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სახელი

ნინო
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2. პოზიცია და მიმართულება:

თანამდებობა:

ასისტენტ-პეროფესორი

მიმართულება: ტურიზმი

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
მიმართულება / სპეციალობა
ჩარიცხვის წელი
დისერტაციის დაცვის წელი
მინიჭებული კვალიფიკაცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი/ტურიზმი
2013
2017
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება მსოფლიოსა და
სადისერტაციო თემის სათაური
საქართველოში
ნაშრომის ხელმძღვანელი ნაირა გალახვარიძე

4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
დაწესებულების დასახელება უნივერსიტეტი

კომერციისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი/სამრეწველო
პროდუქციის საქონელმცოდნე-კომერსანტი
დაწყება (წწ)
დასრულება (წწ)
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
1989
1997
მინიჭებული კვალიფიკაცია უმაღლესი კატეგორიის საქონელმცოდნე
ფაკულტეტი / სპეციალობა

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
2010
დღემდე

2018

დღემდე

2018

დღემდე

2019

დღემდე

დამსაქმებელი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი (სეუ)
შპს აღმოსავლეთ
ევროპის
უნივერსიტეტი
საქართველოს
დავით
აღმაშენებლის
სახელობის
უნივერსიტეტი
(სდასუ)

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
მოწვეული ასოცირებული
პროფესორი
ასისტენტ-პროფესორი

ასისტენტ-პროფესორი

ასოცირებული პროფესორი

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
2010
დღემდე

დაწესებულების
დასახელება
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი
სასემინარო სწავლება
ნაშრომების
ხელმძღვანელი

2018

საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი სეუ

სალექციო და
სასემინარო კურსი
ნაშრომების
ხელმძღვანელი

დღემდე

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრია
ტი,
მაგისტრატუ
რა
ბაკალავრია
ტი

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი

ნაშრომის სათაური
ბუნებრივი მოვლენები და

ჟურნალის დასახელება
სეუ და მეცნიერება,

გამომცემლობა
სეუ

2

2020

მათი გავლენა ტურიზმის
ინდუსტრიაზე

2019

Влияние музыкального
туризма на экономическое
развитие региона

,,თანამედროვე
გამოწვევები ეკონომიკასა
და ბიზნესში’’
მოხსენებათა კრებული
ეკონომიკა და ფინანსები

ეკონომიკის კვლევის
და განვითარების
ინსტიტუტი

(на примере музыкального
фестиваля в Анаклии)
2018

2018

ბუნებრივი კატაკლიზმები
და მათი ეკოლოგიური და
ეკონომიკური გავლენა
საერთაშორისო ტურიზმზე
The impact of ecological
factors on tourism
development in kvemo kartli
region (ეკოლოგიური
ფაქტორების გავლენა
ტურიზმის განვიარებაზე
ქვემო ქართლის რეგიონში)

საერთაშორისო
სამეცნიერო შრომების
კრებული ,,ეკოლოგიის
თანამედროვე
პრობლემები“
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი
,,გლობალიზაცია და
ბიზნესი“

2018

საერთაშორისო
საერთაშორისო
ტერორიზმი
და
მისი სამეცნიერო კონფერენ ეკონომიკური შედეგების ციის შრომების კრებული
N1
გავლენა ტურიზმზე

2017

ტურიზმი და ფინანსური ,,გლობალიზაცია
რისკები
ბიზნესი’’

ქუთაისი

ევროპის
უნივერსიტეტის
ბიზნესისა და ტექნო
ლოგიების ფაკულტე
ტის და გლობალიზა
ციის ეკონომიკური და
სოციალური პრობლე
მების კვლევის ინსტი
ტუტის რეფერირე
ბადი და რეცენზირე
ბადი საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკუ
ლი ჟურნალი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

და ევროპის
უნივერსიტეტის
ბიზნესისა და ტექნო
ლოგიების ფაკულტე
ტის და გლობალიზა
ციის ეკონომიკური და
სოციალური პრობლე
მების კვლევის ინსტი
ტუტის
რეფერირე
ბადი და რეცენზირე
ბადი საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკუ
ლი ჟურნალი

3

2017

2017

2016

2016

ეკოლოგიური
უსაფრთხოება და
ტურიზმი
ტურიზმის ეკოლოგიური
უსაფრთხოება ქვემო
ქართლის რეგიონის
მაგალითზე
ტურიზმის ორგანიზაციის
რისკები და პრობლემები

,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’

საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენ
ციის შრომების კრებული
N2
,,სოციალური ეკონომიკა”

ტურიზმის უსაფრთხოების ,,სოციალური ეკონომიკა“
აქტუალური საკითხები
(ფინანსური უსაფრთხოება)

საქართელოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი

8. სხვა სახის აქტივობა
N
1

2

3

4

5

აქტივობის დასახელება და აღწერა
ტემპუსის პროგრამა2017.სასერტიფიკატო კურსი ,,სასტუმრო მენეჯმენტი“რენოვატორი № 544191TEMPUS1-2013-1-PT JPCRსაქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი.
ესპინიოს უმაღლესი ინსტიტუტი. გრენობლის აკადემია
ტემპუსის პროგრამა2017.TEMPUSLMPH პროექტი. სემინარები ტურიზმის
სფეროში.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტი
საერთაშორისო ტრეინინგი იუნესკოს (UNESCO)ოფიციალური
პარტნიორიორგანიზაციისმასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო
ფედერაციისეგიდით FIPLV -2014; სწავლების სტრატეგიები. შესაძლებლობების
განვითარების სპეციალისტი
საერთაშორისო ტრეინინგი იუნესკოს (UNESCO)ოფიციალური
პარტნიორიორგანიზაციისმასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო
ფედერაციისეგიდით FIPLV - 2015; სწავლების სტრატეგიები
საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი კავშირი ,ქორბუდა” 2011
ზოგად გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი.
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