
CURRICULUM VITAE 

 
 1 ზოგადი ინფორმაცია                                 

გვარი ყირიმლიშვილი 
სახელი ნაირა 

დაბადების თარიღი და ადგილი 15.05.1952 წელი, თეთრიწყაროს რაიონი, 

სოფელი დიდი თონეთი 
მისამართი: თბილისი, გლდანის VI მკ/რ-ნი, 5-ე კორპუსი, 

ბინა 2 
ტელეფონი, ფაქსი, მობილური 2 28 16 14 (სამსახ.), 2 68-58-54 (ბინა),  599 18 19 

26,  577  13 11 52   
ვებ გვერდი, ელ.ფოსტა: E-mail: nkirimlishvili@mail.ru                                     ან                              

kirimlishvili.n@gmail.com 
პროფესია ეკონომისტი 

  

  
 

 

2. ინფორმაცია განათლების შესახებ (დიპლომის/სერთიფიკატის ქსეროასლები წარმოდგენილია 

ცალკე, დანართის სახით). 
სწავლის წლები 1969-1974 წწ. 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტი 

  
სწავლის წლები 20.12.1982 – 21.02.1986  
დაწესებულება (ფაკულტეტი) სსრკ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან 

არსებული ს/კ ეკონომიკური ინსტიტუტი, 

დასწრებული სწავლების ასპირანტი 
სპეციალობა სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა 
დიპლომის/სერტიფიკატის N ЭК  № 026244 
კვალიფიკაცია ეკ.მეცნ.კანდ.,   ეკონომიკის დოქტორი 
სპეციალობა ეკონომიკური კიბერნეტიკა 
დიპლომის/სერტიფიკატის N Я  № 186836 
კვალიფიკაცია ეკონომისტ–მათემატიკოსი 

  
სწავლის წლები 5-10 ოქტომბერი, 2016 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და 

ტრენინგების ცენტრი 

სპეციალობა რეგულირების გავლენის შეფასება 

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი  № 001 

კვალიფიკაცია  

  

სწავლის წლები 24 ივნისი-5 ივლისი, 2013 

mailto:nkirimlishvili@mail.ru
mailto:kirimlishvili.n@gmail.com


თბილისი 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საერთაშორისო სავალუტო ფონდის უნარების 

განვითარების ინსტიტუტისა და ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემიის ერთობლივი პროექტი 

„ფინანსური პროგრამირება და პოლიტიკა“. 

სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  

სწავლის წლები 21-22.01.2013  

ქ. ქუთაისი. 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) ევროკავშირის სახელმწიფო ფინანსების 

მართვის რეფორმების მონიტორინგის 

მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში : 

“მაკროეკონომიკური მოდელირება და 

საბიუჯეტო ოფისის როლი საპარლამენტო 

პროცესში“.   

სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  
  

სწავლის წლები 9.07.2012 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული 

სააგენტოსა  (GIZ) და საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ ჩატარებული სემინარი ,,როგორ 

უზრუნველყოთ ზედამხედველობა“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N  
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 17-18. 9. 2011 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) გაეროს  განვითარების პროგრამით (UNDP) 

ჩატარებული სემინარი: ,,საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული  

ცვლილებების შესახებ“. 
სპეციალობა სახელმწიფო  ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N  
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები აპრილი, 2011 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) Europian Union-ის მიერ  ჩატარებული 

სემინარი: ,,სახელმწიფო ფინანსების 

სტატისტიკა“. 

სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 



კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 25-26.12. 2010 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) Europian Union-ის მიერ  ჩატარებული 

სემინარი: ,,სახელმწიფო ფინანსების 

სტატისტიკა“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 12-18.11.2010 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტით 

ჩატარებული სემინარი ,,პროგრამული 

ბიუჯეტის ანალიზი“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 

დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 23-24.10.2010 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) ინგლისის ეროვნული აუდიტის ოფისის მიერ 

ორგანიზებული სემინარი ,,პროგრამული 

ბიუჯეტირების, შიდა კონტროლისა და 

აუდიტის შესავალი“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 30.08-12.09.2010 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტით 

ჩატარებული სემინარი ,,საბიუჯეტო 

ზედამხედველობის პრაქტიკული კურსი“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  
სწავლის წლები 26–28 მაისი, 2010 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) Westminster Consortium-ის მიერ პარლამენტის 

თანამშრომლებისთვის ჩატარებული სემინარი: 

,,ფინანსური ზედამხედველობა“ (მიღებული 

მაქვს შესაბამისი სერტიფიკატი). 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  
სწავლის წლები  2007წ. 



დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველოს“ 

მიერ ჩატარებული სემინარი  ,,საქართველოს 

საბიუჯეტო სისტემა და გადასახდელების 

მიმართულებები“. 
სპეციალობა სახელმწიფო ფინანსები 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 2006 წ. 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს პარლამენტი, სასწავლო ცენტრი 
სპეციალობა სახელმწიფო ენა მოხელეთათვის 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია  

  
სწავლის წლები 1999წ. 
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, 

ვირჯინიის შტატის (აშშ) პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტისა სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მიერ ჩატარებული სემინარი ,,სახელმწიფო 

ბიუჯეტი და ფინანსური მენეჯმენტი“.  
სპეციალობა ფინანსური მენეჯმენტი 
დიპლომის/სერტიფიკატის N მიღებული მაქვს შესაბამისი სელტიფიკატი. 
კვალიფიკაცია ფინანსური მართვის მენეჯერი 

 

 

3. სამუშაო გამოცდილება 
სამუშაო ადგილი და თანამდებობა საქართველოს პარლამენტი (საფინანსო–

საბიუჯეტო კომიტეტი) 
მუშაობის წლები 18.09.2004 - დღემდე 
სამუშაოს აღწერა დასკვნებისა და წინადადებების მომზადება 

საფინანსო–საბიუჯეტო სფეროს განვითარების 

ძირითადი მიმართულებებისა და მონაცემების 

შესახებ დოკუმენტზე, საქართველოს 

ბიუჯეტის შესახებ კანონპროექტსა და 

ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშზე. 
კანონშემოქმედებითი საქმიანობა, კერძოდ, 

დასკვნების მომზადება კომიტეტში 

განსახილველად შემოსულ საფინანსო–

საბიუჯეტო სფეროსთან დაკავშირებულ 

კანონპროექტებზე, საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებზე.  
მუშაობის წლები 25.03.1996წ. - 2004.01.09-mde 
სამუშაო ადგილი საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო  
შესრულებული სამუშაოს აღწერა ფისკალური (საბიუჯეტო) სფეროს 

მაკროეკონომიკური ანალიზი და პროგნოზი;  



სამმართველოში განხორციელებული 

სამუშაოების ხელმძღვანელობა,  საბიუჯეტო 

შემოსავლების ანალიზი და დაგეგმვა 

  
თანამდებობა მაკროეკონომიკური პროგნოზირების 

დეპარტამენტის საბიუჯეტო შემოსავლების 

სამმართველოს უფროსი, საგადასახადო 

პოლიტიკის დეპარტამენტის კონსულტანტი 
მუშაობის წლები 01.01.1994 – 01.04.1996 
სამუშაო ადგილი საქართველოს ეკონომიკისა და ფინანსების 

სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკისა და 

ფინანსების ინსტიტუტი 
შესრულებული სამუშაოს აღწერა მეცნიერება, გამოყენებითი მეცნიერება 

  
თანამდებობა წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, შრომითი 

რესურსების განყოფილების გამგის მოადგილე 

მუშაობის წლები 19.05.1986 – 01.01.1994 
სამუშაო ადგილი საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკური და 

სოციალური პრობლემების ს/კ ინსტიტუტი 

(ეკონომიკის სამინისტრო) 
შესრულებული სამუშაოს აღწერა მეცნიერება, გამოყენებითი მეცნიერება 
თანამდებობა დასწრებული სწავლების ასპირანტი 
მუშაობის წლები 20.12.1982 – 21.02.1986 
სამუშაო ადგილი სსრკ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან 

