შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდებობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

ალექსი
ნონიაძე
16 სექტემბერი 1976 წ.
მამრობითი
საქართველო, თბილისი
ქ. თბილისი, ქინძმარაულის შეს., 1კ., ბ. 20
01029018848
12IB72238
პროფესორი
514-022-022; 592-502-502
aleksi.noniadze@gmail.com

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

1998-2002წწ.
2003-2005წწ.
2011-2014წწ.
-

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

მაგისტრი
დოქტორანტი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი; დოქტორანტურა;
„რეგიონალური ავიაბაზრების ათვისების მეთოდოლოგიის
შემუშავება ტექნიკურ-ეკონომიკურ გაწყვეტილებათა სრულყოფის
გზით“
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
08.2008წ.

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
ბორისპოლის საერთაშორისო აეროპორტი, ავიასპეციალისტების
მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი, ICAO-ს ინსტრუქტორი;
უკრაინა;

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
2008-2011წწ.

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საჰაერო ტრანსპორტის
საფრენოსნო ექსპლუატაციის ფაკულტეტი უფროსი მასწავლებელი
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საჰაერო ტრანსპორტის

2011-2015წწ.

ბიზნესის

ადმინისტრირებისა

და

მენეჯმენტის

ფაკულტეტის

ასისტენტ-პროფესორი
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის, საჰაერო ტრანსპორტის
2015-2018წწ.

ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის
ასოცირებული-პროფესორი

2012-2016წწ.

თბილისის ღია უნივერსიტეტი, ინჟინერიის ფაკულტეტი, მოწვეული
სპეციალისტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
-

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი
2013

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК МЕЖДУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТАМИ ГРУЗИИ
Феномен кластеризации отраслей

2013

გამომცემლობა
Международный
научный журнал
«Воздушный Транспорт»
- №1(7); Тбилиси
Международный
научный журнал
«Воздушный Транспорт»
- №1(8); Тбилиси
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8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი
2009წ.
2006წ.

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
სამოაქალაქო ავიაციის ეკონომიკა

გამომცემლობა
თბილისი,
„ბარტონი“

ფრენა-საათის თვითღირებულების განსაზღვრის

თბილისი,
„ბარტონი“

მეთოდიკა

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

კურსის დასახელება
მიკროეკონომიკა
მაკროეკონომიკა
ლიდერობა
საერთაშორისო მენეჯმენტი

წლები
2008-2018წწ.
2008-2018წწ.
2015-2016წწ.
2012-2015წწ.

მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში

-

მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 72-ე

მონაწილეობა

ღია სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია, „საქართველოს
სამოქალაქო ავიაციის საქმიანობის სამართლებრივი ასპექტები
და მათი ზეგავლენა დარგის ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე;
მაგისტრანტი - ა.ნონიაძე; ხელმძღვანელი - ზ. კანდელაკი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 74-ე
ღია სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია, „საჰაერო
ტრანსპორტზე ტარიფების ფორმირება, დინამიკა და
თანაფარდობა“; მაძიებელი - ა.ნონიაძე; ხელმძღვანელი - ნ.
დუმბაძე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 73-ე
ღია სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენცია საჰაერო
ექსპლუატაციის სექტორის მდივანი - ა. ნონიაძე
საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი სტუდენტთა მე-10
საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,
3

„საერთაშორისო საჰაერო ხაზებზე ავიაპროდუქტის
პოზიციონირების თანამედროვე ასპექტები“, ბაკალავრები- ა.
დანელია, ნ. ჩანადირი, ხელმძღვანელი ასოცირებული
პროფესორი - ა. ნონიაძე

საბაკალავრო და სამაგისტრო

-

პროგრამების
ხელმძღვანელობა

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თვითშეფასება
კარგად
X

თავისუფლად
X
-

ლექსიკონის დახმარებით
X
-

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

საშუალოდ

Ms.-Windows

X

-

Ms. Word

X

-

Ms. Excel

X

-

თარიღი:

4

