ნიკოლოზ ყაველაშვილი
მობილური: 99577774007
ელ-ფოსტა: nikoloz.kavelashvili@iliauni.edu.ge
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული
დაბადების თარიღი: 11 დეკემბერი, 1967

განათლება
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, მაისი / 2008 - სექტემბერი / 2013
ბიზნესის ადმინისტრირება, ბიზნესის
დოქტორი
მიბმული ფაილი
ნიუ-იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბინგჰემტონში, United States, სექტემბერი / 1996 მაისი / 1998
ეკონომისტი, ეკონომიკის
მაგისტრი
მიბმული ფაილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო,
სექტემბერი / 1984 - ივნისი / 1991
ფიზიკა, ფიზიკის
დიპლომირებული სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება
საბჭოს წევრი, საქართველოს ეროვნული ბანკი, დეკ / 2013 - დღემდე (26 თვე - 2 წელი და 2
თვე)
მოვალეობები: ეროვნული ბანკის საბჭო უმაღლეს
ხელმძღვანელობასა და ზედამხედველობას
უწევს ეროვნული ბანკის საქმიანობას.
საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია,
დაამტკიცოს საერთაშორისო რეზერვების
მართვის პრინციპები, დაადგინოს სხვა
ქვეყნების ვალუტების მიმართ ეროვნული
ვალუტის ოფიციალური გაცვლითი კურსის
განსაზღვრის წესი, განსაზღვროს
საფინანსო სექტორის საქმიანობის
ზედამხედველობისა და რეგულირების
ძირითადი მიმართულებები, დაამტკიცოს
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ადმინისტრაციული და კაპიტალური
ხარჯების ბიუჯეტი და სხვ.
ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნოე / 2013
- დღემდე (27 თვე - 2 წელი და 3 თვე)
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მოვალეობები: სალექციო კურსები ბიზნეს სკოლასა და
მეცნიერება ხელოვნების ფაკულტეტზე
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ფინანსური სამსახურის უფროსი, ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნოე / 2012 - იან / 2016 (38 თვე - 3 წელი და 2 თვე)
მოვალეობები: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოადგილე ფინანსების დარგში, ფინანსური
სამსახურის უფროსი

დეკანის მოადგილე - ბიზნესის ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მარ / 2012 ოქტ / 2012 (7 თვე)
მოვალეობები: ბიზნესის ფაკულტეტის საქმიანობის
ორგანიზება
მიზეზი: იგივე ორგანიზაციაში სხვა თანამდებობაზე
გადასვლა
პროექტის დირექტორი -საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდი, ფონდი
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს, აპრ / 2006 - აგვ / 2011 (64 თვე - 5 წელი და 4 თვე)
მიზეზი: ფონდმა მუშაობა დაასრულა
დირექტორი საქართველოში და ვიცე პრეზიდენტი, ბედმინსტერ კაპიტალ მენეჯმენტი, სექტ /
2002 - აპრ / 2006 (43 თვე - 3 წელი და 7 თვე)
მიზეზი: ორგანიზაციამ დაასრულა საქართველოში
მუშაობა
აღმასრულებელი დირექტორი, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, მაის / 2002 - აგვ /
2002 (3 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
ეკონომისტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ოფისი საქართველოში, ნოე / 2001 - მაის /
2002 (6 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
ფინანსური და ადმინისტრაციული მენეჯერი, ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი, კონოკო
აჭგაზი, იან / 1999 - ნოე / 2001 (34 თვე - 2 წელი და 10 თვე)
მიზეზი: ორგანიზაციამ დაასრულა საქართველოში
მუშაობა
ეკონომისტი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობა საქარ, აგვ / 1998 - იან
/ 1999 (5 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
პროექტის ასისტენტი-ინტერნი, გაეროს სათაო ოფისი ნიუ-იორკში, რეგიონული კომისიები,
მაის / 1997 - აგვ / 1997 (3 თვე)
მიზეზი: სტაჟირების დასრულება, სწავლის
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გაგრძელება
ფინანსური მენეჯერი, ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო, აპრ / 1995 - აგვ / 1996 (16
თვე - 1 წელი და 4 თვე)
მიზეზი: სასწავლებლად გამგზავრება აშშ-ში
პროექტის ასისტენტი, გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტი საქართველოში, ოქტ /
1994 - აპრ / 1995 (6 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკის ინსტ, ივლ /
1992 - ოქტ / 1994 (27 თვე - 2 წელი და 3 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
კომპიუტერული სისტემების ინჯინერი, გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, სექტ / 1991 აგვ / 1992 (11 თვე)
მიზეზი: სხვა სამსახურში გადასვლა
სრული სტაჟი: 316 თვე (26 წელი და 4 თვე)

