტო – 2010 წელი 31 დეკემბერი ,,ნარკოტესტირების ეფექტიანობა 
საქართველოში” ღია საზოგადოება-სოროსის ფონდი, კონსულტანტი;
2006 წელი ნოემბერი _ 2008 წელი სექტემბერი ,,საქართველოში ჯანდაცვის რეფორმის 
ხელშეწყობის პროექტი” Oxsford policy management ტრენერი.

სამეცნიერო, სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა, ოპონირება
2005 წლიდან დღემდე ,,ფინანსები და საბანკო საქმის” კათედრაზე ხელმძღვანელობა გაუწიე 
ოცდაათ (30) მაგისტრანტს;
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2005 წლიდან დღემდე ვიყავი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სხვადასხვა 
სპეციალობის თხუთმეტი (15) მაგისტრანტის მიერ შესრულებული სამაგისტრო ნაშრომის 
რეცენზენტი.

გამოქვეყნებული შრომები

მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, ლექციების კურსი

1. `კორპორაციათა ფინანსები~ ლექციების კურსი. _ http://www.nplg.gov.ge (სამოქალაქო 

ბიბლიოთეკა) თბ., 2009 წ;

2. `საბანკო საქმიანობის რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში~. _

http://www.nplg.gov.ge (სამოქალაქო ბიბლიოთეკა). თბ., 2008 წ;

3. `ფული, ინვესტიციები და საბანკო საქმე~ ლექციების კურსი (ელ. ვერსია). ავტორთა

კოლექტივი თავი III; თბ., 2008  წ.

რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომები

2010 „ფინანსური ლევერიჯი _ კორპორაციის მართვის ეფექტური ინსტრუმენტი“ 
ჟურნალი „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“ #2;

2009 „საინვესტიციო მიმზიდველობა და მისი ამაღლების გზები“ ჟურნალი
”ეკონომისტი” #2; გვ. 94_99;

2009 „საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების რისკების ანალიზი“ ჟურნალი
”ეკონომიკა და ბიზნესი” #2; გვ. 75_86;

2009 „ანტიკრიზისული მართვა“ ჟურნალი `ეკონომიკა” #5-6; გვ. 241_247;

2009 „სავალუტო რისკი: შეფასებები და მართვის მეთოდები“ ჟურნალი `ახალი
ეკონომისტი” #1; გვ. 45_50;

2009 „საინვესტიციო გარემო და გადასახადებით დაბეგვრის მნიშვნელობა
საქართველოში“, თბილისის უნივერსიტეტი „მეტეხი“. შრომების კრებული, გვ. 
17_26;

2008 „ლიზინგი _ გრძელვადიანი დაფინანსების გეგმა“ ჟურნალი `ეკონომიკა და 
ბიზნესი” #6; გვ. 91_101;

2008 „საინვესტიციო პროცესის კორპორაციული მართვა“ ჟურნალი `საქართველოს
ეკონომიკა” #9; გვ. 99_102;

2008 „კომპანიის ღირებულების მართვა და დაფინანსების სტრატეგია“ ჟურნალი 
`საქართველოს ეკონომიკა” #6; გვ., 95_97;

2007 „Main Trends of Taxable Profit Payment in Baknking Sphere“ . “Finance  Banking  
Investment”   #2, გვ, 44_48;

2007 „საკრედიტო მომსახურების ბაზარზე ბანკის კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველყოფის მეთოდები“ ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა” #4; გვ., 
167_174;
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2006 „საბანკო სფეროში მოგების გადასახადით დაბეგვრის ანალიზი და ამ
გადასახადის რეფორმირების ძირითადი მიმართულებანი“ ჟურნალი
`საქართველოს ეკონომიკა” #12; გვ., 56_59;

2006 „კომერციული ბანკების  ლიკვიდობის მდგომარეობაზე კონტროლის
გაძლიერების აუცილებლობა“ ჟურნალი `ეკონომიკა” #11-12; გვ., 46_52;

