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Curriculum Vitae    
  

პერსონალური 

ინფორმაცია 

 

სახელი /გვარი  ნუნუ მიცკევიჩი 

მისამართი საქართველო, ქ. თბილისი, 0170 

ვაჟა-ფშაველას გამზ.15ა, ბინა 22. 

   ტელეფონი    +995599933393   

ფაქსი  

ელ-ფოსტა nmitskevich@gmail.com 
  

დაბადების თარიღი 

 

განათლება, ტრენინგები, 

სამეცნიერო/აკადემიური 

ხარისხი 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

შეძენილი ცოდნა და 

კომპეტენციები 

 

19.10.1970. 
 

2003 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სამეცნიერო ხარისხი - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 

სპეციალობა  -  იმუნოლოგია/ალერგოლოგია.  

 
1989-1994 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბიოლოგიის ფაკულტეტი,  

სპეციალობა - იმუნოლოგია. 

   
1990-1993 წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ სპეციალობათა ფაკულტეტი,  

სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა.  

 

ტრენინგები: 

 
2017 წ. ნოემბერი -  ,, გენეტიკა, ციტოგენეტიკის / FISH მოლეკულური ბიოლოგია და 

გამდინარე ციტომეტრია: კლინიკური და კვლევითი პროგრამები ჰემატოლოგიის 

ლაბორატორიაში.“ ფერარას უნივერსიტეტი, იტალია. 

2014 წ.-2016 წ. – „კვლევითი და წერითი უნარების გაუმჯობესება“ -ჯანმრთელობის 

კივლევის კავშირი.  ამერიკის საელჩო საქართველოში. თბილისი, საქართველო. 

2016 წ.ოქტომბერი -  „სასწავლო კურსი კლინიკურ და ლაბორატორიულ 

ჰემატოლოგიაში:ჰემოსტაზი და სისხლის შედედება, ჰემატოლოგიური სიმსივნეები 

და ჰომეოსტაზი“. ფერარას უნივერსიტეტი, იტალია. 

2015 წ. მარტი– „არაპირდაპირი ფლუორესცენციის მეთოდი, როგორც სადიაგნოსტიკო 

საშუალება“. თბილისი, საქართველო 

2014 წ. ნოემბერი – სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები, ჰემატოლოგიის 

ტრენინგი, ვესტმინსტერის უნივერსიტეტი. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი 

2012 წ. აპრილი -  „სასწავლო პროცესისა და ინდუსტრიის დაახლოება და მართვა“. 

ალიკანტეს უნივერსიტეტი. ალიკანტე, ესპანეთი. 
2011 წ. აპრილი -  „ახალი კურიკულუმის შექმნა და მართვა“ - დასავლეთ ინგლისის 

უნივერსიტეტი. ბრისტოლი, დიდი ბრიტანეთი. 
2010 წ. ნოემბერი - „ელექტრონული სწავლების მეთოდები და საშუალებები“.  

ვესტმინსტერის უნივერსიტეტი. ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. 

 
  

სამუშაო გამოცდილება   
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 2012 წ.-დღემდე. ასოცირებული პროფესორი, იმუნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის 

კათედრა. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.ზუსტ და საბუნებისმეყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2009 წ. -2012 წ. ასისტენტ პროფესორი, იმუნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის 

კათედრა. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი.ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

2009 წ. -2015 წ. ასოცირებული პროფესორი, დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო 

უნივერსიტეტი „აიეტი“. 

2011 წ. -2013 წ. მიწვეული პროფესორი,  პეტრე შოთაძის სახ. თბილისის 

სამედიცინო აკადემია. 

2006 წ. -2009 წ. მიწვეული პროფესორი, იმუნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის 

კათედრა. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი.ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

2003 წ. -2006 წ. დოცენტი,  იმუნოლოგიის კათედრა. ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2003წ. -2017წ. - უნგრული ქიმიური ქარხანა „ გედეონ რიხტერის“ 

წარმომადგენლობა საქართველოში. სამკურნალწამლო საშუალებების 

რეგისტრაციის მენეჯერი. 

1999წ. -2003წ. - უნგრული ფარმაცევტული ქარხანა „ეგისის“ წარმომადგენლობა. 

