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ქართველი
დაბადების წელი: 1949

1976
1998

მეცნიერული ხარისხები
ფიზიკა და მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ფიზიკა და მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ნ.
მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის
ინსტიტუტი, თბილისი (ოპონენტები – ა. ნ. შირიაევი, მოსკოვი, ვ.
სტეკლოვის მათემატიკის ინსტიტუტი; ვ. ვეფელმეიერი, ზიგენის
უნივერსიტეტის პროფესორი, გერმანია; ე. ნადარაია, აკ. წევრ. კორ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი).
კვალიფიკაცია
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. სტოქასტური
ანალიზი, სემიმარტინგალების პარამეტრების შეფასების
ასიმპტოტური თეორია. რეკურენტული შეფასებები.რობასტული
სტატისტიკა, გამოყენებითი სტატისტიკა.
ფინანსთა თეორია და სადაზღვევო საქმე. ფინანსური მათემატიკა:
წარმოებული ფასიანი ქაღალდების არბიტრაჟული ფასდადების
თეორია, ინვესტიციების თეორია, ფინანსური ინჟინერია, საბანკო
საქმე და რისკის თეორია.

განათლება
1966 – 1971 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მათემატიკის ფაკულტეტი
1972 – 1975 ასპირანტურა: ვ. სტეკლოვის მათემატიკის ინსტიტუტი, მოსკოვი
სამუშაო გამოცდილება (კვლევით ინსტიტუტებში)
1976 – 1983 ეკონომიკის ინსტიტუტი, მეცნიერ თანამშრომელი
1976 – 2000 ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი. ალბათობის
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება, წამყვანი
მეცნიერ მუშაკი.
2000-2006
ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი. ალბათობის
თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება,
განყოფილების გამგე.
2007ა. რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი. ალბათობის
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თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის განყოფილება, უფროსი
მეცნიერ თანამშრომელი.
სამუშაო გამოცდილება (პედაგოგიური)
1976 – 1986 თსუ, მექანიკა–მათემატიკის ფაკულტეტი, ალბათობის თეორიის და
მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა, მიწვეული ლექტორი –
ალბათობის თეორიისა და სტატისტიკის კურსები
1994 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი
მათემატიკის კათედრა, მიწვეული პროფესორი – ფინანსური
მოდელირების, რისკის თეორიის, წარმოებული ფასიანი
ქაღალდების და სხვა კურსები
2006 - 2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი
მათემატიკის კათედრა, კათედრის გამგე – ფინანსური
მოდელირების, რისკის თეორიის, წარმოებული ფასიანი
ქაღალდების და სხვა კურსები
2005 ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლის დეკანი,
სრული პროფესორი – სტატისტიკა, გამოყენებითი მათემატიკა,
ფინანსური მათემატიკა, ინვესტიციების თეორია, კორპორაციების
ფინანსები, რისკების მართვა, წარმოებული ფასიანი ქაღალდების
ბაზრები და სხვა.

1976 – 1994

1993 – 1995
1994 –

1996 – 1997

1998 –
1998 – 1999

1998 – 1999

1998 – 1999
2000

სპეცკურსები, გრანტები, პროექტები
სპეც კურსები ალბათობის თეორისა და მათემატიკური
სტატისტიკაში, ბიომეტრიკაში და ეკონომეტრიკაში თბილისი
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სოროსის ფონდის გრანტი – კვევები მათემატიკურ სტატისტიკაში.
ფინანსური მათემატიკის, ფინანსური ინჟინერიის, პორტფელის
თეორიის, საბანკო საქმის კურსები – თბილისის ტექნიკური
უნივერსიტეტი (104 კათედრა – გამოყენებითი მათემატიკა)
ევრაზიის ფონდის გრანტი – „ფინსური ინსტიტუტებისა და
სადაზღვევო კომპანიების საკონსულტაციო მომსახურეობა“,
ექსპერტი.
კონსულტანტი-ლექტორი: აბსოლუტ ბანკი, თიბისი ბანკი, ფინანსთა
სამინისტრო, ბანკების ასოციაცია.
ევრაზიის ფონდის გრანტი – „ფინანსური ანალიზისა და მიმდინარე
პერსპექტიული პრობლემების კვლევა ფინანსური და სადაზღვევო
ინსტიტუტებისათვის“. პროექტის დირექტორი
„რაოდენობრივი მეთოდები ფინანსურ ანალიზში“–
მონოგრაფია,სახელმძღვანელო 695 გვერდი, მომზადდა და გამოიცა
ევრაზიის ფონდის დაფინანსებით
„აქტუარების და ფინსურ ანალიტიკოსთა ასოციაციის შექმნა“.
პროექტი დაფინანსებულია ევრაზიის ფონდის მიერ.
„ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
ეკონომისტებისათვის“ – მონოგრაფია, სახელმძღვანელო, 600
გვერდი, წიგნი მომზადდა და გამოიცა ევრაზიის ფონდის
დაფინანსებით.
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2000

