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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი კაკუტია 

სახელი თამარ 

ელ. ფოსტა t.kakutia@seu.edu.ge 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: 
პროფესორი 

 

მიმართულება: განათლების ადმინისტრირება 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ჩარიცხვის წელი 2011 

დისერტაციის დაცვის წელი 2017 

მინიჭებული კვალიფიკაცია განათლების მეცნიერებების დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
ადგილობრივი შრომის ბაზრის როლი  პროფესიული 

განათლების დაგეგმვასა და განვითარებაში 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ქეთევან ჭკუასელი  

 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა იურიდიული ფაკულტეტი 

 

√ 
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ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1998 2002 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    იურისტი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

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

1988 1993 

მინიჭებული კვალიფიკაცია  
ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი; 
 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი პოზიცია / სამსახურებრივი მოვალეობანი 

-დან -მდე 

2020 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივესიტეტი სეუ 

განათლების ადმინისტრირების პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

02.2018 

 

დღემდე შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

სოციალური მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

საბაკალავრო პროგრამის  - საჯარო 

ადმინისტრირება და სახელმწიფო 

მმართველობა - პროგრამის კოორდინატორი 

2018 დღემდე UNESCO-IIEP, 

პარიზი, 

საფრანგეთი. 

UNESCO-IIEP-ის პარიზის ოფისის 

ადგილობრივი ექსპერტი, პროექტი - 

”საქართველოს პროფესიული და 

სკოლამდელი განათლების სექტორის 

პილოტირების მთლიანობის შეფასება” 

01.08.2013 20.02.2020 შეფასებისა და 

გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრი     

პროფესიული ტესტირების კოორდინატორი 

2017 2019 სსიპ-ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

უმაღლესი განათლების აკრედიტაციის 

ექსპერტი, პროფესიული განათლების 

ავტორიზაციის ექსპერტი 

15.07.2019 31.12.2019       განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

„უმაღლესი განათლების ხარისხის 

განვითარების და ინტერნალიზაციის 

პროგრამა“ - პროგრამის მენეჯერი                                          

01.12.2018 

 

01.12.2019          განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

ავტორიზაციის საბჭოს წევრი 
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09.2013 

 

11. 2019 განათლების 

ხარისხის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტი 

01.04.2016 

 

30.09.2016           ათასწლეულის 

გამოწვევის ფონდი-

საქართველო 

პროფესიული განათლება ეკონომიკის 

განვითარებისთვის პროფესიული 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

პრაქტიკის გაუმჯობესება-პროექტის 

მენეჯერი „დამსაქმებელთა ფორუმი 

ტურიზმის განვითარების მხარდასაჭერად“ 

 

01.11.2016 31.12.2016 IHK Academy, 

Munich and 

Oberbayern 

ექსპერტი, პროექტი P656 საქართველო 

„პროფესიული განათლების რეფორმის 

მხარდაჭერა“ 

2015 2016 მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების 

ცენტრი 

მოდულური პროგრამების ტრენინგის 

ფასილიტატორი 

2014 2015 UNESCO-IIEP პარიზი, საფრანგეთი ადგილობრივი 

ექსპერტი, საპილოტე პროექტი უმაღლესი 

განათლების შეფასება საქართველოში 

2013 2014 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

პროფესიული განათლების განვითარების 

დეპარტამენტი - ექსპერტი 

01.05.2012 31.05.2013 საქართველოს 

აგრალურ 

უნივერსიტეტი 

პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამების კოორდინატორი 

01.10.2012 31.03.2013 შეფასებისა და 

გამოცდების 

ეროვნულ ცენტრი 

კონსულტანტი ფინანსურ და იურიდიულ 

საკითხებში 

01.10.2010 01.05.2012 პროფესიული 

კოლეჯი `სპექტრი” 

დირექტორი 

01.03.2010 01.10.2010 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

 

