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1. პერსონალური ინფორმაცია  

 

გვარი ჩართოლანი 

სახელი რუსუდან 

ელ. ფოსტა Rusiko.72@gmail.com 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ა(ა)იპ კოლეჯი „იკაროსი“ - დირექტორი 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: მოწვეული ლექტორი 

 

 

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

ჩარიცხვის წელი 2014 

დისერტაციის დაცვის წელი 2016 

მინიჭებული კვალიფიკაცია მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
ზოგოერთი სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტის 

ფინანსური მოდელის სტატისტიკური კვლევის  ანალი 

ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. ალექსანდრე კირთაძე; ასპც. პროფ. ზურაბ ქვათაძე 

 

4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა გამოყენებითი მათემატიკა 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

 
ფოტო 

mailto:Rusiko.72@gmail.com
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ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

1990 1995 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    მათემატიკოსი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ასპირანტურა -  მათემატიკა 

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

1995 1998 

მინიჭებული კვალიფიკაცია    მაგისტრი 

 

5. პროფესიული გამოცდილება  

 

თარიღი (თთ/წწ) 
დამსაქმებელი 

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი -დან -მდე 

02.2018 

 

დღემდე შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

შპს -შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის სოცილურ, 

ჰუმანიტარული და განათლებიწს 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული 

ლექტორი 

2012 

 

დღემდე საქართველოს 

განათლების, 

მეცნიერების, 

კულტურისა და 

სპორტის სამინისტრო 

ა(ა)იპ კოლეჯის „იკაროსი“ დირექტორი 

11/2016 

 

12/2016 IHK Academy, Munich 

and Oberbayern 

ექსპერტი, პროექტი P656 საქართველო;  

„პროფესიული განათლების რეფორმის 

მხარდაჭერა“ 

11/2016 

 

12/2016 Millennium Challenge 

Account-Georgia; PEM 

GmbH, a private                                         

consulting firm; 

Industry-led Skills and Workforce 

Development Project: GOOD PRACTICES 

IN TVET IN GEORGIA STRENGTHENING 

TVET PROVIDER PRACTICE; 

Vocational College ICARUS – „Employers 

forum for tourism  development promotion”; 
2015 2016 მასწავლებელთა 

პროფესიული 

განვითარების ცენტრი 

მასწავლებელთა სახლი - მოდულური 

პროგრამების ტრენინგის    

ფასილიტატორი;  

 

2011 2012 თბილისის 

პროფესიული 

კოლეჯი „სპექტრი“ 

დირექტორის მოადგილე; 
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2010 2011 თბილისის 

პროფესიული 

კოლეჯი „სპექტრი“ 

ფინანსური მენეჯერი 

2010 2012 შპს „ფოტოსამყარო“ ბუღალტერი 

2006 2010 შპს „ფოტოსამყარო“ გაყიდვების მართვის მენეჯერი 

2005 2006 შპს „ფოტოსამყარო“ ოფის მენეჯერი; 

1998 2005 ქ. თბილისის ვერის 

უბნის ლიცეუმი 

მათემატიკის პედაგოგი. 

 

                 

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

2018 

დღემდე შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

1.ზოგადი განათლების 

სამაგისტრო პროგრამა 

სალექციო კურსი 

„განათლების 

დაფინანსება და 

ბიუჯეტირება“ 

2.საბაკალავრო 

პროგრამა - საჯარო 

ადმინისტრირება და 

სახელმწიფო 

მმართველობა - 

2.1.„შესავალი 

განათლების 

პოლიტიკაში“; 

2.2.მენეჯმენტის 

საფუძვლები“ 

ბაკალავრიატი 

მაგისტრატურა 

2015 2015 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი-

პროფესორის 

ასისტენტი 

 

 

 

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

 

თარიღ

ი 

ნაშრომის 

სათაური 
ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

2018 პროფესიული 

განათლების 

საბერძნეთი, ათენი - ათენის 

განათლებისა და კვლევის 

ინსტიტუტი, მკვლევართა 

ათენი, საბერძნეთი 
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დაფინანსების 

რანჟირების 

მოდელი-  

და მეცნიერთა მსოფლიო 

ასოციაციის მიერ 

ორგანიზებული მეორე 

ყოველწლიური 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი თემაზე 

"უმაღლესი განათლება 

გლობალურ სამყაროში" 9-12 

ივლისი, 2018 

 

