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პერსონალური ინფორმაცია 

 

სახელი, გვარი: ნინო თოფურია 

დაბადების თარიღი: 31/07/1963 

დაბადების ადგილი: ქ. ტყვარჩელი 

მისამართი : ქ.თბილისი, მოლითის ქ. #1 

ტელეფონი:  2 36 86 48; 591 14 31 99 

ელ.ფოსტა: n.tofuria@gtu.ge 

 

 

 

პროფესიული მოღვაწეობა 

 

სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო 

  

ადგილი/ორგანიზაცია: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, 

ტრანსპორტის დეპარტამენტი  

დაწესებულების მისამართი: 0175, თბილისი, კოსტავას ქ. №72 

თანამდებობა : ასოცირებული პროფესორი 

 

განათლება                                                             უმაღლესი 

 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა, 

კვალიფიკაცია 

1981-1986 

 

 

 

 

2001-2006 

საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 

კავშირგაბმულობის ფაკულტეტი, რადიოკავშირგაბმულობისა და 

რადიომაუწყებლობის ინჟინერი. №044344 

 

ასპირანტურის მაძიებელი.  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის 

ფაკულტეტი, საავტომობილო ტრანსპორტის მიმართულება. 

ტექნიკის (05.22.10 -საავტომობილო ტრანსპორტი ექსპლუატაცია)  

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. T 05.11 №11 №005220.  

`ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება მათი ტექნიკური 

მიზეზით გამოწვეული მოცდენების შემცირების გზით~ 

სპეციალიზაცია მოქმედი საკვალიფიკაციო ჩარჩოს მიხედვით  0407 

ტრანსპორტი 



 

სამუშაო გამოცდილება 

 

2012 წლიდან-დღემდე 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, საავტომობილო ტრანსპორტის 

დეპარტამენტი.  

ასოცირებული პროფესორი/ 

 

2011-დან  დღემდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი,  

ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახური-სპეციალისტი 

2006-2012  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და 

მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, საავტომობილო ტრანსპორტის 

დეპარტამენტი.  

ასისტენტ პროფესორი/ 

2009 – 2014  საგანმანათლებლო პროფესიული და აკადემიური პროგრამების 

შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობა.  

2015  მოდულური პროფესიული სტანდარტის, პროგრამის  შემუშავება და 

განხორციელებაში მონაწილეობა. („ლოგისტიკის ოპერატორი“). 

2016 პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტების მოდიფიცირების  პროცესში მონაწილეობა („ლოგისტიკის 

ოპერატორი“) 

2014 წ. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში DACUM მეთოდოლოგიით პროგრამის „სატრანსპორტო 

ლოგისტიკის ოპერატორი“  სტანდარტის შემუშავების ფარგლებში 

განათლების ფასილიტატორი; 

2015წ. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტების შემუშავების პროცესში მონაწილეობა 

2015წ. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში „სატრანსპორტო ლოგისტიკის“ საგანმანათლებლო რესურსის 

(სახელმძღვანელო) შექმნაში მონაწილეობა 

2016წ. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო 

დოკუმენტების მოდიფიცირების პროცესში მონაწილეობა (სატრანსპორტო 

ლოგისტიკის ოპერატორი) 

 

მეცნიერული მიღწევები  

 

მონოგრაფია  - 

სახელმძღვანელო  7 

სტატიები 21 

კონფერენციები 9 

გამოგონებები - 

გრანტები - 

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 

http://gtu.ge/mecniereba2016 

 

 

ენების ცოდნა 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1
http://gtu.ge/mecniereba2016


 

რუსული  თავისუფლად 

ინგლისური  ლექსიკონით 

 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 

 

სასწავლო კურსის დასახელება სწავლების საფეხური/ saganmanaTleblo programa 

სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძვლები; 

საერთაშორისო სატრანსპორტო  ლოგისტიკის  

ეკონომიკური და საინფორმაციო 

უზრუნველყოფა; 

გადაზიდვების ორგანიზაცია და მართვა  

საავტომობილო ტრანსპორტზე; 

ლოგისტიკის საფუძვლები; 

ავტოსერვისის საფუძვლები; 

ბაკალავრიატი - ტრანსპორტი 

საავტომობილო ტრანსპორტის 

ფუნქციონალური რგოლები; 

ავტომობილის საიმედოობა და მისი მართვა; 

ავტომობილების დიაგნოსტიკა; 

მაგისტრატურა – ტრანსპორტი 

 

ინტერესის სფერო 

სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  

 სატრანსპორტო ლოგისტიკა. საავტოობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლება. 

ავტომობილის საიმედოობის მართვა, სატრანსპორტო ლოგისტიკის სისტემაში. 

თანამედროვე ავტომობილების საიმედოობის მაჩვენებლების გამოვლენა.; პროფესიული 

და აკადემიური პროგრამების შემუშავება და განვითარება; საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ხარისხის უზრუნველყოფის საქმიანობა.  

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

 სტუ-ს, აიოვას და სკსგ `ინქორპორეიტედ~-ის ერთობლივი ტრეინინგი მარტი, 2009 წ., 

საქართველო 

 აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესიული განვითარების ცენტრი, `სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი 

კურსი` (სერტიფიკატი) #00793  2015წ. 

 პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ფასილიტატორების  ტრენინგი, სსიპ 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული  ცენტრი, თბილისი,   2014, 2015 წელი; 

 ტრენინგი საქართველოს ბიზნესის აკადემიაში (SBA) “კომპეტენციებზე    დაფუძნებული შეფასება 

მოდულურ პროგრამებში“ (სერტიფიკატი)   SBA #000131  2016წ. 

 ტრენინგი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი “კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება 

მოდულურ პროფესიულ პროგრამებში“ MES 5 17 00458001. 03.05.2017  

 

 

ჰობი 

მოგზაურობა, ხელოვნება. 
 

 


