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1. პერსონალური ინფორმაცია 

გვარი ნარსია 

სახელი მურადი 

ელ. ფოსტა m.marsia@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 
 პროფესორი 

მიმართულება: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 

ფინანსები 

 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

თსუ 

მიმართულება / სპეციალობა მშენებლობის ეკონომიკა 

ჩარიცხვის წელი 1971 წ 

დისერტაციის დაცვის წელი 1981 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი(ეკონომიკის 
აკადემიური დოქტორი) 

 

 
სადისერტაციო თემის სათაური 

მშენებლობაში ხელფასის ფონდის დაგეგმვის სრულყოფის 

გზები რეგიონალური თავისებურებების გათვალისწინებით 
 

(საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს მაგალითზე) 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ.ა.კუჭუხიძე(თსუ); დოცენტი ვიქტორ 
სეროვი(მოსკოვი,შრომის სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი) 

mailto:m.marsia@seu.edu.ge
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4. სხვა განათლება 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

თსუ 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
 
საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი 

ჩარიცხვის და დამთავრების 
წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1971 1978 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ინჟინერ-ეკონომისტი, მშენებლობის ეკონომიკა და 

ორგანიზაცია 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების დასახელება 

თსუ(ასპირანტურა) 

ფაკულტეტი / სპეციალობა საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1978 1980 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, მშენებლობის 

ეკონომიკა 

 
 

5. პროფესიული გამოცდილება

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი პოზიცია / სამსახურებრივი მოვალეობანი 

-დან -მდე 

2007, 
ოქტომბერი 

დღემდე შპს პრიმა აუდიტი გარიგების პარტნიორი(აუდიტორი), 

დირექტორი 

2008 2010 სსიპ ”საწარმოთა 

მართვის სააგენტო ” 

დარგობრივი ეკონომიკის 

განყოფილების მთავარი 

სპეციალისტი 

2004 2007 საქართველოს 

კონტროლის პალატა 

სოციალური სექტორის დეპარტამენტის 

უფროსი, პალატის პრეზიდიუმის წევრი 
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2003 2004 ქალაქ თბილისის 

მერია 

ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო 

სამსახურის უფროსი, ქ.თბილისის 
მთავრობის წევრი 

2002 2003 საქართველოს 

ეკონომიკის, 

მრეწველობისა და 

ვაჭრობის 

სამინისტრო 

თბილისის ფასების ინსპექციის 

უფროსის მოადგილე, 

სამინისტროსთან არსებული ფასების 

სახელმწიფო ინსპექციის უფროსის 

მოადგილე 

2002 2002 საქართველოს 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

ბიუჯეტის ფორმირების 

დეპარტამენტის უფროსი, ამავე 

დეპარტამენტის სამმართველოს 

უფროსი 

1998 1998 საქართველოს 

პარლამენტი 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის 

წამყვანი სპეციალისტი 

1983 1999 საბანკო სისტემაში სამრეწველო-სამშენებლო ბანკის 

გამგეობის თავმჯდომარის პირველი 

მოადგილე, სს”აგრომრეწვბანკის” 

გენერალური დირექტორი და სხვა 

თანამდებობები სხვადასხვა ბანკებში; 

1981 1983 თსუ საინჟინრო-ეკონომიკის ფაკულტეტი, 

კათედრის სამეცნიერო პროექტის 
მეცნიერ -თანამშრომელი 

1977 1978 თსუ, საინჟინრო- 

ეკონომიკური 

ფაკულტეტი 

ფაკულტეტის ახალგაზრდული 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი(ალკკ 

კომიტეტის მდივანი) 
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6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

1979 1981 თსუ, საინჟინრო- 

ეკონომიკური 

ფაკულტეტი 

სამშენებლო წარმოების 

დაგეგმვა 

მე-3 

კურსელებთან 

(საღამოს 

სწავლება) 

 

2010 

დღემდე სეუ ფინანსები ბაკალავრიატი 

და 

მაგისტრები 
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7. სამეცნიერო პუბლიკაციები 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

 

2020,სექტემბერი 

ზოგიერთი 
რეკომენდაცია ქონების 

შეფასების 

მომსახურების 
შემსყიდველებისა და 

მიმწოდებლებისათვის 

ბაფ-ის ჟურნალი „ბუღალტრული 
აღრიცხვა“,N9, 2020 წ 

ბაფ 

 

2020,აპრილი- 

მაისი 

აუდიტორული 
მომსახურების 
სახელმწიფოშესყიდვის 
ბაზრის მანკიერი 
მხარეები და მათი 
გამომწვევი მიზეზები 

ჟურნალი 

„აუდიტი,აღრიცხვა ,ფინანსები“ 
#4,5(244/245), 2020 

ცოდნისა 

 

