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1.

პერსონალური ინფორმაცია

გვარი

დოლიკაშვილი

სახელი

ლარისა

ელ. ფოსტა

l.dolikashvili@seu.edu.ge

2.

პოზიცია და მიმართულება
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება: ტურიზმი

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება

ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ

მიმართულება / სპეციალობა საინჟინრო-ეკონომიკური
ფაკულტეტი.სპეციალობა–
მოსახლეობის
საყოფაცხოვრებო
მომსახურების
ეკონომიკა და ორგანიზაცია.
ჩარიცხვის წელი 1983– 1988 წწ. (1988-1991წ)ასპირანტურა
დისერტაციის დაცვის წელი 1998წ.
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი .სოციალური
ინფრასტრუქტურის ეკონომიკა.
სადისერტაციო თემის სათაური

“საქართველოს სასტუმროების მეურნეობის ეკონომიკური
ეფექტიანობა”

ნაშრომის ხელმძღვანელი ეკ. მეცნ.დოქტორი, პროფ. ალ.კუჭუხიძე

4.

პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან

-მდე

დამსაქმებელი

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი

1995

1998

საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის
პ.გუგუშვილის
სახელობის
ეკონომიკის
ინსტიტუტი

მეცნიერ თანამშრომელი

2006

2012

ტურისტული
კომპანია “ Caucasia
Magical Travel”

მარკეტინგის მენეჯერი

5.

სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი

თარიღი (თთ/წწ)

დაწესებულების
დასახელება

სასწავლო კურსი
/კვლევითი პროექტი

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრიატი

-დან

-მდე

2008 წ–
დან

დღემდე

საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი (სეუ)
ასოცირებული პროფესორი

1. ტურიზმის
საფუძვლები
2. ტურიზმის
მენეჯმენტი
3. ტურიზმის
ეკონომიკა
4. სასტუმროს
მენეჯმენტი
5. რესტორნის
მენეჯმენტი
6. ტურიზმის
მარკეტინგი

2005

2007

ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სოხუმის
ფილიალის ეკონომიკისა
და ბიზნესის ფაკულტეტი.
მოწვეული ლექტორი.

მაგისტრატურა
1. საქმიანი
ურთიერთობები
2. ბიზნეს ეტიკეტი

2

2006

2000

2008

2005

საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი,ეკონ
ომიკისა და ბიზნესის
მართვის
დეპარტამენტის,საე
რთაშორისო ეკონომიკისა
და ტურიზმის
მიმართულების მოწვეული
ლექტორი

1. ტურიზმის
საფუძვლები

ბაკალავრიატი

ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.

1. საქმიანი
მაგისტრატურა
ურთიერთობები
2. ბიზნესეტიკეტი

2. ტურიზმის
მენეჯმენტი
3. ტურიზმის
ეკონომიკა

კომერციისა
და
მარკეტინგის ფაკულტეტი,
კომერციის,სასაქონ
ლო ექსპერტიზისა და
ტურისტული
ბიზნესის
კათედრა .
მოწვეული ლექტორი

2001

2006

თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი –
მენეჯმენტისა და
მარკეტინგის კათედრის
ასოცირებული პროფესორი.

1. საქმიანი
ბაკალავრიატი
ურთიერთობები
2. ბიზნეს ეტიკეტი
3. მენეჯმენტის
საფუძვლები
4. მარკეტინგის
საფუძვლები

1996

2001

საქართველოს
ჰუმანიტარულეკონომიკურ
ინსტიტუტი ,დოცენტი

1. საქმიანი
ბაკალავრიატი
ურთიერთობები
2. ბიზნეს ეტიკეტი
3. მენეჯმენტის
საფუძვლები
4. მარკეტინგის
საფუძვლები

3

1991

1995

საქართველოს
საინჟინროეკონომიკური
ინსტიტუტი, უფროსი
მასწავლებელი.

1. მენეჯმენტის
საფუძვლები
2. მარკეტინგის
საფუძვლები

ბაკალავრიატი

სამეცნიერო პუბლიკაციები

6.