რეგიონული კოორდინაციის სამსახურის 

უფროსი 

01.01.2009 01.03.2010 საგანმანათლებლო 

და სამეცნიერო 

დირექტორის მოადგილე 
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ინფრასტრუქტურის 

განვითარების 

სააგენტო 

01.06.2008 31.12.2008 ფონდი “ირმის 

ნახტომი” 

აღმასრულებელი დირექტორი 

მოვალეობები:ICT-ს ინტეგრირება 

განათლებაში 

01.09.2005 30.06.2008 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

გენერალური ინსპექციის უფროსი 

01.08.2004 01.09.2005 საქართველოს 

განათლებისა და 

მეცნიერების 

სამინისტრო 

დავებისა და პროფესიული 

პასუხისმგებლობის დეპარტამენტის უფროსი 

01.04.2004 01.08.2004 „შპს“ ტურისტული 

კომპანია „ბერიკა 

ტრეველი“ 

აღმასრულებელი მენეჯერი/იურისტი 

01.07.2002 01.08.2004 „შპს“ სამგორის ტური მარკეტინგის მენეჯერი/იურისტი 

01.01.2000 01.07.2002 „შპს“ „ბერიკა 

ტრეველი“ 
მომსახურების წარმომადგენელი 

 

1996 1999 ფიჭური 

სატელეფონო 

კომპანია “MegaCom” 

აბონენთთან მომსახურების 

წარმომადგენელი 

 

1994 1996 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ლექტორი ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში 

 

 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 
 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2020 დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

„უმაღლესი 

განათლების 

პოლიტიკა“ 

„სამეცნიერო წერა“ 

მაგისტრო 

 

 

 

 

სამაგისტრო 
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09.2017 

 

დღემდე შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

1.„ფინანსური 

საკითხები ზოგად 

განათლებაში“;  

„განათლების 

დაფინანსება და 

ბიუჯეტირება“ 

2.საჯარო 

ადმინისტრირება და 

სახელმწიფო 

მმართველობა - 

„შესავალი 

განათლების 

პოლიტიკაში“ 

„სტრატეგიული 

მართვა“, „ პროექტის 

მართვა“, 

„ადმინისტრაციული 

სამართალი“,“აკადემი

ური წერა“. 

სამაგისტრო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საბაკალავრო 

 

 

09.2013 

 

 

03.2016 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

„მედია და ახალი 

ტექნოლობგიები“- 

სასწავლო 

დისციპლინები 

„პროფესიული წერა 

მეცნიერების 

განათლებისა და 

ტექნოლოგიების 

შესახებ“; 

„მეცნიერების, 

განათლებისა და 

ტექნოლოგიების 

საკითხების გაშუქება“; 

ჟურნალისტიკა და 

მასობრივი 

კომუნიკაცია-

სასწავლო 

დისციპლინა - 

„განათლების სისტემა 

და სამართლებრივი 

საკითხები“ 

სამაგისტრო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საბაკალავრო 
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7. სამეცნიერო პუბლიკაციები 
 

თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

2019 საქართველოს 

მთავრობის გამოწვევები 

პროფესიულ 

განათლებაში 

თანამედროვე 

განათლების მიმოხილვა-

2019,10; 

ISSN 2155-7993, USA 

 Academic Star Publishing 

Company, 2019 

http://www.academicstar.us 

2019 

საქართველოს 

სახელმწიფო პოლიტიკა 

პროფესიული 

განათლების 

მასწავლებლებთან  

მიმართებაში 

მილანი, იტალია, 26-27 

აპრილი, 2019 წელი 

საერთაშორისო 

კონფერენცია 

განათლებასა და 

სოციალურ 

მეცნიერებებში(ICESS); 

www.iraj.in; 

2019 

ICESS; 

www.iraj.in; 

 

