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პედაგოგიური გამოცდილება
სულ პედაგოგიური სტაჟი - 20 weli
სამუშაო გამოცდილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა-ტურიზმი, სალექციო
კურსები - saqarTvelos ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები, ტურიზმის გეოგრაფია,
კულტურული ტურიზმის მენეჯმენტი, საერთაშორისო ტურიზმი, 1997-დღემდე.
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა-ტურიზმი,
სალექციო კურსი- ტურიზმის გეოგრაფია, საერთაშორისო ტურიზმი. 2010-დღემდე.
თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ’’გორგასალი’’, საგანმანათლებლო პროგრამა-ტურიზმი,
სალექციო კურსი-ქვეყანათმცოდნეობა, შესავალი ტურიზმში, საქართველოს ტურისტულრეკრეაციული რესურსებi, 2009-2015.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საგანმანათლებლო პროგრამა-ტურიზმი, სალექციო
კურსები-ტურიზმის გეოგრაფია, ქვეყანათმცოდნეობა, 2009-2011 w.
საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ექვთიმე ღვთისკაცის სახელობის პროფესიული
საგანმანათლებლო კოლეჯი, საგანმანათლებლო პროგრამა-გიდი, სალექციო კურსებიტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის საფუძვლები, საქართველოს და მსოფლიო გეოგრაფია,
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პროფესიული განვითარება
დიდ ბრიტანეთში კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრენინგები) 2013 წელს.
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საბაკალავრო Temis xelmZRvaneloba: 25.
samagistro Temis xelmZRvaneloba: 5.
რეცენზენტი: 15.

ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები (კვლევები/პროექტები/გრანტები)

saerTaSoriso turizmi da turizmis geografia.
Tempus IV მეექვსე კონკურსის გამარჯვებულ პროექტში მონაწილეობა
544191-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR Licence Masters professionnels en management des
hôtelières pour le développement de l’industrie touristique en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie.
(Georgian Technical University, Gori Teaching University, University Gorgasali).
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გამოქვეყნებული შრომები (მონოგრაფია/სახელმძღვანელო, სამეცნიერო სტატია)
სულ სამეცნიერო შრომების რაოდენობა 36, მათ შორის ბოლო ხუთი წლის 21.





WHY CASH OPTIMIZATION IS CRITICAL IN GEORGIAN COMPANIES, 7th EURASIAN
MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2017, European Scientific Institute, ESI.
6–7 october 2017, Tbilisi, Georgia.
balneologiuri kurortebis ganviTareba msoflioSi da misi perspeqtivebi saqarTveloSi, baTumi, V
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `turizmi: ekonomika da biznesi.’’ Sromebis krebuli
2014.
kulturuli memkvidreobis roli da mniSvneloba msoflio turizmis ganviTarebaSi, grigol robaqiZis
saxelobis universiteti akademiuri macne
biznesi da marTva, 2013.
Rvinis turizmis ganviTarebis tendenciebi msoflioSi da misi perspeqtivebi saqarTveloSi, baTumi, II
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `turizmi: ekonomika da biznesi.’’ Sromebis krebuli
2011.
saerTaSoriso turizmis ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi, saerTaSoriso samecniero-praqtikuli
konferencia `ekonomikuri politika da biznes-procesebis marTva~, 2011.
saqarTvelos wylis resursebi, rogorc turizmis ganviTarebis mniSvnelovani faqtori (mdinare enguris
magaliTze),Tbilisi, saqarTvelos teqnikuri universitetis humanitarul-socialuri fakultetis saerTaSoriso
recenzirebadi da referirebadi samecniero Jurnali ’’socialuri ekonomika.’’2009.

რედაქტორობა / რეცენზენტობა

რეცენზენტობა -15

საერთაშორისო ფორუმებში მონაწილეობა ნაშრომის წარდგენით

Georgia’s Cultural Clusters as an Opportunity For Sustainable Development of Tourism, 10th
International Conference for Cultural Tourism in Europe, 2017, Sibiu, Romania.

