ქ. თბილისი, ირ. აბაშიძის ქ. #72. ბინა #23.
ტელეფონი: 2-22-72-92 მობ.: 598-300-552
ელ-ფოსტა: n.nadareishvili@gtu.ge

ნადარეიშვილი ნანა ოთარის ასული
მონაცემები საკუთარ
თავზე

 დაბადების წელი და ადგილი: 1952 წ. ქალაქი თბილისი.
 მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე.
 ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, მყავს მეუღლე და ქალიშვილი.

განათლება

1974 წელს წარჩინებით დავამთავრე თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკ. ეკონომიკური
გეოგრაფიის სპეციალობით.

კვალიფიკაცია

1975-1979წწ. წარჩინებით დავამთავრე ასპირანტურის სრული კურსი საქ.
მეცნ. აკად. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტში.
1984 წელს თსუ-ში დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე _
"საქართველოს მოსახლეობის კვლავწარმოების სოციალურ-ეკონომიკური
პრობლემები" და მომენიჭა გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხი.
1999წელს საქ. ტექ. უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭომ მომანიჭა დოცენტის
წოდება.

პროფესიული
გამოცდილება

2006, 2009, 2013, 2017 წლებში საქ. ტექ. უნივერსიტეტში კონკურსის წესით
ამირჩიეს ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.
1974 წლიდან დავიწყე შრომითი საქმიანობა საქ. მეცნ. აკად. ვახუშტი
ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის ეკონომიკური და სოციალური
გეოგრაფიის განყოფილებაში ლაბორანტად, 1982 წლიდან - უმცრ. მეცნ.
მუშაკად, ხოლო 1986 წლიდან უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 2006, 2009წწ
არჩეული ვარ კონკურსით იგივე თანამდებობაზე საზოგადოებრივი
გეოგრაფიის განყოფილებაში (0,5 განაკვეთზე) დღემდე.
1993 წლიდან ვეწევი აქტიურ პედაგოგიურ მოღვაწეობას დოცენტის
თანამდებობაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო
ფაკულტეტზე, 1997 წლიდან კი ამავე უნივერიტეტის ჰუმანიტარულტექნიკური ფაკულტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების
კათედრაზე. ამჟამად ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზ-

ნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. მიმყავდა კურსები შემდეგ დისწიპლინებში: "საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები", "მსოფლიო ეკონომიკა",
"მსოფლიოს ეკონომიკური გეოგრაფია" და მაგისტრანტებისთვის და დოქტორანტებისათვის "მეცნიერული კვლევის საფუძვლები". ამჟამად ვკითხულობ შემდეგ დისციპლინებს: “ტურიზმის მენეჯმენტი”, “ტურიზმის მარკეტინგი”, “ტურიზმის თეორია”, “საინვესტიციო მენეჯმენტი ტურიზ-

მში”(მაგისტრატურა).
2006-2007 წლებში თბილისის სახ. უნივერსიტეტის აფხაზეთის
ფილიალში და მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტში (მასკი)
მიმყავდა ლექციების კურსი _“საზღვარგარეთის ქვეყნების სოციალურ და
ეკონომიკურ გეოგრაფია” (ბაკალავრებისთვის) და “მეცნიერული კვლევის
საფუძვლები” (მაგისტრანტებისთვის).
2008-20011 წლებში ვკითხულობდი ლექციებს “ტურიზმის ეკონომიკაში”,
“ტურიზმის მდგრადი განვითარების საფუძვლებში”, “საზღვარგარეთის
ქვეყნების სოციალურ და ეკონომიკურ გეოგრაფიაში”(ბაკალავრებისთვის) და
“მეცნიერული კვლევის საფუძვლებში” (მაგისტრანტებისთვის) მარკეტინგულ
და მედია-კომუნიკაციების ინსტიტუტში (MMჩI).
2012-2015
წლებში
ვკითხულობდი
ლექციებს
“უნივერსიტეტ
გორგასალში” შემდეგ დისციპლინებში: ტურიზმის მენეჯმენტი, მარკეტინგი
ტურიზმში, ტურიზმის ეკონომიკა, ტურიზმის განვითარების სახელმწიფო
პოლიტიკა და სხვ.
მაქვს სამეცნიერო საქმიანობის 38 წლის, ხოლო პედაგოგიური მუშაობის
24 წლის გამოცდილება. 1997-2005 წლებში ვმონაწილეობდი სამეცნიერო-საგრანტო პროექტებში, როგორც ძირითადი შემსრულებელი. ჩემი ხელმძღვანელობით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ოთხმა დოქტორანტმა. ამჟამად
ვხელმძღვანელობ მაგისტრანტებს და ოთხ დოქტორანტს. ვარ სტუ-ს სადოქტორო დისერტაციების კოლეგიის წევრი.
პუბლიკაციები

კვალიფიკაციის
ამაღლება (ტრენინგები
და სხვა)