თარიღი

2015

ნაშრომის სათაური
ტურიზმის მენეჯმენტი,
დაიბეჭდა საქართველოს
ეკონომიკურ მეცნიერებათა
აკადემიის რეკომენდაციით
სახელმძღვანელო .

ჟურნალის
დასახელება

გამომცემლობა

სახელმძღვანელო გამომც “ფორმა“.

ტურიზმისა და სატუმროების
ეკონომიკა (ტესტებისა და
სავარჯიშოების კრებული)
სახელმძღვანელო

გამომც. „მერიდიანი“
თბ.,

2017

სასტუმროს მენეჯმენტი
(დიასახლისის დეპარტამენტი
ნაწ. 1) წ.სახელმძღვანელო

გამომც. „მერიდიანი“
თბ.;

2017

სასტუმროს
მენეჯმენტი
(ტესტებისა და სავარჯიშოების
კრებული) სახელმძღვანელო

გამომც. „მერიდიანი“
თბ.;

2017

N11 2015

საერთაშორისო
რეფერირებადი
„თანამედროვე
სასტუმრო და
პოლიტიკა, – მათი გადარჩენის რეცენზირებადი
სამეცნიერო
საშუალება“.
ჟურნალი
„მეცნიერება და
ცხოვრება“.

N XXI. 2015

საერთაშორისო
რეფერირებადი
და
“სტუმარმასპინძლობის ცნებითი რეცენზირებადი
ტერმინები და განსაზღვრებები“ სამეცნიერო–
პრაქტიკული
ჟურნალი
„მოამბე“
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2015 N2

2016 N3

2016 N4

„სასტუმროს პროექტირების
უცხოური გამოცდილება“

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“

„სასტუმრო მომსახურების
ბაზარი“

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“თბ.;

„ტურიზმის როლი
საქართველოსა და ირანს შორის
ურთიერთობების
გაღრმავებისათვის“.

„ჯავახეთის დაცული
ტერიტორიების როლი
ტურიზმის განვითარებაში“ .

(თანაავტორი
ასოც. პროფ.
ლ.მზარეულა)
სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება

„უცნობი ტურისტული
პროდუქტი “-

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“

„საქართველოს
არამატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობა
ირანში“ .

საერთაშორისო
რეფერირებადი
და
რეცენზირებადი
სამეცნიერო–
პრაქტიკული
ჟურნალი
„მოამბე“

„ცის კიბის ფესტივალი““.

საერთაშორისო
რეფერირებადი
და
რეცენზირებადი
სამეცნიერო
ჟურნალი
„მეცნიერება და
ცხოვრება“

2016 N 5

2016 N 5

XXIV. 2016

15 .2017

2017

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“თბ.;

„სასტუმროს უსაფრთხოების
სამსახური“

ტურიზმი, ეკონომიკა და
ბიზნესი, ბათუმი
გამომც. „უნივერსალი“

5

“სასტუმრო
მომსახურების
ხარისხის აუდიტი”

თანამედროვე
გამოწვევები,
მეცნიერების
აქტუალური
პრობლემები და
ევროინტეგრაციაგამომც.
„მწიგნობარი“.

„ტურიზმის მნიშვნელოვანი
რგოლი-გიდები და მათი
პროფესიონალიზმი“.

წმიდა გრიგოლ ფერაძის
თბილისის სასწავლო
უნივერსიტეტის
შრომების კრებული.
გამომც. „ბიბლიო“

თბ.; 2017.

თბ.; 2017.

N 17 .2018

2018 N 7

„სამუშაო გარემოს უსაფრთხო

საერთაშორისო

ორგანიზება სასტუმროში “

რეფერირებადი
და
რეცენზირებადი
სამეცნიერო
ჟურნალი
„მეცნიერება და
ცხოვრება“.

