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1. პერსონალური ინფორმაცია  

 

გვარი მაზმიშვილი 

სახელი ანა 

ელ. ფოსტა A.mazmishvili@seu.edu.ge  

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: მოწვეული ლექტორი 

მიმართულება: ბიზნესის სკოლა- ტურიზმი 

 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება(მენეჯმენტი) 

ჩარიცხვის წელი 2020 

მინიჭებული კვალიფიკაცია დოქტორანტი 

სადისერტაციო თემის სათაური 

კრიზისის მენეჯმენტის როლი და მნიშვნელობა ტურიზმის 

ინდუსტრიაში (ნაციონალურ, რეგიონულ და 

მუნიციპალურ დონეზე ტურიზმის ანტიკრიზისული 

მართვის კონცეპტუალური რეკომენდაციები) 

ნაშრომის ხელმძღვანელი კობა არაბული 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
ფოტო 

mailto:A.mazmishvili@seu.edu.ge
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ფაკულტეტი / სპეციალობა ბიზნესის სკოლა- ტურიზმის მენეჯმენტი 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

                 2013                 2015 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ტურიზმში 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

სექტემბერი,2019 

 

დღემდე ეკონომიკისა და 

მენეჯმენტის 

ცენტრი 

სასტუმრო მენეჯმენტისა და 

ადამიანური რესურსების 

მართვის ტრენერი. 

ოქტომბერი,2019 

 

დღემდე ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების 

აკადემია 

ტურიზმის მოდულური 

პროგრამის პროფესიული 

მასწავლებელი. 

სექტემბერი,2018 

 

დღემდე საქართველოს 

ბიზნესის აკადემია 

ტურიზმის მოდულური 

პროგრამისა და მომზადება-

გადამზდების პროფესიული 

პროგრამის „გიდის“ 

მასწავლებელი. 

დეკემბერი,2017 

 

2019 სასწავლო ცენტრი 

„Language Center” 

სასტუმრო მენეჯმენტისა 

ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის ტრენერი. 

სექტემბერი,2017 

 

დღემდე ტრენინგ ცენტრი 

„NB” 

რესტორნის მენეჯმენტის 

ტრენერი 

      2015 2018 ა.(ა)ი.პ ,, ტურიზმის 

და მენეჯმენტის 

აკადემია’’ 

სარესტორნო და სასტუმრო 

საქმის მიმართულების 

ტრენერი. 

        2015  2016 სასტუმრო „აგავა“ სასტუმროს მენეჯერი. 

                 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

მარტი,2019 დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი(SEU) 

რელიგიური ტურიზმი. ბაკალავრია

ტი 

 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები  
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თარიღი ნაშრომის სათაური 
ჟურნალის 

დასახელება 
გამომცემლობა 

 

 

 

May 

16,2020  

A new challenge: global 

pandemic & its impact on 

tourism. 

 

    “SEU & SCIENCE” 

Conference Proceeding 

of 1st International 

Online Scientific 

Conference 

„Contemporary 

Challenges to Economics 

and Business”  

 

 

 

 

SEU & Lazasky University 

 

N 2 ,2020 

Role & importance of 

quality management in 

tourism industry. 

“Finance & Economics” 

 

Publishing house “Dani” 

 

N 9,2018 წ 

გასტრონომიული 

ტურიზმის მნიშვნელობა 

რეგიონული ტურიზმის 

ბრენდინგში. 

 „სამართალი და 

ეკონომიკა.“ 

q.Tbilisi, vaJa fSavelas 

gamziri #16 

 

N 6, 2015 წ 

ტურიზმის განვითარების 

პრობლემები და მისი 

გადაჭრის გზები. 

„სამართალი და 

ეკონომიკა.“ 

q.Tbilisi, vaJa fSavelas 

gamziri #16 

 

2015 წ 

გასტრონომიული 

ტურიზმის განვითარების 

პერსპექტივები 

საქართველოში. 

