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1 

 

ტემპუს LMPH - 

პროფესიონალური 

საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების შემუშავება 

სასტუმროს მენეჯმენტში 

ტურიზმის ინდუსტრიის 

განვითარებისათვის 

საქართველოში, აზერბაიჯანსა 

და მოლდოვაში 

 

დარგი - ტურიზმი 

 

სამეცნიერო მიმართულება - 

სასტუმროს მენეჯმენტი 

ია მოსაშვილი 1. საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

(კოორდინატორი - 

ალექსანდრე 

ედიბერიძე); 

2.გორის სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

(კოორდინატორი - 

რუიზან მექვაბიძე); 

3.თბილისის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

(კოორდინატორი - 

ნინო ქათამაძე) 

ევროკავშირი, 

პროგრამა ტემპუსი. 

დაფინანსების 

მოცულობა 

საქართველოსათვის 

- 214 338,69 ევრო 

გარდამავალი (მრავალწლიანი) კვლევითი პროექტის ეტაპის ძირითადი თეორიული და 

პრაქტიკული შედეგები (ქართულ ენაზე) 

 

- ანალიტიკოსების ორი ჯფუფის შექმნა და მათ მიერ კვლევების ჩატარება სასტუმრო 

სფეროსთვის საჭირო სპეციალობების შესარჩევად (გამოიკითხა 530 სასტუმრო, შევსებულ 

იქნა 480 ანკეტა და ჩატარდა 50 ინტერვიუ); 

- ევროული აკრედიტაციის დოსიების შექმნა (6 პროგრამისათვის - ფრანგულად), 

რედაქტირება და დამტკიცება ევროპელი პარტნირების მხარდაჭერით  

- 4 საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნა და აკრედიტაცია: 

o საბაკავრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურება (სტუ) 

                                         სასტუმრო მენეჯმენტი (გსსუ) 

o სამაგისტრო პროგრამა - სასტუმრო მომსახურების ადმინისტრირება (სტუ) 

                                          სასტუმრო მენეჯმენტი (გსსუ) 

 

- არსებულ ტურიზმის პროგრამებში საგნების და მოდულების მოდიფიცირება: 

o სასტუმრო ინდუსტრია, ტექნოლოგიები და მართვა (სტუ, ბაკალავრიატი) 

o ტურიზმის ბიზნესი (სტუ, მაგისტრატურა) 



o ტურიზმის სახელმწიფო და საერთაშორისო რეგულირება (სტუ, მაგისტრატურა) 

o სასტუმროს მეურნეობა (გსსუ, ბაკალავრიატი, მოდული) 

o კვება და სასმელები სასტუმროში (გსსუ, ბაკალავრიატი, მოდული) 

o მასპინძლობის მენეჯმენტი (გსსუ, მაგისტრატურა, მოდული) 

o სასტუმროს მენეჯმენტი (გსსუ, მაგისტრატურა, მოდული) 

o სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები (თბილისის საერთაშორისო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი) 

- სასერთიფიკატო კურსების ორგანიზება და ჩატარება: 

o სასტუმრო მენეჯმენტი - სტუ, გსსუ, თსსუ 

o ფრონტ ოფისის მენეჯმენტი - გსსუ 

o სასტუმრო ინდუსტრია - გსსუ 

o კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი -გსსუ 

o სასტუმრო შემოსავლების მართვა - გსსუ 

 

- 8 პროფესორის გადამზადება სასტუმროს სფეროს საგნებში უცხოეთის უნივერსიტეტებში (7 

პროფესორი, ჟირონას უნივერსტიტეტში - ესპანეთი, 1 პროფესორი - იაშის უნივერსიტეტში - 

რუმინეთი ) 

- გადამზადებული პროფესორების მიერ, მიღებული ცოდნის გაზიარების მიზნით, 3 სესიის 

ორგანიზება და ჩატარება საქართველოში, შესაბამის უნივერსიტეტებში (თითოეულის მიერ 

გადამზადდა 15 პროფესორ-მასწავლებელი) 

- სალონის ორგანიზება და მოწყობა (2016 წელს, სასტუმროების და სასტუმრო აღწურვილობის 

მე-9 საერთაშორისო გამოფენაზე ბათუმში) 

- დიდაქტიკური ხასიათის ტრენინგების ჩატარება უცხოელი პარტნიორების მიერ 

საქართველოში (6 სესია) 

- კო-ანიმაციის ლექციები სტუდენტებისათვის, ორგანიზებული უცხოელი პარტნიორების 

მიერ (6 სესია) 

- რესურ ცენტრის ორგანიზება და აღჭურვა სასტუმრო დარგის შესაბამისი აპარატურით და 

მასალებით (სტუ, გსსუ) 

- სახელმძღვანელოების შეძენა და მათი დამუშავება ქართულ ენაზე (კონსპექტების სახით) 

- 2 ქართული სახელმძღვანელოს შექმნა და დაბეჭდვა (სტუ, გსსუ) 

- შედეგების გავრცელების მიზნით 11 სხვადასხვა ორგანიზაციაში ვიზიტი და პროექტის 

შედეგების გაცნობა საქართველოში 

- პოსტერების, ბროშურების, ფლაერების, ლიფლეტების დიზაინი, ბეჭდვა და პროექტის 

მიზნებისა და შედების გავრცელების მიზნით მათი გავრცელება 

- რეგიონალური ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება საქართველოში (6 რეგიონალური 

შეხვედრა) 

- საერთაშორისო პილოტაჟის ჯგუფის შეხვედრების ორგანიზება და მონაწილეობა (1- 

საქართველოში, 5- უცხოეთში) 

- გარე ექსპერტის მიერ პროექტში შესრულებული სამუშაოების შეფასება და ანგარიში (სულ 4 

ვიზიტი და ანგარიში) 

- საერთაშორისო ექსპერტის მიერ პროექტში შესრულებული სამუშაოების შეფასება და 

ანგარიში (სულ 4 ვიზიტი და ანგარიში) 

- რესურ ცენტრის გახსნის ოფიციალური ცერემონია (სტუ, გსსუ) 

  