არსებული ს/კ ეკონომიკური ინსტიტუტი 
შესრულებული სამუშაოს აღწერა საკვალიფიკაციო თემაზე მუშაობა 

  
მუშაობის წლები 12.07.1974-20.12.1982 
სამუშაო ადგილი საქართველოს სახელმწიფო საგეგმო 

კომიტეტთან არსებული ეკონომიკისა და 

დაგეგმვის  ს/კ ინსტიტუტი 
შესრულებული სამუშაოს აღწერა სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა: შესაბამისი 

მასალის მოძიება, დამუშავება, ანალიზი და 

სამეცნიერო თემის ან მისი ნაწილის გაფორმება 
თანამდებობა უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერ–

მუშაკი 

  
                             

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური) 

მუშაობის წლები 2015 წლის იანვრიდან  დღემდე 
სამუშაო ადგილი სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 
საქმიანობის სფერო ბიზნესისა და ტურიზმის  ფაკულტეტი 
თანამდებობა პროფესორი 
  



მუშაობის წლები 01.01.2011წ.-30.06.2013 წ. 
სამუშაო ადგილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო –პედაგოგიური 
თანამდებობა ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი 

  
მუშაობის წლები 15.09.2009 წ–30.06.2011 წ. 
სამუშაო ადგილი გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი 
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო –პედაგოგიური 
თანამდებობა ბიზნესის მართვისა  და ეკონომიკის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი 

  
მუშაობის წლები 25.06. 1998წ –28.02.2011 წ. 
სამუშაო ადგილი თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი (თეუსუ) 
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო –პედაგოგიური 
თანამდებობა ფინანსების, სტატისტიკისა  და ეკონომეტრიკის 

მიმართულების ასოცირებული პროფესორი  

  
მუშაობის წლები 1988-2003წწ. 
სამუშაო ადგილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო –პედაგოგიური 
თანამდებობა წარმოების ეკონომიკის, ორგანიზაციისა და მართვის 

კათედრის დოცენტი 

  
 

4. ინფორმაცია  სამეცნიერო ხარისხის, სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდების, გამოქვეყნებული 

სამეცნიერო ნაშრომების (პუბლიკაციების), პროფესიული მიღწევების, არასამთავრობო სექტორში და 

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობისა და პროფესიული მოღვაწეობის შესახებ. 

(აუცილებელია მიუთითოთ თქვენი პედაგოგიური მოღვაწეობის შედეგად აღზრდილი რეჟისორები, 

მსახიობები, საშემსრულებლო დარგის სხვა სპეციალისტები) 

 

წოდება, ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები 

 

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (1988წ), ეკონომიკის 

აკადემიური დოქტორი 
სამეცნიერო წოდება შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 
შრომების რაოდენობა 46–ზე მეტი 
მ.შ. მონოგრაფია  
მ.შ. სახელმძღვანელო, კერძოდ 

სალექციო კურსები: 
,,მენეჯმენტის” (მენეჯმენტის საფუძვლები, 

საერთაშორისო მენეჯმენტი“, გამოცემულია 2009, 2011 

წლებში, თანაავტორობით მ.ტუღუშთან ერთად); 



,,მენეჯმენტის საფუძვლები“ (გამოცემულია 2002, 2003, 

2005 წლებში, თანაავტორობით მ.ტუღუშთან ერთად); 
,,ფინანსები“ (გამოცემული იყო  2005 წელს, ამჟამად 

ხდება მისი გადამუშავება–განახლება და მზადდება  

დასაბეჭდათ); 
,,ფინანსები და კრედიტი“ (გამოცემული იყო  2009 

წელს, თანაავტორობით ავტორთა კოლექტივთან  ერთად); 
,,ფინანსური მენემენტი“  (გამოცემული იყო  2009 წელს, 

თანაავტორობით ავტორთა კოლექტივთან  ერთად). 
შრომების რაოდენობა ბოლო  წლების 

განმავლობაში 
გამოქვეყნებული შრომების ნაწილის სია წარმოდგენილია 

ცალკე დანართის სახით.  
მთავრობის ჯილდოები  
საპატიო წოდება  

საერთაშორისო ფესტივალებზე მიღებული პრიზები.  

