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1. პერსონალური ინფორმაცია 

გვარი MataroCi 

სახელი Jianluka 

ელ. ფოსტა gianluca.mattarocci@uniroma2.it 

მიმდინარე სამუშაო პოზიცია რომის ტორ ვერგატა-ს საბანკო საქმის ასოცირებული 

პროფესორი; 

 

ლუის გუიდო კარლი-ს კორპორატიული ფინანსების 

ადიუნტანტ პროფესორი; 

 

ლუის-ის ბიზნეს სკოლის უძრავი ქონების ფინანსების 

სამაგისტრო კურსის დირექტორი; 

 

ურბანული მემკვიდრეობის რესტავრაციისა და უძრავი 

ქონების ფინანსების სამაგსიტრო კურსის დირექტორის 

მოადგილე; 

ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტში 

ტრე-ს მოწვეული ფაკულტეტის წევრი 

 

2. პოზიცია და სპეციალობა 

 

პოზიცია: მოწვეული ლექტორი 

სპეციალობა 
ფინანსური მენეჯმენტი და ფინანსური რისკ 

მენეჯმენტი 

 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი 

 

უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულების დასახელება 

რომის TOR Vergata -ს  უნივერსიტეტი 

 

მიმართულება/სპეციალობა საბანკო საქმე და ფინანსები 

ჩარიცხვის თარიღი 2003 
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დისერტაციის დაცვის თარიღი 2006 

კვალიფიკაცია დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

სადისერტაციო თემის დასახელება 
L'issuer rating e i problemi legati al comportamento 

opportunistico dei manager  

 

 

4. სხვა განათლება 

 

I 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულების 

დასახელება 

 

luis-ის  უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი/სპეციალობა 
უძრავი ქონების ფინანსების მაგისტრი 

 

ჩარიცხვის და სწავლის დასრულების 

თარიღი  

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2013 დღემდე 

კვალიფიკაცია 

    

მაგისტრი 

 

5. პროფესიული გამოცდილება 

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი პოზიცია/მოვალეობები 

-დან -მდე 

2012 

 

დღემდე luis-ის უნივერსიტეტი მენეჯმენტის კათედრა – 

კორპორატიული ფინანსების ლექტორი 

2008 

 

დღემდე რომის ტორ ვერგატას 

უნივერსიტეტი 

მენეჯმენტისა და სამართალმცოდნეობის 

კათედრა – კორპორატიული ფინანსების 

ლექტორი 

2007 

 

დღემდე რომის ტორ ვერგატას 

დისტანციური 

სწავლების სკოლა 

კორპორატიული ფინანსების ლექტორი 

                 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება 

 

თარიღი (თთ/წწ) უმაღლესი სასწავლო 

დაწესებულებები 

სასწავლო კურსი/კვლევითი პროექტი 

-დან -მდე 

 

2020 

დღემდე რომის უნივერსიტეტი ურბანული მემკვიდრეობის 

რესტავრირებისა და უძრავი ქონების 

ფინანსების სამაგისტრო კურსის 

დირექტორის მოადგილე 
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2017 

 

დღემდე რომის ტერ ვერგატა-ს 

უნივერსიტეტი 

ფინანსური დაწესებულებების 

მართვისა და ეკონომიკის 

ასოცირებული პროფესორი 

    

2016 

 

დღემდე ლუის-ის ბიზნეს 

სკოლა - რომი 

უძრავი ქონების ფინანსების 

სამაგისტრო კურსის დირექტორი 

2015 

 

დღემდე ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ათენის 

უნივერსიტეტი – 

ათენი, საბერძნეთი 

მოწვეული წევრი 

 

 

7.  სამეცნიერო პუბლიკაციები 

 

თარიღი სამუშაო თემის დასახელება  სამეცნიერო ჟურნალი 

 

2021 

ფინანსების მოძიება ღEIთ: 

