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1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ლომინაძე 

სახელი თამარი 

ელ. ფოსტა t.lominadze@seu.edu.ge 

არსებული სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია 

პროფორიენტაციის ხელმძღვანელი/ლექტორი 

 

 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება 

თანამდებობა: 

 

მოწვეული ლექტორი 

 

 

 

 

3. სხვა განათლება  

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

 

თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 

 

მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მატემატიკური  

ანალიზი 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

1981 1986 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

მატემატიკოსი 

II 

 
ფოტო 

✓ 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

კიევი, ქსელური სისტემების ინსტიტუტი.  
 

ფაკულტეტი / სპეციალობა ინფორმაციული  ტექნოლოგიების მენეჯმენტი. 

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

2007 2010 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი, მონაცემთა 

ბაზების ადმინისტრატორი 

 

 

4. პროფესიული გამოცდილება  

თარიღი 

(თთ/წწ) დამსაქმებელი 
პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი 
-დან -მდე 

2017 

 

დღემდე შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი საჯარო 

ადმინისტრირება და                                

სახელწიფო მმართველობის 

ფაკულტეტი 

ელექტონული მმართველობა 

და   საინფორმაციო 

უსაფრთხოება (Cyber 

security)- ლექტორი 

 

 

2017 

 

2019 განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ცენტრი-დარგის  

ფასილიტატორი -  

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

დეველოპერი (ავტორი) 

ვებტექნოლოგიები (ავტორი) 

 

2015 2020 კავკასიის უნივერსიტეტი. 

კავკასიის მედიცინისა და 

ჯანდაცვის სკოლა 

პროექტების  მართვა. 

Ms. Project  პროექტის 

მენეჯმენტი ჯანდაცვაში 

(ბაკალავრიატი) 
პროექტების დაგეგმვა და 

მართვა (მაგისტრატურა) - 
ლექტორი 
 

2015 

 

დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტის 

ტრენინგ ცენტრის ტრენერი. 

პროექტების მართვა. Ms. 

Project  IT მენეჯმენტი,  IT 

აუდიტი, ITIL, COBIT 

მეთოდოლოგია 

2013 დღემდე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

აკადემია 

დასაქმების სტაჯირების და 

პროფესიული პრიენტაციის 

http://itvet.ge/IT-ITIL-COBIT
http://itvet.ge/IT-ITIL-COBIT
http://itvet.ge/IT-ITIL-COBIT
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 ხელმძღვანელი/ინფორმაციული 

წიგნიერების , IT მენეჯმენტი 

ლექტორი 

2011 2012 განათლების მართვის 

საინფორმაციო სისტემა 

სატელეფონო, საინფორმაციო 

ცენტრის უფროსი (call centre) 

 

2011 2012 საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო 

საგანმანათლებლო და 

სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურისგანვითარების 

სააგენტო, 

ანალიტიკოსი 

2011 2012 თბილისის ცენტრალური 

საავადმყოფო. 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მენეჯერი, 

სტატისტიკოსი. 

2007 2010 ჯანმრთელობისა და სოციალური 

პროგრამების სააგენტო 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსი 

 

2004 2007 საქართველოს სამედიცინო 

დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო 

ფონდი 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის უფროსი 

2001 2004 სამედიცინო დაზღვევის 

სახელმწიფო კომპანია 

ინფორმაციული                              

ტექნოლოგიების 

განყოფილების უფროსი 

 

1996 2001 საკაბელო ტელევიზია „აიეტი“ დეველოპერი 

1990 1996 ქარტულ ამერიკული 

კომპანიაპეიჯინგ-1“  

სისტემური 

ადმინისტრატორი 

1986 1990 საქართველოს ტრანსპორტის 

სამინისტრო 

პროგრამული 

უზრუნელყოფის                              

განყოფილება- დეველოპერი 

 

                 

5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი (თთ/წწ) დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური -დან -მდე 

 

2013 

დღემდე ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

აკადემია 

ინფორმაციული 

წიგნიერების , IT 

მენეჯმენტი 

III-IV-V 
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2017 

 

დღემდე შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

საჯარო 

ადმინისტრირება და                                

სახელწიფო 

მმართველობის 

ფაკულტეტი 

ელექტონული 

მმართველობა და   

საინფორმაციო 

უსაფრთხოება (Cyber 

security)- ლექტორი 
 

III 

კურსისაბაკალ

ავრო  

 

2015 

2020  პროექტების  მართვა. 