ფილმებისა და სპექტაკლების რაოდენობა,  
შესრულებული როლები, გამოშვებული ჯგუფების რაოდენობა, დიპლომების 

ხელმძღვანელობა  

 

 

 
პროფესიული პრემია ან სტიპენდია 

 
 

 

 

მონაწილეობა პროფესიულ/ არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში 

ორგანიზაციის დასახელება  
მუშაობის წლები  
შესრულებული სამუშაოს აღწერა  

  
ორგანიზაციის დასახელება  
მუშაობის წლები  
შესრულებული სამუშაოს აღწერა  
ორგანიზაციის დასახელება  
მუშაობის წლები  
შესრულებული სამუშაოს აღწერა  

 

მონაწილეობა კონფერენციებში 

დასახელება  და თარიღი  
  

მოხსენების სათაური საქართველოს საჯარო ფინანსების   მართვის 

ძირითადი ეკონომიკური პრიორიტეტები 

თანამედროვე ეტაპზე 

თქვენი როლი ავტორი 

დასახელება  და თარიღი სულხან-საბა ორბელიანის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ბიზნესის ფაკულტეტი 

ეკონომიკისა და ინოვაციის შავი ზღვის კვლევის 

ინსტიტუტი. აერთაშორისო სამეცნიერო-



პრაქტიკული კონფერენცია ბიზნეს სტრუქტურების 

ინტეგრაცია: სტრატეგიები და ტექნოლოგიები 

24 თებერვალი, 2017 წ. 

თბილისი-ოდესა  

2017 

  

მოხსენების სათაური ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

ბალანსის ფორმირების პრობლემები“. 
თქვენი როლი ავტორი და მომხსენებელი 

  
დასახელება  და თარიღი თეუსუ, მეორე სამეცნიერო სესია, 2001 წ. 
მოხსენების სათაური ,,დეფიციტური ბიუჯეტის დაგეგმვისა და 

აღსრულების მაკროეკონომიკური ინდიკატორების 

ანალიზი“. 

თქვენი როლი ავტორი და მომხსენებელი 
 

პროფესიულ მოღვაწეობასთან დაკავშირებული პრემია, გრანტი, სტიპენდია.  

გრანტის დასახელება  
დონორი ორგანიზაცია  
თარიღი/ვადები  
თქვენი როლი/თანამდებობა  
გრანტის საერთო თანხა  

  
გრანტის დასახელება  
დონორი ორგანიზაცია  
თარიღი/ვადები  
თქვენი როლი/თანამდებობა  
გრანტის საერთო თანხა  

  
გრანტის დასახელება  
დონორი ორგანიზაცია  
თარიღი/ვადები  
თქვენი როლი/თანამდებობა  
გრანტის საერთო თანხა  

  
 

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, ოპონირება 
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის 

კონსულტანტი იყავით 
- 

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის 

ხელმძღვანელი იყავით 
- 

რამდენი სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელი 

იყავით 
ვიყავი მრავალი სადიპლომო, სამაგისტრო და 

საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 

ნაშრომების ავტორები ნაშრომების დაცვაზე 



შესაბამისი კომისიების მიერ იმსახურებდნენ 

უმაღლეს შეფასებას.  
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი 

იყავით 
- 

რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი 

იყავით 
- 

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი 

იყავით 
ვიყავი  საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი, 

დაწერილი მაქვს მრავალი გამოძახილი 

სადოქტორო და საკანდიდატო დისერტაციების 

ავტორეფერატებზე 
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი 

იყავით 
- 

რამდენი სადიპლომო ნაშრომი რეცენზენტი იყავით მრავალჯერ ვიყავი სადიპლომო, სამაგისტრო 

და საბაკალავრო ნაშრომების რეცენზენტი 
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის აპრობაციის 