2006 „კომერციული ბანკების საქმიანობის სპეციფიკური ნიშნები და მათი
ზეგავლენა გადასახადით დაბეგვრაზე“ ჟურნალი “ეკონომიკა” #11-12; გვ., 
36_43;

2006 „რისკები, როგორც ბანკების რესურსებით უზრუნველყოფის ჩამოყალიბების
ფაქტორი“ ჟურნალი `ეკონომიკა” #7; გვ., 67_72;

2006 „მონეტარული პოლიტიკა საქართველოში“ ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა”  
#1, გვ., 109_116

2005 „საქართველოს საბანკო სისტემის რეფორმის საკითხები“ თსუ სამეცნიერო
შრომების კრებული `ეკონომიკა” გვ., 109_120; 

2005 „საქართველოს კომერციული ბანკების გადახდისუნარიანობის სახელმწიფო
რეგულირების მეთოდები და ინსტრუმენტები“ ჟურნალი `ეკონომიკა” #11 გვ., 
77_84;

2005 „ეკონომიკის რეალური სექტორის ფულად ნაკადთა ხელახალი ორიენტაციის
საკითხისათვის“  ჟურნალი `ეკონომიკა” #5-6 გვ., 95-_100;

2005 „ეროვნული ბანკისა და კომერციული ბანკების ურთიერთობანი
დაკრედიტების რეზერვების შექმნასა და გამოყენებაზე“ Yჟურნალი
`ეკონომიკა” #3-4, გვ. 62_69;

2004 „ბანკების საქმიანობის რეგულირების ეკონომიკური მნიშვნელობა
საქართველოს საბანკო სისტემის განმტკიცებაში“ ჟურნალი `ეკონომიკა”. #9-10. 
გვ. 81_85;

2004 „კომერციული ბანკების რესურსებით უზრუნველყოფისა და საკრედიტო
რისკების რეგულირების საკითხები“ გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-
ეკონომიკური პრობლემები. ტომი VII. თბ., გვ. 438_455;

2002 „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა: მსოფლიო გამოცდილება და
საქართველოს რეალობა“ Yჟურნალი `ბანკი,” თბილისი, #1-2(11), გვ. 34_38;

2001 „საბანკო ზედამხედველობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში,”
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული
`ეკონომიკის აქტუალური საკითხები,” თბილისი, XVII გამოშვება, გვ. 90_96;

2000 „საქართველოს ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხისათვის,”
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული
`ეკონომიკის აქტუალური საკითხები” თბილისი, VIII გამოშვება, გვ. 77-80;

1998 „საბანკო აუდიტის როლი კომერციული ბანკების საქმიანობის ეფექტიანობის
განსაზღვრაში,” თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა
კრებული ”ეკონომიკის აქტუალური საკითხები” თბილისი, V გამოშვება, გვ. 74_80.
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სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010 „კორპორატიული მართვის პრინციპები: ეფექტური საქმიანობის 
უზრუნველყოფის საფუძველი“  საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული 
კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ გვ. 351–358;  5–6 ივნისი.
ბათუმი–ტრაპიზონი;

2009 „კორპორაციის საინვესტიციო პოლიტიკის ევოლუცია გლობალურ
ეკონომიკურ სივრცეში~ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გვ. 
226_230;  2 ივლისი.; ქ. თბილისი;

2009 „ფინანსები ჰონდინგების სამსახურში~ თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტი.  ინოვაციების ცენტრი. გვ. 11_13, 6 ივნისი, ქ. თბილისი;

2009 „კომპანიის ბიუჯეტირების დანერგვის ტექნოლოგიის შესახებ~ გვ. 24_27. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური
ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი. 27-28 მარტი, 
ქ. თბილისი;

2009 „საპროექტო დაფინანსება წარმატების საფუძველია~ გვ. 31_36. თბილისის
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2008 „კომერციულ ბანკების რისკების რეგულირებისა და კონტროლის ძირითადი
მიმართულებანი~, შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. 26-27 ივლისი, ქ. 
გორი;
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საქართველოში~ 19_26 ივლისი თბილისი_ქობულეთი;
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