“თანამედროვე შრომის ბაზრის
სტრუქტურა ტურიზმში”

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“

2019 N 8

“ტურისტულ ინდუსტრიაში
წარმოების სპეციალიზაცია,
კონცენტრაცია და
კოოპერირება”.

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ
დამეცნიერება“

2019 N 9

“ტურისტული მომსახურების
მომხმარებლების უფლებების
დაცვის სახელმწიფო
რეგულირების
უმნიშვნელოვანესი
ინსტრუმენტები”.

სამეცნიერო
ჟურნალი „სეუ და
მეცნიერება“

2020
თებერვალი

საერთაშორისო,
რეცენზირებადი
და
„სასტუმროს მომსახურების და
სტუმრის პირადი სტანდარტების რეფერირებადი
სამეცნიერო
შესაბამისობა
ჟურნალი
საქართველოს სასტუმროებში“
„ეკონომიკა და
ფინანსები“.ბაქო,
აზერბაიჯანი

6

N (1) 2020

“საქართველოს
განთავსების
საშუალებებში დასუფთავება
დეზინფექციის
სტანდარტები ახალ
რეალობაში”

2020

ტურიზმის საფუძვლები
(სახელმძღვანელო)
დასრულებული საგრანტო
პროექტი

2020

სასტუმროს მენეჯმენტი
(სახელმძღვანელო)

სეუ და
მეცნიერება
სტატიათა
კრებული

დასრულებული საგრანტო
პროექტი

7.სხვა სახის აქტივობა
N

აქტივობის დასახელება და აღწერა

7

1.

პირველი საერთაშორისო
პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმში 2010 წ.
ივნისი, თბილისი–ბათუმი–ტრაპიზონი, (ტურიზმი: ფინანსები. აღრიცხვა,
პროგნოზირება, დაზღვევა. მომხსენებელი. სექციის ხელმძღვანელი);

2.

მეორე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმში. 2011
წ. ივნისი, ბათუმი. (მომხსენებელი).
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი
2012წ
.
25
ივნისი
თბილსი)
მომხსენებელი
(სერთიფიცირებული)

4.

საერთაშორისო სამეცნიერო
უნივერსიტეტი
2013წ
.
(სერთიფიცირებული)

კონფერენცია
26
ივნისი

(საქართველოს ეროვნული
თბილსი)
მომხსენებელი

5.

საერთაშორისო სამეცნიერო
უნივერსიტეტი
2014წ
.
(სერთიფიცირებული)

კონფერენცია
27
ივნისი

(საქართველოს ეროვნული
თბილსი)
მომხსენებელი

6.

საერთაშორისო სამეცნიერო
უნივერსიტეტი
2015წ
.
(სერთიფიცირებული)

კონფერენცია
27
ივნისი

(საქართველოს ეროვნული
თბილსი)
მომხსენებელი

7.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
უნივერსიტეტი
2016წ.
24
დეკემბერი,
(სერთიფიცირებული)

(საქართველოს ეროვნული
თბილსი)
მომხსენებელი

8.

პირველი საერთაშორისო
პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმში (სეუ,
ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: პრობლემები და პერსპექტივები)
თბ. 2016
(კონფერენციის საორგანიზაციო საბჭოს წევრი, სექციის
ხელმძღვანელი, მომხსენებელი).

9.

საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმში. 2017 წ.
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ივნისი, ბათუმი. (მომხსენებელი).
10. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
“თანამედროვე
გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და ევროინტეგრაცია“
22-23 ნოემბერი, 2017 წ. თბილისი, მომხსენებელი(სერთიფიცირებული);

11. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

"საქართველო და
თანამედროვე სამყარო–გამოწვევები, მიღწევები და პროგრესი 2017“
29 სექტემბერი ,
2017 წ.
თბილისი,
მომხსენებელი (სერთიფიცირებული)

12. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია

„ტურისტულ
ინდუსტრიაში წარმოების სპეციალიზაცია, კონცენტრაცია და კოოპერირება“.
2018 წლის 16 თებერვალი მომხსენებელი (სერთიფიცირებული).

