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1. პერსონალური ინფორმაცია
გვარი

ღვინჯილია

სახელი

მალხაზ

ელ. ფოსტა

m.ghvinjilia@seu.edu.ge

2. პოზიცია და მიმართულება
თანამდებობა:
მიმართულება:

მოწვეული ლექტორი
ტურიზმი

3.აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი
უმაღლესი საგანმანათლებლო თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
დაწესებულების დასახელება უნივერსიტეტი
მიმართულება / სპეციალობა სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფია,

ჩარიცხვის წელი
დისერტაციის დაცვის წელი
მინიჭებული კვალიფიკაცია

სადისერტაციო თემის სათაური

სპეციალიზაცია-ტურიზმის გეოგრაფია
1995 წელი
2003 წელი
გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
საქართველოს შავიზღვისპირეთისა და
მიმდებარერეგიონის ტურისტულ-რეკრეაციულ
რესურსული

პოტენციალი
ნაშრომის ხელმძღვანელი პროფ. ზ. სეფერთელაძე და ასოც.პროფ. ნ. კეკელია
4. სხვა განათლება
I
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების დასახელება
ფაკულტეტი / სპეციალობა ბიო-გეოგრაფიის
დაწყება (წწ)

თსუ სოხუმის ფილიალი
დასრულება (წწ)

ჩარიცხვის და დამთავრების
1990 1995
წლები
მინიჭებული კვალიფიკაცია გეოგრაფი, გეოგრაფიის მასწავლებელი

5. პროფესიული გამოცდილება
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
2020

დამსაქმებელი
განათლების ხარისხის
ეროვნული ცენტრი

პოზიცია / სამსახურებრივი
მოვალეობანი
აკრედიტაციის დარგობრივი ექსპერტი.

ტურიზმის პროგრამების შემოწმება
უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი
თარიღი (თთ/წწ)
-დან
-მდე
2016
04.08.
2020

დაწესებულების
დასახელება
სეუ

სასწავლო კურსი /კვლევითი
პროექტი
ტურიზმის პროგრამის
ხელმძღვანელი.

სწავლების
საფეხური
ბაკალავრია
ტი

ტურიზმის მიმართულებით
საბაკალავრო კურიკულუმის შედგენა:
შრომის ბაზრის კვლევის შესაბამისად
(დამსაქმებლებთან,
კურსდამთავრებულებთან და
პროგრამაში მომუშავე პროფესორ
მასწავლებლებთან ერთად
კურიკულუმზე მუშაობა). სალექციო
კურსების შედგენა და პროგრამის
განვითარების შესაბამისად
წინაპირობების უზრუნველყოფა
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თითოეული დისციპლინისათვის.
პროფესორ-მასწავლებელთა
სალექციო-პედაგოგიური საქმიანობის
მონიტორინგი და შეფასება.
სტუდენტთა და პროფესორმასწავლებელთა სამეცნიერო და
პრაქტიკული მუშაობის კოორდინაცია.
ტურიზმის პროგრამის განახლება,
პრაქტიკული კომპონენტის
ინტერნაციონალიზაცია და
პროგრამის გარე შეფასება.

2007

დღემდე

2017

2020

საქართველოს
შოთა
რუსთაველის
თეატრისა და
კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

თსუ
ტურიზმის
სკოლა

2020

2012

2004

-

2017

2005

შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი
ტურიზმის
მიმართულება
ილიაუნი
ტურიზმის
სკოლა
თსუ სოხუმის
ფილიალი

კულტურული ტურიზმის
მიმართულების ხელ.-ლი.
პროგრამის კურიკულუმის
შედგენა, აკრედიტაციისა და
ავტორიზაციის მოთხოვნებთან
პროგრამის შესაბამისობა.
პროფესორ-მასწვლებლებთან და
სტუდენტებთან სამეცნიეროპედაგოგიური აქტივობის
განხორციელება.
კურსდამთავრებულებთან და
დამსაქმებლებთან მუდმივი
კომუნიკაცია.
მოწვეული პროფესორი