2017 

პროფესიული 

განათლების 

დაფინანსების 

რანჟირების 

მოდელი 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი - 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა აქტუალური 

პრობლემები - 2017 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

2016 

დაფინანსების 

ერთ 

მოდელში 

შემავალი 

ობიექტების 

რანჟირების 

სტატისტიკური 

მოდელი 

სტუ-ის შრომების კრებული 

http://publishhouse.gtu.ge/ge/p

age/. 2016, #2 (500), 04.2016 

 

სტუ 

 

2015 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

პროფესიული 

საგანმანათლებ

ლო 

დაწესებულებებ

ის დიაპაზონის 

ფაქტორების 

ანალიზი 

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

გაფართოვებული 

სხდომები, თბილისი, 2015, 

გვ 31-33., 04.2015 

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

 

2015 

პროფესიული 

კოლეჯების 

სახელმწიფო 

დაფინანსების 

მოდელის 

ოპტიმიზაცია 

ა. რაზმაძის სახელობის 

მათემატიკის ინსტ.169 

(2015), გვ. 23-31. , 03.2015 

ა. რაზმაძის სახელობის მათემა

ტიკის ინსტიტუტი 

1997 GENERAL 

REPRESENTATI

ON 

აკადემიკოს ი. ვეკუას 

დაბადებიდს 90 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სიმპოზიუმი 

(დიფერენციალური 

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი 
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OF SOLUTIONS 

OF CIBRARIO 

EQUATIONS 

განტოლებების და 

მათემატიკური ფიზიკა) 

თეზისები. გვ 60,1997 წ, 

02.1997  

 

1995 

GENRAL 

SOLUTIONS OF 

EULERDARBOU

X- 

POISSON 

EQUATION, 

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტის სემინარის 

გაფართოვებული სხდომები 

; 

ტ,10, #1 1995წ , თბილისის 

უნივერსიტეტის გამოცემა; 

გვ15-17, 07.1995 

ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

 

 

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

1 05-06/11/2015 - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „ტურიზმი და 

პროფესიული განათელბა 21-ე საუკუნეში“, თბილისი, ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი 

„იკაროსი“. 

2 03/02/2015 - კონფერენცია  „დამსაქმებელთა ფორუმი ტურიზმის განვითარების 

ხელშეწყობისთვის“, თბილისი, ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „იკაროსი“. 

3 9-11 ივლისი,  2019 წელი ბაქო აზერბაიჯანი საერთაშორისო კონფერენცია , თემა 

სახელმწიფო პოლიტიკის გამოწვევები პროფესიულ განათლებასთან მიმართებაში  

4 თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეგიონულ 

კონფერენციაში – "ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური 

პრობლემები 2017".-პროფესიული განათლების დაფინანსების რანჟირების მოდელი 

5 9-12.07.2018 წელი საბერძნეთი, ათენი - ათენის განათლებისა და კვლევის ინსტიტუტი, 

მკვლევერთა და მეცნიერთა მსოფიო ასოციაციაის მიერ ორგანიზებული მეორე 

ყოველწლიური საერთასორისო სიმპოსიუმი თემაზე „“- წარდგენილ იქნა მოხსენება 

თემაზე „პროფესიული განათლების დაფინანსების რტანჟირების მოდელი“ 

განათლებაში“ The ranking model of vocational Education 

fanding“;https://www.atiner.gr/2018/2018PRO-COLEDU.pdf ;  
https://www.atiner.gr/abstracts/2018ABST-COLEDU.pdf 
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ზოგიერთი სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტის ფინანსური მოდელის 

სტატისტიკური ანალიზი-გრანტიორი 04.02.2018 25.06.2018შოთა რუსთაველის 

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (გრანტი DO/321/5-104/14) 

7 ზოგიერთი სოციალურ-პოლიტიკური ინსტიტუტის ფინანსური მოდელის 

სტატისტიკური ანალიზი გრანტიორი 01.12.2013 31.08.2014 შოთა რუსთაველის 

სამეცნიერო ფონდი (2013 წლის დოქტორანტურის საგრანტო კონკურსი (გრანტის კოდი) 

DO/175/5-104/13 

 

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

