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1. პერსონალური ინფორმაცია  

 

გვარი არაბული 

სახელი კობა 

ელ. ფოსტა k.arabuli@seu.edu.ge 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: პროფესორი 

მიმართულება: ტურიზმი 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ბიზნესის ადმინისტრირება-ტურიზმი 

ჩარიცხვის წელი  

დისერტაციის დაცვის წელი 2009 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
საქართველოს მთიანეთში ტურიზმის განვითარების 

თანამედროვე ასპექტები 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ევგენი ბარათაშვილი 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა არქიტექტურის/არქიტექტურა 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (1973 წ.) დასრულება (1978 წ.) 

  

 

ფოტო 
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მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

არქიტექტორი 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

01/2018 დღემდე შპს „ინტრეველ 

ჯორჯია“ 

დირექტორი 

09/2013 

 

03/2017 მცხეთა-მთიანეთის 

სამხარეო 

ადმინისტრაცია  

გუბერნატორის პირველი მოადგილე 

11/2012 09/2013 შპს „მარაბდა-

კარწახის რკინიგზა“ 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი 

03/2011 

 

09/2013 შპს „ტურიზმის, 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფორმატიკის 

ევროპული 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 

დირექტორი 

09/2000 04/2010 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის 

დირექტორი 

                 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

2000 2010 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

- ტურიზმის საფუძვლები 

- საქართველოს ტურის-

ტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალი 

- ტურ-ოპერეიტინგი 

- ტურიზმის დაგეგმვა 

ბაკალავრიატი 

2013 

 

2017 საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

- ტურიზმის საფუძვლები 

- საქართველოს ტურის-

ტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალი 

- ტურ-ოპერეიტინგი 

- ტურიზმის დაგეგმვა 

ბაკალავრიატი 

2017 

 

დღემდე საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

-ტურიზმის საფუძვლები 

- ტუროპერეიტინგი 

- ტურიზმის დაგეგმვა 

ბაკალავრიატი 

2018 

 

დღემდე საქართველოს ღია 

უნივერსიტეტი 

- საქართველოს ტურის-

ტულ-რეკრეაციული 

პოტენციალი 

ბაკალავრიატი 
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- ტურ-ოპერეიტინგი 

- ტურიზმის დაგეგმვა 

- ტურიზმის გეოგრაფია 

2019 

 

დღემდე დავით აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

-ტურიზმის საფუძვლები 

- ტუროპერეიტინგი 

- ტურიზმის დაგეგმვა 

ბაკალავრიატი 

10/2020 

 

დღემდე საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

-საქართველოს მთიანი 

რეგიონების ტურისტულ-

რეკრეაციული 

პოტენციალი 

 

ბაკალავრიატი 

 

 

7. სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – 2011-2015 წლები – 

განათლების ხარისხის ექსპერტი ტურიზმის მიმართულებით, პროფესიული 

განათლების რეაბილიტაციის ეროვნული პროგრამის მომამზადებელი ჯგუფის წევრი, 

სახელმძღვანელოს „ტუროპერეიტინგი“ ავტორი (პროფესიული განათლების 

სისტემისათვის) 

2 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო – 

მოწვეული ექსპერტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შემმუშავებელი 

ჯგუფის შემადგენლობაში; კანონპროექტის „საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების 

განვითარება“ მომამზადებელი ჯგუფის ხელმძღვანელი (პროექტის ავტორი) 

3 
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ- ონივერსიტეტის კონკურსით 

მიღებული გრანტით მომზადებული სახელმძღვანელოს „ტურიზმის საფუძვლები“ 

თანაავტორი  

 

 