„ტურიზმის 

განვითარების 

პერსპექტივები 

საქართველოში.“ 

ტურიზმის ეროვნული 

ადმინისტრაცია. 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 May 16,2020- National University of Georgia(SEU) & Lazarski University- 1st international 

online scientific conference-„ Contemporary challenges to economics & business.“  

2 მაისი,2015-საქართველოს მენეჯერთა ასოციაცია-კონფერენცია: „თანამედროვე 

გამოწვევები მეცნიერებაში“. 

3 ივნისი, 2015-ა.(ა)ი.პ ტურიზმის და მენეჯმენტის აკადემია’’-კონფერენცია:“ რელიგიური 

ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები.“  

4 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი(სდასუ)- სტუდენტთა 

XXIII სამეცნიერო კონფერენცია. 

5 აპრილი,2015-საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია,სტუდენტური 

სამეცნიერო კონფერენცია „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. 

6 ნოემბერი-დეკემბერი,2015- ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია-სტაჟირება 
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7 ივლისი-2015- ტურიზმის მარკეტინგული შესაძლებლობების გაუმჯობესების გზები საქ-

ს ზღვისპირა კურორტებზე( სამაგისტრო ნაშრომი) 

 

7 

ივნისი-სექტემბერი, 2019 წ-სალექციო არჩევითი კურსის ელექტრონული ვერსია 

„გასტრონომიული ტურიზმი“ (რიდერი) 

8 სექტემბერი-ნოემბერი,2019- ელექტრონული ვერსია “ადამიანური რესურსების მართვა 

ტურიზმში.“ (განახლებული რიდერი) 

 ნოემბერი.2020-ინოვაციური განათლების ცენტრი- ტრენინგი: „პერსონალის მართვის 

პოლიტიკა და დაგეგმვა სასწავლო დაწესებულებებში, HR სისტემები და თანამედროვე 

მენეჯმენტი.“ 

9 11-12.09.2020-ინოვაციური განათლების ცენტრი-ტრენინგი: „როგორ შევადგინოთ 

დაწესებულების მისია,ხედვა,სტრატეგიული განვითარების გეგმა.“ 

10 10.07.2020- National University of Georgia(SEU) & Lazarski University-Vebinar: “Publication of 

a scientific article in polish scientific journals.”  

11 25.06.2020- Glion & Les Roches Universities- Online training, “Compassionate recovery post-Covid - 19 

in the hospitality sector.”  

12 May, 2020- University of Queensland, Australia- Online-learning course, “Tourism & Travel 

Management” 

13 April,2020- Nankai University of China-Online-training course, „Tourism policy & planning. „ 

14 March,2020- Nankai University of china – Online-training course ”Research methods in Tourism.“ 

15 07.02.2020 - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია (BTA) – ტრენინგი:„ცოდნის გადაცემის 

ეფექტური საშუალებები და კომუნიკაცია.“ 

16 21.01.2020 - ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია (BTA)- ტრენინგი:„სწავლებისა და 

შეფასების თანამედროვე მეთოდები.“ 

17 22-24.12.2019- ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი- ტრენინგი სისხლის სამართალსა 

და კრიმინოლოგიაში. 

18 20.10.2018- საქართველოს ბიზნესის აკადემია-ტრენინგი: „კომპეტენციებზე 

დაფუძნებული მოდულური პროგრამები“. 

19 4- 5 აპრილი,2015- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ტრენინგი: „ონლაინ 

კომუნიკაციები ეფექტური PR-ის დასაგეგმად.“ 

20 7-14 August, 2012-New Economic School of Georgia – Training:Public Choice: Economics of 

Politics. 

21 3-4 June, 2012- European Centre For Minority Issues-Training: Summer School on Ethnicity 

and Soviet Deportations. 

22 11-17 February, 2012- Liberty camp at Bazaleti Lake-Training: Classical Liberalism. 

23 ნოემბერი,2011; დეკემბერი,2011- შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - 

ტრენინგი: ადამიანური რესურსების მართვა. 

24 2011-2012- GCAD (Georgian Center For Agribusiness Development)- English Language 

Course/Upper Intermediate Level Certificate with “A” grade. 

 