ბაკალავრია
ტი და
მაგისტრატუ
რა

ლექცია-სემინარების ჩატარება

მოწვეული ლექტორი

ბაკალავრია
ტი

ლექცია-სემინარების ჩატარება

მოწვეული ლექტორი

ბაკალავრია
ტი

ლექცია-სემინარების ჩატარება
გეოგრაფიის კათედრის გამგე

ბაკალავრია
ტი

კურიკულუმის შედგენა და
პროგრამის სამეცნიერო და
პედაგოგიური აქტივობების
კოორდინაცია
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7. სამეცნიერო პუბლიკაციები
თარიღი
July 2-3,
2020

ნაშრომის სათაური
New Life" of intangible
heritage in modern Georgian
tourism (Post-pandemic
tourism in Georgia).

ჟურნალის დასახელება

გამომცემლობა

The Shota Rustaveli Theatre and
Film Georgia State University.
(An online conference will be
held using Google Hangout Meet

The 13th International
Conference of Arts
Researchers ART AND
MODERNITY.
(meet.google.com)
platform)
ჟ. "სეუ და
მეცნიერება"(N8).

10.11.
2019

სამონადირეო ტურიზმის
განვითარების სოციალურეკონომიკური ასპექტები.
საქართველოში
.

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის “ISC SEU 2019”
II”. სტატიათა კრებული

26.0627.06.
2019

ინოვაციური ტურისტული
ინფრასტრუქტურის
უზრუნველყოფის
მექანიზმები საქართველოს
დაცულ ტერიტორიულ
სისტემებში.
სპორტული ტურიზმი,
როგორც ფიზიკური
აღზრდის საშუალება
ადრეულ სასკოლო ასაკში

საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

XI
სამეცნიერო
კონფერენციის
მასალები.

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის “ISC SEU 2019”
სტატიათა კრებული.

ჟ. "სეუ და
მეცნიერება"(N7).

2018

სკოლის ექსკურსიები
გეოგრაფიაში.
საქართველოსა და
უცხოეთის გამოცდილების
შედარებითი ანალიზი.

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია
"სეუ-2018".

ჟ. "სეუ და
მეცნიერება"(N7).
(თანაავტორობით)

2017;
6(6): 106110.

GeorgHydromass in NaturalTerritorial Complexes in the
Upper- and High-Mountain
Landscapes of the Ialno
Ridge.,
სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონის ეკოსისტემები
და მისი გის-ანალიზის

Earth Sciences. USA.

http://www.sciencepub
lishinggroup.com/j/eart
h

16.02
.2019

3-4. 06.
2017

აკ.წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.

(თანაავტორობით)
ქსუ.
(თანაავტორობით)

შედეგები. გეოგრაფია
გლობალურ კონტექსტში:
მიღწევები და გამოწვევები.
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2017

2017

10-11.
2017

10-11.
2017

07-08. 04.
2017

22-23. 06.
2017

25.11.
2016

24.12.
2016.

ტურისტთა
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
მექანიზმები გარემოში.
კახეთის ტურისტული
პოტენციალის
განვითარების
პერსპექტივები.
აფხაზეთის მინერალური
წყლების
კარტოგრაფირების
მნიშვნელობა ტურიზმის
განვითარების საქმეში.

კულტურული და
ისტორიული ძეგლების
გეოგრაფიული სივრცის
კარტოგრაფირება ტურიზმის განვითარების
ხელშემწყობი მძლავრი
ფაქტორი.
Гвинджилия М.
Рекреационно-туристи
ческий потенциал Земо
сванетии
კურ.ახტალის
ბალნეორეკრეაციული
თავისებურებები.
ველნესის ინდუსტრიის
ტურისტულრეკრეაციული ბაზა
საქართველოში.
ტურიზმის
სტრუქტურული
მოდელები

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია
."სეუ-2017".

ჟ. "სეუ და
მეცნიერება"(N6).2017
(თანაავტორობით)

საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია
."სეუ-2017".