სამედიცინო წარმომადგენელი. 

1998წ.-2003წ. უფროსი მასწავლებელი. იმუნოლოგიის კათედრა. ბიოლოგიის 

ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 
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აკადემიური თანამდებობები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პუბლიკაციები/ სამეცნიერო 

ნაშრომები 

 

 

 

 

 

2012 წ.-დღემდე. ასოცირებული პროფესორი, იმუნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის 

კათედრა. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.ზუსტ და საბუნებისმეყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი.ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2009 წ. -2015 წ. ასოცირებული პროფესორი, დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო 

უნივერსიტეტი „აიეტი“. 

2009 წ. -2012 წ. ასისტენტ პროფესორი, იმუნოლოგიის და მიკრობიოლოგიის 

კათედრა. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი.ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

2003 წ. -2006 წ. დოცენტი,  იმუნოლოგიის კათედრა. ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

1998 წ. -2006 წ. უფროსი მასწავლებელი,  იმუნოლოგიის კათედრა. ბიოლოგიის 

ფაკულტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 
• Mitskevich N., Tsertsvadze T., Mchedlishvili K., Machavariani K, Guruli G. 

Modulation of  Antitumor Immune Response  in Mouse Prostate Cancer 

Model.  Georgian Medical News.  2017, 5(266): 39-47.  

• A. Di Nola, R. Grigolia, N. Mitskevich, Modal Epistemic  Łukasiewicz Logic with 

Constant and its Application in Immune System,  Modeling in 

Mathematics, Proceedings of The Second Tbilisi-Salerno Workshop on Modeling in 

Mathematics, Atlantis Transaction in Geometry, Vol. 2 (2017), pp. 53-65  

• Tsertsvadze T., Mitskevich N., Bilanishvilii A., Girdaladze D., Porakishvili 

N.Phagocytosis and expression of Fcγ-receptors and CD180 by Monocytes in Chronic 

Lymphocytic Leukemia Georgian Medical News.  2017, 9(270): 88-94. 

• Mitskevich N., Tsertsvadze T., Mchedlishvili K., Kharabadze N., Porakishvili 

N.Immunomodulation of anticancer immune response in mouse prostate cancer 

model. Proceedings of  XXXVI Congress of the European  Academy of Allergy and 

Clinical Immunology p 382. Helsinki, Finland,  2017. 

• Antonio Di Nola · Revaz Grigolia · Nunu Mitskevich ·Multimodal epistemic 

Łukasiewicz logics with application in immune system, Soft Computing 08/2015; 

19(11). DOI:10.1007/s00500-015-1804-4 ·  

• Tsertsvadze T, Mitskevich N, Ghirdaladze D,  Porakishvili1 N. Correlation of the 

exression of CD32 and CD180 receptors on  CLL cells and MEC1 Cell Line. Georgian 
Medical News. 2(240): 56-59. 2015; 

• Tsertsvadze T, Mitskevich N, Ghirdaladze D,  Porakishvili N. Aberrant expression of 

Fc receptors and toll like receptor  CD180 on monocytes from patients with chronic 

lymphocytic leikaemia. Georgian Medical News.  2(239): 35-38. 2015. 

• Mitskevich N., Chikadze N., Gachechiladze N., Kvirkvelia N,, Delves PJ., Porakishvili 

N.   Comparison of Immunospecificity and Immunogenicity of three prototypes of 

anti-hCG vaccines based upon the recombinant hCG β-chain. International Journal 

of Immunoreabilitation, Vol.15, #2, p.67-69. October .2013. 

• Mitskevith, N. Machavariani, K. Omiadze, K. Khechinashvili, G, Telia, A.  

“"Epidemiological association and some immuunological peculiarities of atopic 

disesases and TB infection in view of allergy hygiene hypothesis". Proceedings of  

XXXII Congress of the European  Academy of Allergy and Clinical Imunology p 382. 

Milan, Italy,  2013.  
• Kulikova, N,  Lydyard, P, Vispute, K. Steele, A. Tsertsvadze T, Bochorish        vili E, 

Tsagareishvili P, Mitskevich N, Nathwani A, Clark, E, Porakishvili, N.Effect of CD 

ligation or CD 180/IgM sequential ligation on signaling pathways in chronic 

lymphocytic leukaemia cells. Proceedings of  XXXI Congress of the European  

Academy of Allergy and Clinical Imunology p 382. Geneva, Switzerland,  2012.  