უძრავი ქონების 

ინდუსტრიისთვის 

აქტივების ახალი კლასი 

საკუთრებაში ინვესტირებისა და ფინანსების 

ჟურნალი, ტომი 39, ნომ. 2, გვ. 84-96 

2020 

 

დახურული და უძრავი 

ქონების ფონებისა და 

უძრავი ქონების მართვის 

პორტფოლიო: იტალიის 

საცალო ბაზრიდან 

აღებული მაგალითი 

უძრავი ქონების პორტფოლიოს მართვის 

ჟუნრალი, ტომი 29, ნომ. 1, გვ. 27-36 

2019 

 

შეერთებული შტატების 

მაგალითზე დაფუძნებით 

კორპორატიული სტრესის 

გავლენა მიწოდების 

ჯაჭვზე 

 

მოწოდების ჯაჭვის მართვა: საერთაშორისო 

ჟურნალი, ტომი 24, ნომ. 4, გვ. 498-508 

2018 

 

ღEIთს-ის ფინანსური 

გადაწყვეტილებები და 

ადგილმონაცვლეობის 

ეფექტი 

უძრავი ქონები საერთაშორისო მიმოხილვა, 

ტომი 21, ნომ. 3, გვ. 367-396 

2018 

 

უძრავი ქონების 

თანასწორუფლებიანი 

სესხება და გირავნობა: 

გაერთიანებული სამეფოს 

მაგალითზე 

ევროპის უძრავი ქონების კვლევის ჟუნრალი, 

ტომი 11, ნომ. 3, გვ. 319-334 

 

2018 

დეფოლტის საფრთხე და 

მრავალმხრივი საბანკო 

ურთიერთობები: იტალიის 

ბაზრის მაგალითები 

ფინანსური რეგულაციებისა და 

ვალდებულებების ჟურნალი, ტომი 26, ნომ. 1, გვ. 

2-19 
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8. სხვა აქტივობები 

N აქტივობების დასახელება და აღწერილობა 

  

საბანკო საქმის შემსწავლელი აკადემიის ჟურნალის, ობლიგაციებისა და სავალუტო 

დერივაციების საერთაშორისო ჟურნალის, ფინანსებისა და საბუღალტრო საქმის 

საერთაშორისო ჟურნალის, KËRKIMI- Revista e Statistikave dhe Analiza Social Ekonomike-ს 

საბუღალტრო საქმისა და ფინანსების მსოფლიო ჟურნალის, ეკონომიკისა და 

ადმინისტრაციული მეცნიერებების ჟურნალის, საერთაშორისო ბიზნეს კვლევის 

ჟურნალის, მართვის, რეგულირებისა და ფინანსური და საბანკო საქმის მიმოხილვის 

ჟუნრალის სარედაქციო საბჭოს წევი. 

  

საბანკო საქმის შემსწავლელი აკადემიის ჟურნალის, სოფლის მეურნეობის კვლევის 

აფრიკული ჟურნალის, Banca Impresa e Società, Bancaria-ს, EFMI-ის სამუშაო 

დოკუმენტის, ევრომედ-ის ბიზნეს ჟურნალის, საბანკო მარკეტინგის საერტაშორისო 

ჟურნალის, ქცევითი ეკონომიკის, ფინანსების, მეწარმეობის, ბუღალტრული საქმისა და 

ტრანსპორტის ჟურნალის, შემთხვევათა შესწავლის საერთაშორისო აკადემიის 

ჟურნალის, ევროპული უძრავი ქონების კვლევის ჟურნალის, ინფორმაციის მართვის და 

გადაწყვეტილებების მიღების მეცნიერებათა ჟურნალის, საკუთრების კვლევის 

ჟურნალის, ეკონომიკისა და ფინანსების კვარტალური მიმოხილვის, ფინანსებისა და 

საბანკო, შემნახველი და განვითარების საქმის კვარტალური მიმოხილვის, სამოქალაქო 

ინჟინერიის, ურბანული შესწავლის, შოფტწარეX-ისა და ღია ინოვაცია: ტექნოლოგია, 

ბაზარი და სირთულე-ს რეცენზენტი. 

 