ჟ. "სეუ და
მეცნიერება"(N6).2017
(თანაავტორობით)

VI საერთაშორისო
სამეცნიერო -პრაქტიკული
კონფერენცია, ტურიზმი:
ეკონომიკა და ბიზნესი".
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ტურიზმის ფაკულტეტი და
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნორვეგიის უნივერსიტეტი.
VI საერთაშორისო
სამეცნიერო -პრაქტიკული
კონფერენცია, ტურიზმი:
ეკონომიკა და ბიზნესი".
ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ტურიზმის ფაკულტეტი და
სამხრეთ-აღმოსავლეთ
ნორვეგიის უნივერსიტეტი.
Tourism and hospitality studies.

http://bsu.edu.ge/sub14/page/7393/index.ht
ml
რსუ,
ბათუმი
(თანაავტორობით)

საქართველოს შოთა
რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის შრომები.
ტ.XIV.

X სამეცნიერო
კონფერენციის
მასალები

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია:
სეუ-2016

სეუ

http://bsu.edu.ge/sub14/page/7393/index.ht
ml
რსუ,
ბათუმი
(თანაავტორობით)

International journal.
Baki.
(თანაავტორობით)

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა
სერია.სსუ.2016
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25-26.
06.2016

3-4. 07.
2016

7-8.05.
2016

7-8.05.
2016

23-24. 06.
2015

18-19. 12
2015.
2015.04.0
5

26–27.
06. 2015
29.06 .
2015

სამედიცინო ტურიზმის
განვითარების
შესაძლებლობები
საქართველოში.
ღვინის ტურიზმი, აგრო
და კულტურული
ტურიზმის
გზაჯვარედინზე.
გარემოსდაცვითი
განათლების
თავისებურებები
ტურისტულ
ინდუსტრიაში.
თემატური პარკი, როგორც
ანიმაციური ტურის
ობიექტი.

ინსენტივ–ტურიზმი:
თეორია, მეთოდოლოგია,
პრაქტიკა.
Основные аспекты развития
городского туризма в
Грузии.

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: "ეკონომიკა და
ბიზნესი".

სეუ

IX სამეცნიერო კონფერენცია.

საქართველოს შოთა
რუსთაველის
თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
სეუ

I საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია:
"ტურიზმის განვითარების
ტენდენციები: პრობლემები
და პერსპექტივები".
I საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია:
"ტურიზმის განვითარების
ტენდენციები: პრობლემები
და პერსპექტივები".
VIII სამეცნიერო
კონფერენცია.
კრებული

Tourism and hospitality studies.
International journal. Baki.
Volume 4,
USA.

Samtskhe-Javakheti
agriculture sectors
development and its
ecological problems.
ინოვაციური პროცესების
მართვის მექანიზმები
ტურიზმში.

კურორტ წყალტუბოს
ბალნეოტურისტული
პოტენციალი

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია: "ეკონომიკა და
ბიზნესი".
საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია:
"სამედიცინო ტურიზმი:
გამოწვევები, პერსპექტივები.

სეუ
(თანაავტორობით)

საქართველოს შოთა
რუსთაველის
თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
www.tourism.edu.az

http://www.sciencepub
lishinggroup.com/jour
nal/paperinfo?journalid
=161&doi=10.11648/j.e
arth.s.2015040501.18
(თანაავტორობით)
სეუ

შავი ზღვის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი.
https://www.facebook.
com/groups/424432611
061464/4891352412578
67/
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8. სხვა სახის აქტივობა
N
1
2
3

აქტივობის დასახელება და აღწერა
საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები. სალექციო კურსი. თბ, 2018
ტურიზმის გეოგრაფია. სალექციო კურსი. თბ, 2017
ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა. 2009 (ლ.დოლიკაშვილთან და ნ.
ჩეკურიშვილთან თანაავტორობით)

4

ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო ტურიზმის სპეციალობის
სტუდენტებისათვის.თბ., 2009 (ლ.დოლიკაშვილთან და ნ. ჩეკურიშვილთან
თანაავტორობით)
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