1-2/XI 2019 
აუდიტის შესახებ 
კანონთან ადაპტაციის 

ზოგიერთი პრობლემა 

1-2/XI 2019, თსუ 
IV საერთაშორისოკონფერენცია: 
„გლობალიზაციის გამოწვევები 
ეკონომიკასა და ბიზნესში“ 

თსუ 

 

26-27 
ოქტომბერი, 

2018 წ 

დემპინგი: პროფესიის 
დისკრედიტაციის და 
განვითარების 
შემაფერხებელი 
მოვლენა (აუდიტი, 
საშემფასებლო 
საქმიანობა) 

III საერთაშორისოსამეცნიერო 
კონფერენცია „;გლობალიზაციის 
გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში“ 

 

თსუ 

 

N3(მარტი) 2017 

აუდიტორები საჯარო 
სექტორის 

შემსყიდველებთან 

ურთიერთობისას 

ტენდერის პირობების და 

მათკრიტერიუმებთან 

მორგების პრაქტიკას 

ბაფ-ის ჟურნალი „ბუღალტრული 
აღრიცხვა“,2017,N3 

ბაფ 
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 უნდა განერიდონ   

სექტემბერი, 

2014 წ 
სახელმწიფო 

აუდიტის 

სამსახურის 

კონსტიტუციურ 

მანდატთან 

შეუსაბამო საკადრო 

"რეკრუტირება" 

 

ჟურნალი „აუდიტი,აღრიცხვა ,ფინანსები“ 

 

#9(177), 2014 

„ცოდნისა“ 

 

ივნისი, 2014 წ არასისტემური 

მიდგომით 

გამოწვეული 

პრობლემები 

საჯარო სექტორის 

აუდიტში 

 

ჟურნალი „აუდიტი,აღრიცხვა ,ფინანსები“ 

 

#6(174), 2014 

„ცოდნისა“ 

 

სექტემბერი, 

2017 წ 

თბილისში მიწის 

ფასი კვლავ 

არაადეკვატურად 

დაბალი 

იქნება,რომელიც 

ქმნის მიწის 

პრივატიზაციაზე 

მორატორიუმის 

გამოცხადების 

აუცილებლობას 

 

საერთაშორისო კონფერენცია . 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგი. ნაშრომების 

კრებული, N3 2017 წ 

ISSN1512-0538 

 

ოქტომბერი, 

2016 წ 

აუდიტი: ახალი 

გამოწვევები საჯარო 

შესყიდვების 

სფეროში 

 

საერთაშორისო კონფერენცია , თსუ 
თსუ-ს 

გამომცემლობა 
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დეკემბერი, 

2016 წ 

ქონების შეფასების 

მომსახურების ბაზრის 

განვითარების ახალი 

„ბარიკადები“ და მათი 

დაძლევის რეცეპრი 

 

ჟურნალი 

„აუდიტი,აღრიცხვა ,ფინანსები“ 

 

N12(204), 2016 

 

 

ცოდნისა 

 

8.სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1.  

1-2/XI 2019, თსუ 

IV საერთაშორისო კონფერენცია: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 
ბიზნესში“ 

2  

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „;გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში“,26-27 ოქტომბერი, 2018 წ თსუ 

3 მსოფლიო ბანკის,ევროკავშირისა და საქართველოს პროფესიონალ 

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ „აუდიტისა და მარწმუნებელი 

მომსახურების“ თემაზე ტრეინინგი(2019 წლის, ოქტომბერი)-ბაფ-ში 

4 აუდიტორებისათვის სავალდებულო განგრძობითი ტრეინინგი (40 სთ)ფასს-სა და ასს- 

ზე,ბაფ,2016 

5 აუდიტორებისათვის სავალდებულო განგრძობითი ტრეინინგი(40 სთ) ფასს-სა და ასს- 

ზე,ბაფ,2017 
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აუდიტორებისათვის სავალდებული განგრძობითი ტრეინინგი(40 სთ) ფასს-სა და ასს- 

ზე,ბაფ,2018 

5 აუდიტორებისათვის სავალდებულო განგრძობითი ტრეინინგი(40სთ) ფასს-სა და ასს- 

ზე, ბაფ, 2019 
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აუდიტორებისათვის სავალდებულო განგრძობითი ტრეინინგი(40 სთ) ფასს-სა და ასს- 

ზე,ბაფ,2020 

7 2020 წლის30 ნოემბრის ვებინარი, ორგანიზებული ევრობანკისა და მსოფლიო ბანკის 

მიერ თემაზე: მცირე და საშუალო აუდიტორული კომპანიების მომავალი: კრიზისიდან 
მიღებული გაკვეთილები და პრაქტიკის ტრანსფორმაცია 

 
 

 