From Strategy to Action: Developing Georgias Tourism, International scientific conference,
Alexander Dubcek University of Trencin, Faculty of Social and Economic Relations, Slovakia,
2017.
საქართველოში ღვინის კლასტერის პოტენციალის კვლევა, როგორც ტურიზმის
მდგრადი განვითარების შესაძლებლობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
’’გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“, შრომების კრებული I,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017.
სამედიცინო ტურიზმი–პრიორიტეტი და შესაძლებლობები BIOLI ველნეს
კურორტის
მაგალითზე,
VI
საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია
„ტურიზმი:
ეკონომიკა
და
ბიზნესი“,
ბათუმის
შოთა
რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2017.
სამკურნალო
ტურიზმი,
როგორც
პროდუქტი
ტურიზმის
მდგრადი
განვითარებისთვის ,
პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო
კონფერენცია,
„სამედიცინო
ტურიზმი:
პოლიტიკური,
სოციალურეკონომიკური, საგანმანათლებლოდა სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნებში“, კონფერენციის მასალები, 2016, ბათუმი.
Mount Khvamli - a Cult ural-Myst ical Product for t he Development of Sust ainable
Tourism in Georgia, 9th International Conference for Cultural Tourism in
Europe,INTANGIBLE HERITAGE: INCOMPARABLE ASSET FOR SUSTAINABLE
AND RESPONSIBLE TOURISM DEVELOPMENT, 2016, Guimaraes, Portugal.
Mystics as a Product of Cultural Tourism (On the Example of Georgia’s
Archeology), 5th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2016,
European Scientific Institute, ESI.
The Role of Tourism as an Interdisciplinary Subject in the Development of Georgian Economy,
11th International scientific conference – 2015, Sustainable Regional Development:
Economical, Management and Technological Possibilities, Lithuania.
Significant Factors for the Sustainable Development of Tourism in Georgia, ევრაზიის მესამე
მულტიდისციპლინარული ფორუმი, EMF 2015, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი, 2015.
Socio-economic Aspects of Promoting International Tourism in Georgia, 13 th International
scientific conference ``Human Resources Management: Current Trends, Challenges, Inspirations``,
Alexander Dubcek University of Trencin, Faculty of Social and Economic Relations, 2015.
The Significance of UNESCO World Heritage for the Development of Responsible Tourism in
Georgia, INTERREG IV C project CHARTS Closing Conference ``Engaging Culture and
Heritage for Sustainable Tourism Development``, Greece 2014.
Gastronomy Heritage as an Opportunity for Georgian Tourism Industry, 3 rd International congress
UNITWIN Network UNESCO chair ``Culture, Tourism, Development``, Barcelona 2014.
WINE TOURISM DEVELOPMENT IN GEORGIA, International scientific conference ``Human
Resources and Regional Development``, Alexander Dubcek University of Trencin, Faculty of
Social and Economic Relations, 2013.
ganaTlebis menejmentis roli turizmis industriaSi, meoTxe saerTaSoriso samecniero-praqtikuli
konferencia `Tanamedroveobis mecnieruli sakiTxebi~, suxiSvilis saswavlo universiteti, gori, 2013.
EVENT menejmenti msoflioSi da misi ganviTarebis perspeqtivebi saqarTveloSi, baTumi, IV
saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `turizmi: ekonomika da biznesi.’’ Sromebis krebuli
2013.
Основные принципы перспективного развития обучения и учебного процесса, материалы
Международной научно-методической конференции Минск-БНТУ, 2013.
turistuli atraqciebis da garTobis ganviTareba msoflioSi da misi perspeqtivebi saqarTveloSi,
baTumi, III saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `turizmi: ekonomika da biznesi.’’
Sromebis krebuli 2012.

აკადემიური / საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა
საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი 2013 წლის
9 ივლისის გადაწყვეტილებით.

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
გერმანული
ინგლისური

მშობლიური
თავისუფლად
საშუალოდ
ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამები: MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet.

სხვა ინფორმაცია
საქართველოს ყველა ისტორიულ-გეოგრაფიული კუთხე მაქვს დათვალიერებული. ფეხით
მაქვს შემოვლილი მთიანი რეგიონები - ხევი, ხევსურეთი, თუშეთი, სვანეთი და სხვა.
დავდივარ ლაშქრობებში. ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებთან ერთად ვგეგმავთ
სასწავლო ტურებს, მოვიარეთ სხვადასხვა კუთხე ვიყავით ხევსურეთში, მესხეთში,
საინგილოში (აზერბაიჯანი) და ა.შ. სასწავლო, სამეცნიერო და ტურისტული მიზნით ნამყოფი
ვარ
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში - თურქეთში, რუსეთში, ფინეთში, აზერბაიჯანში,
გერმანიაში, ბელორუსიაში, უკრაინაში, დიდ ბრიტანეთში, უნგრეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში,
შვედეთში, იტალიაში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, ლიტვაში, კატარში, რუმინეთში, კვიპროსში,
ესპანეთში და პორტუგალიაში. მიყვარს წიგნების კითხვა.