„ეფექტური ფინანსური სისტემა“ – მონოგრაფია, 100 გვერდი,
მომზადდა და დაფინანსდა აქტუარების და ფინსურ ანალიტიკოსთა
ასოციაციისა და ევრაზიის ფონდის მიერ.
1999 –
ლექციების კურსები: „ფინანსური აქტივების ფასგათვლა“,
„ფინანსური ინსტიტუტების მენეჯმენტი“, „სტატისტიკა“,
„ინვესტიციების თეორია“ კავკასიის ბეზნეს სკოლაში.
1999 – 2001 საერთაშორისო პროექტი – „ოპტიმალური მართვის მეთოდები
მათემატიკურ ფინანსებში“ – პროექტი დაფინანსდა INTAS–მა.
2000 – 2003 საერთაშორისო პროექტი – „სტოქასტური ანალიზი და მიმდებარე
საკითხები“ – პროექტის დირექტორი, დააფინანსა INTAS–მა.
2001-2002
ლექციების კურსი: „პროგნოზირების მეთოდები“, „ბიზნეს
სტატისტიკა“ – ფინანსების საბანკო აკადემია.
2003
პროექტი – „საკრედიტო რისკების მოდელები“ – დაფინანსებულია
თიბისი ბანკის მიერ.
2003
პროექტი – „პრივატიზაცია, პრივატიზაციის საბიუჯეტო ვაუჩერული
სისტემა“, სამენოვანი (ქართული, ინგლისური, რუსული), 300
გვერდი, დაფინანსებულია, საინვესტიციო ჯგუფის Vano & Company
მიერ.
2004
პროექტი – „ოპერაციული რისკის მოდელები“ – დაფინანსებულია
თიბისი ბანკის მიერ.
2004
პროექტი – „სადაზღვევო პრემიების განაწილების მოდელირება
სამედიცინო დაზღვევის პოლისებისათვის. დაფინანსებულია
სადაზღვევო კომპანია BCI–ის მიერ.
2004
ლექციების კურსი: „უმაღლესი მათემატიკა“ , „ბიზნეს სტატისტიკა“,
„რეგრესიული ანალიზი“ – კავკასიის ბიზნეს სკოლა, სადოქტორო
პროგრამა.
2004
პროექტი – „გაზის ტარიფიკაციის პოლიტიკა“, დაფინანსებულია
ენერგიის მარეგულირებელი კომისიის მიერ.
2004
ლექციების კურსი: „ფინანსური ბაზრები, ქართული კეისები“,
ინტერდისციპლინალური სწავლების ევრო–კავკასიური
უნივერსიტეტი.
2005ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის დეკანი.
2008-2009
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/ST07/3172, ოპტიმალური მართვისა და სტატისტიკის მარტინგალური მეთოდები
ფინანსურ მათემატიკაში, პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი

საერთაშორისო სიმპოზიუმებში მონაწილეობა
1978 – 1986 საერთაშორისო ვილნიუსის კონფერენცია – ალბათობის თეორიასა
და მათემატიკურ სტატისტიკაში II-VII.
1986
ბერნულის I მსოფლიო კონგრესი, ტაშკენტი.
1978 – 1998 ევროპის სტატისტიკოსთა ყრილობები, ვარნა, ბერლინი, ვილნიუსი.
1993
ბანახის სკოლა, ვარშავა.
1982 –1996 საბჭოთა–იაპონური სიმპოზიუმები ალბათობის თეორიასა და
მათემატიკურ სტატისტიკაში III-V, თბილისი, კიევი, ტოკიო.
1990 – 1996 კომფერენციები სტოქასტურ ანალიზში, კიოლნი, ბონი, ბად–ხონეფი,
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1999
1999

2001
2002

2003

2007

2008
2011

1991 –
1994 –
1998 –

ჰაგენი (გერმანია).
ჯორჯიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის მოწვეული
პროფესორი, ჯორჯია, ატლანტა, აშშ.
აქტუარების საზოგადოების (ჩიკაგო, აშშ) – მოწვეული პროფესორი.
“All States” ჩიკაგო, “New York Life”, “Price Water House”, “Prudential”,
ნიუ იორკი, “World Bank”, ფაშინგტონი. “Blue Shields”, ჩიკაგო – ამ
კმპანიების მიწვეული პროფესორი.
სტატისტიკოსთა 23–ე ევროპული მიტინგი, ფუნხალი, მადეირა,
პორტუგალია.
საერთაშორისო კონფერენცია სტოქასტურ ანალიზში და
გამოყენებით სტატისტიკაში, მართვასა და ფინანსურ
მოდელირებაში. თბილისი. საერთაშორისო საორგანიზაციო
კომიტეტის თავმჯდომარე.
ა. კოლმოგოროვის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
კონფერენცია ალბათობის თეორიასა და მათემატიკურ
სტატისტიკაში გამოყენებებით ფინანსთა თეორიაში.საერთაშორისო
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. თბილისი, ლიკანი.
ამერიკული უნივერსიტეტი, კოგოდის ბიზნეს სკოლა, ვაშინგტონი,
აშშ,
მიწვეული პროფესორი
2008 ბარსელონის კონფერენცია ასიმპტოტურ სტატისტიკაში, სექტემბერი 1
– 5, 2008, “The Robbins-Monro Type Stochastic Differential Equations“
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