ენები
ინგლისური (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), რუსული (წერა:ძალიან
კარგი, მეტყველება:ძალიან კარგი), Spanish (წერა:ცუდი,
მეტყველება:დამაკმაყოფილებელი), ქართული (წერა:ძალიან კარგი, მეტყველება:ძალიან
კარგი)

კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office
Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი), Windows (ძალიან
კარგი)

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
კარნეგის კორპორაცია ნიუ იორკი, George Mason University, Ball State University, IREX,
სექტემბერი / 2014 - ნოემბერი / 2014
უნივერსიტეტის ფინანსების ადმინისტრირება, სერთიფიკატი
მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა, ივლისი / 2013 - ოქტომბერი / 2013
კვლევის მეთოდები, სერთიფიკატი
მაშავის ცენტრი, დეკემბერი / 2007 - დეკემბერი / 2007
ისრაელის სოფლის მეურნეობა
კონოკო, აგვისტო / 2000 - აგვისტო / 2000
მიზნობრივი განვითარება და ლიდერობა
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ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, აპრილი / 1996 - აპრილი / 1996
საერთაშორისო საბუღალტრო სტანდარტები, სერთიფიკატი
ევროკავშირი, ივლისი / 1994 - ნოემბერი / 1994
მენეჯმენტის წვრთნა საქართველოსთვის, სერთიფიკატი

ნაშრომები, პუბლიკაციები
●

"შესავალი ეფექტური ბაზრების ჰიპოთეზაში - უმსხვილესი ბანკების ანალიზი",
დეკემბერი / 2013
ბანკები, ეფექტური ბაზრის ჰიპოთეზა

პროექტები
●

მსოფლიო ბანკის პროექტი "ეკონომიური განათლებისა და კვლევის განვითარება
საქართველოში", მაისი / 1998 - ივნისი / 1998
კონსულტანტი, მოხსენების დაწერა,
პროექტი ითვალისწინებდა მოხსენების დაწერას სადაც დეტალურად აღწერილი
და გაანალიზებული იქნებოდა ზოგადად უმაღლესი და კონკრეტულად ეკონომიკის
დარგში უმაღლესი განათლების მდგომარეობა საქართველოში დაასევე
ეკონომიკის დარგში სამეცნიერო კვლევების მდგომარეობა. მოხსენება
საქართველოს შესახებ შევიდა მსოფლიო ბანკის საერთო მოხსენებაში.

რეკომენდატორები
დავით აფრასიძე, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
chancellor@iliauni.edu.ge, 2231026

დამატებითი ინფორმაცია
სადოქტორი ნაშრომი "ბანკების აქციათა ფასის ანალიზი გარკვეული
ურთიერთდამოკიდებულებებისა და ტენდენციების არსებობის დასადგენად"
სამაგისტრო ნაშრომი ბინგჰემტონის უნივერსიტეტში თემაზე: "Random Walk Theory and
Behavior of Stock Prices at New York Stock Exchange".

დამატებითი დოკუმენტები
●

გაეროს სტაჟირების სერთიფიკატი

●

წერილი და რეკომენდაცია "კონოკო"-სგან

●

წერილი ფონდი ათასწლეულის განვითარება საქართველო-სგან

●

სერტიფიკატი ჯორჯ მასონის უნივერსიტეტიდან
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ოჯახის წევრები
მეუღლე, თამარი მირზაშვილი 1970-09-22
საქართველო, თბილისი, ყიფშიძის 14
შვილი, ირაკლი ყაველაშვილი 1993-05-18
საქართველო, თბილისი, ყიფშიძის 14
სტუდენტი,
შვილი, მარიამი ყაველაშვილი 2001-01-04
საქართველო, თბილისი, ყიფშიძის 14
მოსწავლე

საკონტაქტო ინფორმაცია
მამის სახელი ალექსანდრე
სქესი

მამრობითი

მოქალაქეობა საქართველო
დაბადების ადგილი

თბილისი

სამხედრო ვალდებულება

რეზერვისტი

პირადი ნომერი

01009005641

პასპორტის ნომერი

10AB22584

ფაქტობრივი მისამართი

ყიფშიძის 14, თბილისი, საქართველო

რეგისტრაციის მისამართი

ყიფშიძის 14, თბილისი, საქართველო

სახლის ტელეფონი

2231298
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