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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბუხჰალტრული აღრიცხვა სპეციალობით
ბუღალტრული აღრიცხვა მრეწველობაში
2008 წ
საქარათველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი.
ჰუმანიტარულ-სოციალური
ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა
ეკნონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
 2013 წ.ასოც. პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება ბიზნესის ადმინისტრირება

სამუშაო გამოცდილება

2013-2016 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების
ასოცირებული პროფესორი
2012-2010ა კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის დეპარტამენტის
ასისტენტ-პროფესორი
2010-2008ა კაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის დეპარტამენტის
მოწვეული სპეციალისტი
2008-2007 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის
მართვის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
2007-2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის
მიმართულებით მასწავლებელი
2006-1997 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუღალტრო აღრიცხვისა, ანალიზისა
და აუდიტის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1997-1996 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
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1991-1987 ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
პოლიტიკური ეკონომიკის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი
1991-1985 თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური ტექნიკუმი, ანალიზისა და
ბუღალტრული აღრიცხვის საგნის მსაწავლებელი
1985-1979 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეურნეო საქმიანობის
ეკონომიკური ანალიზისა და მრეწველობის ბუღალტრული აღრიცხვის კათედრა,
ასისტენტი
1979-1978 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღრიცხვის, კონტროლისა და
ეკონომიკური ანალიზის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, ეკონომისტი
1996-1991 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ცენტრალიზებული ბუღალტერიის
მთავარი ბუღალტერი
2013-2007 შპს "ინტერგეორგია", მთავარი ბუღალტერი
2007-2010 თბილისის ეკონომიკისა და სამართლის აკადემია, სასერტიფიკატო კურსების
კონსულტანტი
2012-2015 შპს „აუდიტი 2012“ - ის აუდიტორი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისუ
რი
რუსული

X

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. ნ. ვაშაკიძე"საშემოსავლო გადასახადის შემცირებასოციალური ფონდის აღდგების გზა". ეკონომიკური
პროფილი N12, ქუთაისი, 2013 გვ.16-18
2. ნ. ვაშაკიძე "შიდა აუდიტი, როგორც ეკონომიკური
საქმიანობის
მართვის
ეფექტური
მექანიზმი".
საერთაშორისო სამეცნოერო-პრაქტიკული კონფერენცია,
ქუთაისი, 2013 გვ.109-111
3. ნ. ვაშაკიძე. "საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაიყოს".
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და
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ბიზნესის, სამართლის, და სოციალურ მეცნიერებაა
ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტკული კონფერენცია.
ქუთაისი, 2013 გვ.175-179
4. ნ. ვაშაკიძე, დ. მაღლაკელიძე. "სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობის
თვითღჲრებულების
გაანგარიშების
მეთოდდების შესახებ". სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი
"ეკონომიკური პროფილი", ქუთაისი, N14, 2014 გვ.32-35
5. 22.„აუდიტორულისაქმიანობის
ჩამოყალიბება
საქართველოში“, ჟურნალი „ეკონომისტი“№ 2, 2015 გვ.30-36

სამეცნიერო კონფერენციები
20

2015

მესამე

საერთაშორისო

ეკონომიკური

კონფერენცია,

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; „მოსახლეობის ტურისტული
აქტიურობის კვლევა“.
20

2015 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია.

20

2015

IV международной научно-пракмической конференция.
“Сушность аудита его происхождение и развитие”. Россия, г.
Таганрог.

2

აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110
წლისადმი
პრაქტიკული

მიძღვნილი

საერთაშორისო

კონფერანცია

„სავალუტო

სამეცნიეროოპერაციების

აღრიცხვის თავისებერებები“.
2013 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80
წლისა

და

ბიზნესის,

სამართლისა

და

სოციალურ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო-სპრაქტიკული კონფერენცია.
"საშემოსავლო გადასახადი უნდა გაიყოს"

ტრენინგები / სემინარები

2011
2011

სასწავლო კურსი "ბიზნეს დაგეგმარებაში"
საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული

საქმიანობის საბჭო, აუდიტორის კვალიფიკაცია ზოგად აუდიტში
2013

ლიდერობა და ფინანსური მენეჯმენტის თანამედროვე

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

მიდგომები
2013
2015

ბუღალტერიის საფუძვლები
ქუთაისის

უნივერსიტეტი.

უნივერსიტეტი,
სერფიტიკატი

ილიას

„ადამიანური

სახელმწიფო
რესურსების

მართვა“.

პროექტები / გრანტები

სულ და მხოლოდ 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი,

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები /
სტიპენდიები

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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