2018 

„საქართველოს 

მთავრობის პოლიტიკის 

ძირითადი ასპექტები, 

ინკუზიური 

პროფესიული 

განათლების დანერგვის 

პროცესში“ 

ჩეხეთი, პრაღა; მე-6 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

სოციალური 

მეცნიერებებში,  

 

2018 
http://socscienceconf.com/wp-

content/uploads/IACSS-2018-

IACLPM-2018-

Proceedings.pdf 

2018 

 

„პროფესიული 

განათლების ზოგიერთი 

ასპექტი, საქართველოს 

განათლების 

პოლიტიკაში“ 

ათენის განათლებისა და 

კვლევის საერთაშორისო 

ინსტიტუტი“ 

2018 

https://www.atiner.gr/paper-

series 

 

2016 
„პროფესიული 

განათლების ადგილი 

ქართული განათლების 

სისტემაში“; 

ქართული 

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო  ჟურნალი; 

ქართული 

ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი – 

2016.01.31 #1 (38) 

 

2016 

GESJ 

2016 

 
„სტუდენტთა 

გადინების მიზეზები 

პროფესიული 

საგანმანათლებლო  

დაწესებულებებიდან 

საქართველოში“ 

ქართული 

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო  ჟურნალი 

ქართული 

ელექტრონული 

სამეცნიერო ჟურნალი – 

2016.01.31 #4 (41) 

2016 

GESJ 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

http://www.iraj.in/
http://www.iraj.in/
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf


 
 

 

7 

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 9-11 ივლისი,  2019 წელი ბაქო აზერბაიჯანი საერთაშორისო კონფერენცია , თემა 

სახელმწიფო პოლიტიკის გამოწვევები პროფესიულ განათლებასთან მიმართებაში  

2 26-27 აპრილი, 2019 წელი  მილანი, იტალია, საერთაშორისო კონფერენცია განათლებასა 

და სოციალურ მეცნიერებებში(ICESS); www.iraj.in 

3 27-28.07.2018 წელი ჩეხეთი, პრაღა; მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

სოციალური მეცნიერებებში, წარდგენილ იქნა მოხსენება თემაზე „საქართველოს 

მთავრობის პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები, ინკუზიური პროფესიული განათლების 

დანერგვის პროცესში“; - http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-

2018-Proceedings.pdf 

4 9-12.07.2018 წელი საბერძნეთი, ათენი - ათენის განათლებისა და კვლევის ინსტიტუტი, 

მკვლევერთა და მეცნიერთა მსოფიო ასოციაციაის მიერ ორგანიზებული მეორე 

ყოველწლიური საერთასორისო სიმპოსიუმი თემაზე „უმაღლესი განათლება გლობალურ 

სამყაროში“- წარდგენილ იქნა მოხსენება თემაზე „პროფესიული განათლების ზოგიერთი 

ასპექტი, საქართველოს განათლების პოლიტიკაში“;https://www.atiner.gr/2018/2018PRO-

COLEDU.pdf ;  https://www.atiner.gr/abstracts/2018ABST-COLEDU.pdf 

;https://www.atiner.gr/paper-series 

5 5-6.11.2015 წელი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ტურიზმი და 

პროფესიული განათელბა 21-ე საუკუნეში“.   

თემა: 1. პროფესიული ტესტირების შედეგი და ხელმისაწვდომობა ტურიზმის 

მიმართულებაში;  

2. მასწავლებელთა გადამზადება საქართველოში – პრობლემები და გამოწვევები; 

 

6 22-25.10.2015    წელი TPDC (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი) 

განათელბის მართვის აქტუალური საკითხები; წყალტუბო; თემა -  „პროფესიული 

განათლება საქართველოს განათელბის სისტემაში“ 

 

http://www.iraj.in/
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf
http://socscienceconf.com/wp-content/uploads/IACSS-2018-IACLPM-2018-Proceedings.pdf
https://www.atiner.gr/abstracts/2018ABST-COLEDU.pdf
https://www.atiner.gr/paper-series