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/320281109_Phagocytosis_and_expression_of_Fcg-receptors_and_CD180_by_Monocytes_in_Chronic_Lymphocytic_Leukemia?_iepl%5BviewId%5D=khH93XxeI38rIe9FaWUeNfhNfaYECKZHCCwG&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=4&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=0&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=2&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItem1of4%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A320281109&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
https://www.researchgate.net/publication/320281109_Phagocytosis_and_expression_of_Fcg-receptors_and_CD180_by_Monocytes_in_Chronic_Lymphocytic_Leukemia?_iepl%5BviewId%5D=khH93XxeI38rIe9FaWUeNfhNfaYECKZHCCwG&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfhpi&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemCount%5D=4&_iepl%5Bdata%5D%5BuserSelectedItemCount%5D=0&_iepl%5Bdata%5D%5BtopHighlightCount%5D=2&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItemIndex%5D=1&_iepl%5Bdata%5D%5BstandardItem1of4%5D=1&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A320281109&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
http://www.researchgate.net/researcher/70032775_Revaz_Grigolia
http://www.researchgate.net/researcher/2079808293_Nunu_Mitskevich
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გრანტები/სამეცნიერო 

ორგანიზაციების წევრობა  

1. Epigenetic Induction of Adaptive Immune Response and Imunomodulation in 

Mouse Prostate Cancer Model” SRNSF – DI-43/8-335/13;  Co Director, Senior 

Resercher (2014-2017). 

2. The European Union Program TEMPUS/TACIS 544605-TEMPUS-1-2013-1-BE-

TEMPUS-JPHES Developing tools for lifelong learning inTranscaucasus region: e-

Learning  (2013-2017).  

3. The European Union Program TEMPUS/TACIS 544282-TEMPUS-1-2013-1-UK-

TEMPUS-JPCR The development of a curriculum and establishment of a regional 

training platform for haematology in life sciences and medicine ( 2013-2017); 

4. The European Union Program TEMPUS/TACIS 543802-TEMPUS-1-2013-1-UK-

TEMPUS-JPHES Establishment of Multidisciplinary Innovative Centres for the 

Development of Virtual Laboratories (MICVL) in Biology and Medicine (2013-

2016). 

5. The European Union Program TEMPUS/TACIS “Development of the e-learning 

and distance learning courses and assessment in Biomedical Sciences in the 

Southern Caucasus” ( 2010-2013)  

6. The European Union Program TEMPUS/TACIS “159340 - MAPB - Master in 

Applied Biology Programme” ( 2010-2013) 

7. Georgian National Scientific Foundation (GNSF), “Development of anti-tumor and 

immunocontraceptive epitope-specific vaccine based on the mutant molecule of 

the -chain of human chorionic gonadotropin (hCG)”  GNSF/ST07/6-224 – Senior 

Researcher 

8. The EU TEMPUS/TACIS Networking program: "Georgian National Network of 

Universities for Biomedical Education”, TEMPUS/TACIS NP 21127-2000 - 

Teacher 

9. The grant of Georgian Ministry of Education, Department of Science and 

Technologies: “Development of anti malignisation vaccine based on human 

chorionic gonadotropin”, Pr. # 19, 2005 – Senior Researcher(2000- 2002), 

10. The European Union Program INTAS scientific project “New approaches to the 

immunotherapy of B-Chronic Lymphocytic Leukaemia: use of bispecific 

antibodies” INTAS (01293) –Senior Researcher(1999-2001). 

11. The grant of Georgian Ministry of Education, Department of Science and 

Technologies: “The therapy of B-CLL using bispecific antibodies” Pr. 35, Senior 

Researcher(1998-2001). 

12. The European Union Program TEMPUS/TACIS project “Development and 

Restructuring of Higher Education in Immunology in Georgia” TEMPUS/ TACIS 

pr. Jep #  10207, (1995 - 1999). 