Ms. Project  პროექტის 

მენეჯმენტი 

ჯანდაცვაში 

(ბაკალავრიატი) 
პროექტების დაგეგმვა 

და მართვა 

(მაგისტრატურა) - 
ლექტორი 
 

კავკასიის 

უნივერსიტ

ეტი. 

კავკასიის 

მედიცინისა 

და 

ჯანდაცვის 

სკოლა. 

 

6. სამეცნიერო პუბლიკაციები  

თარიღი ნაშრომის სათაური 

 

2017 
პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი (ავტორი) 

 

2016 
ვებტექნოლოგიები (ავტორი) 

 

 

7. სხვა სახის აქტივობა  

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს (MCA-G) პროექტის – 

„პროფესიული   

განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ პროექტი – “არაფორმალური 

განათლების    

აღიარების მეთოდოლოგიის დანერგვა“ პროექტის მენეჯერი 

 
 

 

 Innove Project Tallin “Transfer of Estonian Best Practices to Support the  

Competitiveness of 

Georgian VET Sector II“ ვებ დიზაინი 
 

 



 
 

 

5 

 

  

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 

"ევოლუქსერი"   

პროექტების     მართვა და ISO სტანდარტები (ტრენერი) 

 

• განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა  ქოლ-ცენტრის ოპერატორი 

“სერვის +“ (ტრენერი) 

• განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა „ქოლ-ცენტრის 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მისი სტანდარტები“ (ტრენერი) 

 

• HR პროფესიონალთა გილდიის ორგანიზაცია (HRPG). 

სამუშაჯგუფი(ექსპერტი) 

 

• ევროკავშირი, პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და 

შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამა (ექსპერტი) 

 

• DACUM ახალი სტანდარტების შექმნა პროფესიულ 

სასწავლებლებისთვის(ექსპერტი) 

 
 

 „ისწავლე და ასწავლე“ პროექტის ფარგლებში ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ტრენერი 

 

Training and Employment Research Network, (ექსპერტი) 

 

პროფესიული სტანდარტების შემუშავება (ექსპერტი) 

 

ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების სააგენტო  „ქოლ-ცენტრის 

ინფრასტრუქტურის სტანდარტები“ „HELP DACK”-ის დანერგვა (ტრენერი) 
 

 

  

ჯანდაცვისა და სოციალური პროექტების სააგენტო. სერვისების განვითარების 

სააგენტო,  ეფექტიანი სატელეფონო კომუნიკაციისა და 

მომსახურების განხორციელება, SMS სისტემა ჯანდაცვაში( საყოველთაო აცრების 

sms სისტემა) (ტრენერი) 

 

 
• EU PROJECT SUPPORT TO HEALTH AND SOCIAL PROGRAMS AGENCY 

(HeSPA), ექსპერტი 

o ჯანდაცვის სისტემის ახალი ელექტრონული მოდელის შექმნა 5 

მოდულიანი ელ.სისტემა “HESPERUS“ (ტექნიკური დავალების, 

ბიზნეს პროცესების, რისკების, ქსელური ტოპოლოგიის, სისტემის 

მანუალის შექმნა) 
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• EU PROJECT SUPPORT TO HEALTH AND SOCIAL PROGRAMS- Bernard 

Brunhes International as  leading institution (France),http://www.bbi.org 

პროექტის ფარგლებში    

o სტაჟირება ესტონეთში: Estonian Health Care System Eesti Haigekassa ( 

აიტი აუდიტი, ანალიტიკა-ელექტონული რეცეპტები, 

ელექტრონული ანკეტები) ხანგრძლივობა -3 თვე. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbi.org/

