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2020 მათი გავლენა ტურიზმის 

ინდუსტრიაზე 

,,თანამედროვე 

გამოწვევები ეკონომიკასა 
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2017 ეკოლოგიური 

უსაფრთხოება და 
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,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’ საქართელოს 

ტექნიკური 
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ციის შრომების კრებული 
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საქართველოს 
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უნივერსიტეტი 

2016 ტურიზმის უსაფრთხოების 

აქტუალური საკითხები 

(ფინანსური უსაფრთხოება) 
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უნივერსიტეტი 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 ტემპუსის   პროგრამა2017.სასერტიფიკატო კურსი ,,სასტუმრო მენეჯმენტი“- 

რენოვატორი № 544191TEMPUS1-2013-1-PT JPCRსაქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი.      ესპინიოს    უმაღლესი ინსტიტუტი.     გრენობლის აკადემია 

2 ტემპუსის   პროგრამა2017.TEMPUSLMPH   პროექტი. სემინარები  ტურიზმის 

სფეროში.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.      ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

3 საერთაშორისო   ტრეინინგი  იუნესკოს    (UNESCO)ოფიციალური   

პარტნიორიორგანიზაციისმასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციისეგიდით    FIPLV  -2014; სწავლების სტრატეგიები.  შესაძლებლობების 

განვითარების სპეციალისტი 

4 საერთაშორისო   ტრეინინგი  იუნესკოს    (UNESCO)ოფიციალური   

პარტნიორიორგანიზაციისმასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციისეგიდით  FIPLV  - 2015;     სწავლების სტრატეგიები 

5 საგანმანათლებლო-შემოქმედებითი კავშირი ,ქორბუდა”  2011 

ზოგად გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი. 

 