13. მესამე ტურიზმის და მასპინძლობის კონფერენცია Welcome to Georgia!
ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ფარგლებში (The
Third Tourism and Hospitality Conference within Welcome to Georgia! National
Tourism Awards 2018) 2018 წლის 4 ივნისს, სასტუმრო"ბილტმორ თბილისში" :
• პანელურ დისკუსიები ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუტრიაში მიმდინარე
გამოწვევების და შესაძლებლობების შესახებ;
• ბაზრის წამყვანი მიმწოდებლების და ინდუსტრის ექსპერტების
პრეზენტაციები;
• შეხვედრები ინდუსტრიის მნიშვნელოვან წარმომადგენლებთან;
14. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
seu 2019 II.
“ტურისტული მომსახურების
მომხმარებლების
უფლებების დაცვის
სახელმწიფო რეგულირების უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტები“ 2019 წლის
10 ნოემბერი.

15. საერთაშორისო

სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
სასტუმროს
მომსახურების და სტუმრის პირადი სტანდარტების შესაბამისობა
საქართველოს სასტუმროებში“ „ეკონომიკა და ფინანსები“.ბაქო, აზერბაიჯანი
.2020 წ
საგრანტო
პროექტები

საგრანტო ნომინაციები და საპროექტო წინადადებები:
1. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) გამოყენებითი საგრანტო ნომინაციის
საპროექტო წინადადება “სასტუმროს მენეჯმენტი” - სახელმძღვანელოს გამოცემა“ ---2018
წლის მარტში ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ხელმძღვანელი და
ავტორი . (დასრულებულია)
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2. „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) გამოყენებითი საგრანტო
ნომინაციის საპროექტო წინადადება „ტურიზმის საფუძვლები - სახელმძღვანელოს
გამოცემა“. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის მიერ 2018 წლის მარტში
ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული პროექტის
ხელმძღვანელი, პროფ. კობა
არაბული, თანაავტორი პროფ. ლარისა დოლიკაშვილი . (დასრულებულია)

სემინარები:
1. მასწავლებელთა და სტუდენტთა
პირველი საზაფხულო სკოლა ქობულეთი,
სასტუმრო, „ახალი ტალღა“ (21.08–31.08 2014 წ.)

2. სწავლების ინტერაქტიული მეთოდები; ინკლუზიური განათლება;
3. ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლების
პროცესში.

4. ტრენინგი სასტუმრო „გურია პალასში“ –––სასტუმრო საქმე
5. მოდალური საგანმანათლებლო პროგრამები. მათი აგების პრინციპები და ჩარჩო;
6. ტემპუსის

პროგრამის ფარგლებში პროფესორებისა
მოკლევადიანი სემინარი (01.06–06.06 2015წ.) თბილისი;

და

რეინოვატორების

7. ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენა CTF'18. აპრილი 12-14.2018წ. ფარგლებში
სამდღიანი სემინარი ექსპოჯორჯია:

▪

▪

▪

აწარმოე
საქართველოში.
სახელმწიფოს
მხარდაჭერა
სასტუმრო
ინდუსტრიის განვითარებაში ქართული საწარმოების განვითარების
ხელშემწყობი სახელმწიფო პროგრამა სასტუმროს ინდუსტრიის
განვითარების.
Booking.com, როგორც სასტუმროს გაყიდვების ყველაზე მნიშვნელოვანი
წყარო www.booking.com სასტუმროების დაჯავშნის ონლაინ პორტალი.
ონლაინ პორტალის ნაკლებად ცნობილი საშუალებები გაყიდვების
სტიმულირებისთვის.
T3 Hospitality Management. უსაფრთხოების ნორმები სასტუმროში.
სხვადასხვა ქსელური სასტუმროების მენეჯმენტის კომპანია, მათ შორის:
IHG Hotels, Hilton Hotels, Accor Hotels, Best Western, Independent Hotels,
Wyndham Hotels.