ექსპერტი იყავით 
- 

რამდენი სადოქტორო დისერტაციის აპრობაციის 

ექსპერტი იყავით 
- 

სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის), სამეცნიერო საბჭოს, სარედაქციო კოლეგიის, საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრობა 

 
რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების 
(აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით და  
თქვენი როლი 

 

 

 

 

 

 

 
რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

ხართ/იყავით და თქვენი როლი 

 

  

 

 

 

 

რომელი ჟურნალის რედკოლეგიის წევრი 

ხართ/იყავით და თქვენი როლი 

 

 

გადასახადები და აღრიცხვა  
სარედაქციო დაბჭოს წევრი 

 

 

 

რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი ხართ/იყავით და  
თქვენი როლი 

 

 

ჩემს მიერ მომზადებული სტუდენტები 

მონაწილეობას ღებულობდნენ უნივერსიტეტების 

კონფერენციებში (ფინანსების ნომინაციებში) 

 

 
 

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი ხართ ვიყავი რეცენზენტი წიგნების: 



 ნარიმან ტერაშვილი, დავით ტერაშვილი, დღგ-

ისაგან გათავისუფლება, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“,  თბილისი 2016 

ვიყავი რეცენზენტი წიგნების: 

ნარიმან ტერაშვილი, დავით ტერაშვილი, 

მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლება, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“,  თბილისი 2016 

 
სტუდენტთა რომელი სამეცნიერო წრის  
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით 

 

 

 

 

 

 

რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/ 
კითხულობდით 

 

ფისკალური პოლიტიკა  და ფინანსური სისტემები 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი და 

საბიუჯეტო სისტემა 

ფინანსების ზოგადი თეორია 

ადგილობრივი ფინანსები 

ფინანსების საფუძვლები 
ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 
ფინანსები და კრედიტი 
მენეჯმენტის საფუძვლები 
ფინანსური მენეჯმენტი 

 
საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტებში 
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო  
კურსებს კითხულობდით 

 

 

 

 

 

 

ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკამაყოფილებლად, მწირად) 

ენა წერა კითხვა საუბარი 

 კარგად საშუალო

დ 

ცუდა

დ 

კარგა

დ 

საშუალო

დ 

ცუდა

დ 

კარგად საშუალო

დ 

ცუდ

ად 

ქართული  კარგად    კარგად  კარგად   

რუსული   კარგად   კარგად  კარგად   

ინგლისური           

გერმანული   საშუალოდ   საშუალოდ   საშუალო

დ 

 

იტალიური           
ფრანგული           
და სხვა           

კომპიუტერის და კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

პროგრამის დასახელება კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირად 
 კარგად   



    
    

ოჯახური მდგომარეობა 

ოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბ. წ. პროფესია 

     
     
     

 

 

 

სოციალური უნარ – ჩვევები 

 

ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით რაიმე 

საზოგადოებრივ საქმიანობას? 

შემიძლია როგორც ინდივიდუალური ისე გუნდური მუშაობა, რამდენადაც ხანგრძლივი შრომითი 

საქმიანობის განმავლობაში კოლექტივთან მუშაობისას პრობლემები არ შემქმნია. 
საზოგადოებრივ მუშაობას არ ვეწევი 

 

დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც  გსურთ მოგვაწოდოთ 

მრავალი წლის განმავლობაში ვიყავი საქართველოს ტექნიკური ინსტიტუტისა და შემდეგ 

უნივერსიტეტის, აგრეთვე, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სახელმწიფო საგამოცდო და საკურსო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი, აგრეთვე, სტუდენტთა 

სამეცნიერო კონფერენციების ჟიურის წევრი. 

 
1. ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ზუსტია და სრულყოფილი. 

2. ვადასტურებ, რომ გავეცანი აკადემიური თანამდებობის დაკავების პირობებს და მოთხოვნებს, 

პასუხისმგებელი ვარ მათ  შესრულებაზე. 

 

 

 

 ხელმოწერა--------------------- 