 

 
 

სამეცნიერო ორგანიზაციის 

წევრობა: 

1. ევროპის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის აკადემია 

(EAACI) - სამუშაო ჯგუფის ხელმძღანელი; 
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2. საქართველოს ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაცია 

(საკია) - ვიცე-პრეზიდენტი; 

3. საქართველოს ბიოლოგიური მედიცინის ასოციაცია - გამგეობის წევრი. 
 

ჯილდოები  ინფორმაცია მიღებული ჯილდოების შესახებ. 

  

  

სამეცნიერო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობა 

2017 მაისი,  მსოფლიო იმუნოპათოლოგიის ორგანიზაციის XXI 

იმუნორეაბილიტაციის საერთაშორისო კონგრესი "Epigenetic Induction of 

Adaptive Immune Response and Immunomodulation in 

Mouse Prostate Cancer Model". ნიუ იორკი, აშშ.. 

2017 ივნისი, XXXV ევროპის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის 

აკადემიის კონგრესი  (EAACI-2017) ჰელსინკი, ფინეთ 

2016 March 3-7, ალერგიის, ასთმისა და იმუნოლოგიის ამერიკული აკადემიის 

(AAAAI) cკონგრესი - ლოს ანჯელესი, აშშ.  

 2015 ივნისი, XXXIII ევროპის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის 

აკადემიის კონგრესი  (EAACI-2015),  "Inflammatory cytokines balance and 

correlation with total IgE level in the patients with atopic dermatitis". ბარსელონა, 

ესპანეთ.  

 2014 მაისი 2-6, VII World Congress -ASTHMA, ALLERGY & COPD FORUM., The 

cytokine network in Patients with Respiratory Allergy Disorders and Tuberculosis , 

ნიუ იორკი, აშშ.. 

2014 ივნისი, XXXII ევროპის ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის 

აკადემიის კონგრესი ( EAACI-2014). “Comparative characteristics of the cytokines 

Th1/Th2 profile balance in the cases of pulmonary tuberculosis and bronchial asthma 

.კოპენჰაგენი, დანია. 

 

სემინარები/ვორქშოფები    

 

 2017  ივნისი-ივლისი  – მსოფლიო ალერგიის სკოლა (WATS).  თბილისი. 

საქართველო. 

2017 ივნისი - ბაქტერიოფაგის აღმოჩენის 100 წლისთავისადმი მიძღნილი სამეცნიერო 

სკოლა. 

2016 , Oct._  1st EFIS-EJI ,ამიერკავკასიის მოლეკულური ალერგოლოგიისა და 

იმუნოლოგიის სკოლა , თბილისიი, საქართველო. 

2015, 4.10-6.10 - STEM ვორქშოპი   ნანოტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა.  თბილისი, 

საქართველო. 
 

სხვა სამეცნიერო საქმიანობა დოქტორანტის ხელმძღვანელობა - 3 

მაგისტრის ხელმძღვანელობა - 18 

ენობრივი 

კომპეტენციები 

 

  

მშობლიური ენა ქართული ენა 
  

უცხო ენების ცოდნის 

თვითშეფასება 

 

                                             

 

ინგლისური 

 
ტექსტის გაგება 

ტექსტის 

გაგებინება 
მოსმენა 

წერილობითი 

კომპეტენციები 

ზეპირმეტყველე

ბა 

      

რუსული       

ფრანგული       



ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

CV  ნუნუ მიცკევიჩი 
 

 

 

 

  

  

  
  

  

  

კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები  

MS ოფისი (ვორდი, ექსელი, პოვერ პოინტი, აქსესი), ინტერნეტი: ელ.ფოსტა 

(ინტერნეტი),FlowJo, CellQuest, FACS DIVA for flow cytometry analysis; Bioedit; 

PlasmaDNA; SDS- and RQ manager for RT-PCR; Partek software for transcriptome 

analysis; Various software for data analysis and presentation (MS Word/Excel/Power 

Point, EndNote, GraphPad Prism, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop). VLEs: Moodle, 

Blackboard, Web City. Vision software ( In situ Hybridisation) etc. 

  
  

  
  

დამატებითი 

ინფორმაცია 

დაურთეთ სხვა რელევანტური ინფორმაცია (მაგ. საკონტაქტო პირები, 

რეკომენრაციები. ა.შ.).  

  

  