დედაქალაქის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით,
თბილისში არსებული ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაციისა და ტურიზმის
სექტორის ხელშეწყობის მიზნით,ჩატარებული სემინარი. 8.12. 2019წ. თანამედროვე
ხელოვნების მუზეუმში (MOMA) „მრავალეთნიკური თბილისი და უცხოელები
თბილისში“
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დედაქალაქის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით ვებინარი „Covid 19-ით გამოწვეული უსაფრთხოების ნორმები განთავსების
ობიექტებისათვის“ 27.04. 2020 წ.
ტრენინგებში მონაწილეობა:
ტრენინგი ტემპუსის პროექტის ფარგლებში(530561-TEMPUS-2012-1-DE- TEMPUS) 27-2829
ივლისი.2015 . თბილისი”საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო
საგანმანათლებლო პროგრამების ახალი მოდელების განვითარება ტურიზმის მდგრად
მენეჯმენტში” (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი) სერთიფიცირებული;
სსიპ

განათლების ხარისხის

განვითარების

ეროვნული

ცენტრის

მიერ

ორგანიზებულ

ტრენინგი,

მოდულური საგანმანათლებლო

განხორციელება

(სასტუმროს

დასუფთავების სამსახურის სპეციალისტი) (27

სექტემბერი-1

ოქტომბერი.2015წ.)

ქ.თბილისში

სასტუმრო

პროგრამის

„პოლო“

(სერთიფიცირებული)
ტრენინგი

ტემპუსის

პროექტის

ფარგლებში (3,4,5,6,

აპრილი

2016-) კვების

პროდუქტების და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმის სფეროში. თბილისი,
(კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი) სერთიფიცირებული
ტრენინგი -სასტუმროს მენეჯმენტ - სასტუმრო „Holiday Inn Tbilisi „ (18-27 ნოემბერი
2014 წ.) (სერთიფიცირებული) მოდული: მიღება– განთავსება;დამატებითი მომსახურების
სერვისი;სასტუმროს მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა (OPERA); პრობლემური
სიტუაციების მართვა; კვებითი მომსახურების სერვისი;დალაგება–დასუფთავება;
ტექნიკური
მომსახურება;სტუმართა/თანამშრომელთა
უსაფრთხოების
დაცვის
პროცედურა; გაყიდვების მარკეტინგი. (სერთიფიცირებული).
ტრენინგი (მიღება-განთავსების სამსახური, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი) - სასტუმრო
„Radisson Blu Iveria“ 24-25 ნოემბერი 2016 წ. (სერთიფიცირებული)

ტრენინგი (მიღება-განთავსების სამსახური, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი) სასტუმრო „Holiday Inn Tbilisi „ (30 ნოემბერი 2016 წ.) სერთიფიცირებული
ტრენინგი (მიღება-განთავსების სამსახური, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი) სასტუმრო „Hotels & Preference „ (29 ნოემბერი 2016 წ.) სერთიფიცირებული
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ტრენინგი
თემაზე:
„სახელმწიფო
და
კორპორაციული
უშიშროება“. ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლოკვლევითი
ცენტრი.2017 წლის 28-29 ოქტომბერი, სერთიფიცირებული
ტრენინგი თემაზე: „ტურიზმის უსაფრთხოება“ ეროვნული და კორპორაციული
უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრი.2018 წლის 20-21 იანვარი,
სერთიფიცირებული.

ტრენინგი
„სერვისების გაუმჯობესება სტუმარმასპინძლობის სფეროში“
(სასტუმროს მენეჯმენტი - თემები: სასტუმროს მართვის კომპენტენციები,
მომსახურების კულტურა, ნომრების მენეჯმენტი, საკვებისა და სასმელის მართვა,
ადმინისტრაციული ფუნქციები სტუმარმასპინძლობის სექტორში, გაყიდვების,
მარკეტინგისა და პრომოუშენის ტენდენციები; გარემოს დაცვა და სოციალური
პასუხისმგებლობა სასტუმრო ბიზნესში.) - სასტუმრო „Best Western Tbilisi“
(ბარნოვის 92) 2019 წლის 2 -3 ივლისი, სერთიფიცირებული.
ტრენინგი „სწავლა-სწავლების და შეფასების მეთოდები“ . თემები:
სწავლასწავლების
მეთოდების განსაზღვრა სასწავლო
კურსის
შედეგებიდან გამომდინარე; შეფასების მეთოდები და მათი კავშირი
კურსის სწავლის შედეგებთან;
სწავლების
მეთოდებისა და
შეფასების
კრიტერიუმების ურთიერთმიმართება;
სწავლის
შედეგების
მიღწევის
შეფასება;
სწავლის მეთოდებისა და შეფასების
კრიტერიუმების სწავლის შედეგებთან შესაბამისობის სქემის
განსაზღვრა
(mapping).
სეუ
საქართველოს
ეროვნული
უნივერსიტეტი,
2019 წლის 27
სექტემბერი, 12:00 -16
საათმდე.(სერთიფიცირებული)
ტრენინგი „Laundry Company – TLS“. (სასტუმრო საქმის სპეციალისტი.) თემები:
სამრეცხაოსა და ქიმწმენდის მომსახურება, ტექნიკა და ინვენტარი. სამრეცხაოსა
და ქიმწმენდის მუშაკების ფუნქციები და ტექნოლოგიები. (2019 წლის 11
ოქტომბერი.) სერთიფიცირებული.
ტრენინგი „Biltmore Hotel Tbilisi“ , (სასტუმრო საქმის სპეციალისტი) - (2019 წლის
12 ოქტომბერი.) სერთიფიცირებული.
ტრენინგი „Radius Hotel Tbilisi“ , (სასტუმრო საქმის სპეციალისტი) - (2019 წლის 13
ოქტომბერი.) სერთიფიცირებული.
სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
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ორგანიზებული ტრენინგი საწარმოში: „Laundry Company – TLS“, „Biltmore Hotel
Tbilisi“, Radius Hotel Tbilisi“

მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების

სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში - 11,12,13 ოქტომბერი, 2019;

•

თბილისის

მერიის

ეკონომიკური

განვითარების

საქალაქო

სამსახურის

ორგანიზებით ვებინარი COVID19-ით გამოწვეული, „უსაფრთხოების ნორმები
განთავსების ობიექტებისათვის“ 27.04 2020.

•

თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის
ორგანიზებით
ვებინარი „COVID19-ით გამოწვეული „მასპინძლობის
უსაფრთხოების წესები რესტორანში“ 18.05.2020.

ჩვენს მიერ ჩატარებული ტრენინგები:
1.

სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, 2018 წლის 07 .05.დან -07-06მდე-- მიწვეული სპეციალისტი

•
•

სასტუმრო საქმის სპეციალისტი
სასტუმრო მომსახურება;

2. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, 2018 წლის 01 .10.დან -20-12მდე-- მიწვეული სპეციალისტი .
•
სასტუმრო საქმის სპეციალისტი ;
3. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, 2019 წლის 15 .04.დან -20-06მდე-- მიწვეული სპეციალისტი .
•
სასტუმრო საქმის სპეციალისტი ;
4. სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, 2019 წლის 25 .09.დან მიწვეული სპეციალისტი .
•
სასტუმრო საქმის სპეციალისტი ;

სამეცნიერო ნაშრომების ხელმძღვანელი ოპონენტი, რეცენზენტი

1.ოფიციალური ოპონენტი კ.აბულაძის ეკ. მეცნ. კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის
მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაციის :”მომსახურების ხარისხის მართვის
სისტემის ჩამოყალიბების
და სრულყოფის გზები საქართველოს სასტუმრო
მეურნეობაში.’ 2002 წ.26 აპრილი \თსუ\
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2.ოფიციალური ოპონენტი - ეკატერინე ბახტაძის ეკ. მეცნ. კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი
დისერტაციის:
”ტურისტული მომსახურების ვაჭრობის განვითარების ტენდენციები აჭარის
ავტონომიურ რესპუბლიკაში.” 2006 წ. 24 მარტი \თსუ\
3.
რეცენზენტი - მაია მელაძის ეკ. მეცნ. კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის
მოსაპოვებლად წარმოდგენილი
დისერტაციის: ”ტურისტული პროდუქტით
ვაჭრობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში”. \თსუ\ 2006წ.
4.
რეცენზენტი - ნ. თოდუა, ე. ბახტაძე.”ტურიზმის ბაზრის მარკეტინგული
კვლევა და მისი განვითარების სტრატეგიები აჭარაში (მონოგრაფია) 2006წ.
5.
რეცენზენტი - ე. ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე, ნ. აბრალავა “მენეჯმენტი
და ადმინისტრირება”. (სახელმძღვანელო), თბ., 2007 წ
6.
რეცენზენტი - ლ. თაკალანძე, ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და
ეთიკა. (სახელმძღვანელო), თბ.,2007
7.რეცენზენტი- ლ. თაკალანძე,
საბაზრო ურთიერთობები
ინფრასტრუქტურის სფეროში. სახელმძღვანელო, თბ., 2009
8.

რეცენზენტი
საფუძვლები,
(სახელმძღვანელო) თბ.,2009
9.
2011

რედ. გ.

შუბლაძე,

სოციალური

მარკეტინგის

რეცენზენტი - კ. არაბული, ტურიზმის საფუძვლები, სახელმძღვანელო, თბ.;

10.რეცენზენტი – გ. ნადირაშვილი, ტურიზმის საფუძვლები, სახელმძღვანელო,
თბ.;2014
11.რეცენზენტი –
გ. ნადირაშვილი, მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები,
სახელმძღვანელო, თბ.; 2016.

სხვა აქტივობები :
1. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) ბიზნესის მართვის
ფაკულტეტის, ტურიზმის მიმართულების საბაკალავრო ნაშრომების და
პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვის კომისიის თავმჯდომარე/ კომისიის
წევრი
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•

•

•

•

•

•

• 2018 წლის 24 -25 – 26
ივლისი ბიზნესის მართვის
ფაკულტეტის, ტურიზმის მიმართულების
საბაკალავრო ნაშრომების
საჯარო დაცვის კომისიის თავმჯდომარე;
2018 წლის 27 ივლისი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების
ბაკალავრების პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვის
კომისიის წევრი;
2019 წლის 26 თებერვალი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის კომისიის
თავმჯდომარე;
2019 წლის 27 თებერვალი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების
ბაკალავრების პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვის
კომისიის წევრი;
2019 წლის 15-16 ივლისი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის კომისიის
თავმჯდომარე;
2020 წლის 10-11 თებერვალი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის და
პრაქტიკის ანგარიშის საჯარო დაცვის კომისიის წევრი;
2020 წლის
ივლისი ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის, ტურიზმის
მიმართულების საბაკალავრო ნაშრომების საჯარო დაცვის და პრაქტიკის
ანგარიშის საჯარო დაცვის კომისიის თავმჯდომარე ;

2. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია
seu 2019 II.
სტატიათა კრებულის სარედაქციო კომიტეტის წევრი თბილისი, 2019.
სერთიფიცირებული.

მასტერ კლასი:
„ტუროპერატორი + ექსკურსია „ –

სტუდენტების ჩართულობით

თბილისი – ისტორიული ტაო–კლარჯეთი ( ბანა, ხახული,ოშკი, ხანძთა, იშხანი.
ოთხთა, თორთუმი, იუსუფელი, ) ;
1– 4 ივლისი 2009 წ;
27–30 ივნისი 2010წ;
12–15 ივნისი 2011წ;
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მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა:
2009 წ –დან
დღემდე
ნამდვილი წევრი;

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა

აკადემიის

2003 წ-დან - 2018 წ.მდე საქართველოს ტექნოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის
წევრი.
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