მაქვს 74 სამეცნიერო ნაშრომი. თანაავტორი ვარ 2 სახელმძღვანელოსი
უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის და 3 მონოგრაფიის. 2007
წელს მონაწილეობა მივიღე “საქართველოსა და მსოფლიო /ისტორიაგეოგრაფიის” სკოლის მერვე კლასის სახელმძღვანელოს შედგენა/გამოცემაში.
ვარ საქართველოს ეროვნული ატლასის ერთ-ერთი ავტორი (2012 წ). 2016
წელს ვმონაწილეობდი საქართველოს რეგიონული და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს რეგიონული განვითარების პროგრამაში (GAღF-ღD), რომლის
განხორციელების დროს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის (ჩშI) მიერ
და ევროკავშირის დაფინანსებით გამოიცა პოლიტიკის დოკუმენტი №2,
სადაც ჩემი ავტორობით შემუშავდა თემა “სივრცითი მოწყობა და
რეგიონული განვითარება”.
1. საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

პროფესიული

განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ).
“სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”
(აშშ).თრენინგი:

“სწავლების

თანამედროვე

მეთოდოლოგიების

ზოგადი კურსი”. სერთიფიკატი #00227 მარტი 2009წ.
2.

TRAINING PROGRAM IN TEACHING STRATEGES CERTIFICATE OF COMPLETION.
(KNOWLADGE REPRESENTATION. 20.06.2015.

3.

TRAINING PROGRAM IN TEACHING STRATEGES CERTIFICATE OF COMPLETION.
(EFFECTIVE COMMUNICATION STRATEGIES COMMUNICATION MANAGEMENT).
27.11.2015.

4.

TRAINING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF COMPLETION (BASIC

MARKERS OF EFFECTIVE COMMUNICATION). 20.05.2016.
5.

TRAINING PROGRAM IN PUBLIC SPEAKING CERTIFICATE OF COMPLETION
(TECHNIQUES OF EFFECTIVE COMMUNICATIVE ACTIVITIES). 15.12.2016.

6.

სერტიფიკატი თEMPUშ LMPH პროექტში ჩატარებული სემინარებში
მონაწილეობისათვის. 2017.

ენების ცოდნა

ქართული(მშობლიური),
რუსული
(ძალიან
კარგად),
(საშუალოდ), სპარსული (ლექსიკონის დახმარებით).

კომპიუტერის ცოდნა

ვიცი საოფისე პროგრამები: MS word, MS excel, MS power point, Internet.

ინგლისური

.

1.

2.

Конкурентоспособность: ГрузияиМир ნაბ.

რეგიონული სტრატეგიები – ქვეყნის
ნაბ.
განვითარების საწინდარი.

«Экономика» Ежемесячныймеждународ
ныйрецензируемыйирефер
ируемыйнаучныйжурнал.
№ 1-2.
სამეცნიერო-ანალიტიკური
ჟურნალი “საქართველოს
ეკონომიკა”.

2008

2008

ნაბეჭდი თაბახის
რაოდენობა
/გვერდები

Г

გამოცემის წელი,
ჟურნალის ნომერი

გამომცემლობის
ჟურნალის
დასახელება

ნაშრომების აღმოჩენებისა და
გამოგონებების დასახელება

ნაბეჭდი,
ხელნაწერი

№ რიგზე

სამეცნიერო შრომების სია 2008-2017 წლები
შენიშვნა
(მიუთითეთ
თანაავტორები)

Е. Бараташвили, Н.
19-29 Дзидзикашвили, М.
Данелия

63-66

№ 3 (124)

ე. ბარათაშვილი,
ნ. ძიძიკაშვილი,
ჯ. ზარანდია,
კ. ციმინტია,
თ. აბრალავა.

3.

4.

ტურიზმის განვითარების
ძირითადი ფაქტორები.

დასაქმების რეგიონული
პრობლემები საქართველოში.

ნაბ.

ვ. ბაგრატიონის სახ.
გეოგრაფიის ინსტ.
შრომათა კრებული, ახალი
სერია №2 (81),
საერთაშორისო
კონფერენციის მასალები
”მთიანი რეგიონების
პრობლემები”. თბილისი

2008

457464

ნაბ.

შრ. კრებ.: გლობალური
კრიზისი და საქართველოს
ეკონომიკა. (საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, 27-28 მარტი

2009

211217

2009), გამომც. “ინოვაცია”

5.

საზღვაო გადაზიდვები და
საქართველოს ნავსადგურები
გლობალიზაციის პირობებში

ნაბ.

(რუსულ ენაზე)

ნაბ.

Устойчивоеразвитиеэкотуризма в
Грузии

(სახელმძღვანელო
ბაკალავრებისთვის)
7.

“რეგიონული ეკონომიკა“

8.

ეკოლოგიური უსაფრთხოება –
ტურიზმის განვითარების გარანტი.

9.

ტექნოპარკების ფორმირების
პერსპექტივები საქართველოს
საგანმანათლებლო სისტემაში.

10.

ტექნოპარკი _ ინოვაციების
სტიმულიატორი.

11.

კიდევ ერთხელ ტექნოპარკების
განვითარების საკითხებისადმი.

12.

ინოვაციები საქართველოს
ტურიზმში

2009

216221

2009

278282

ნ. ძიძიკაშვილი

შრომათა კრებული საერთაშორისო
კონფერენცია

ეკოტურიზმის მდგრადი
განვითარება საქართველოში.
6.

შრომათა კრებული “მსოფლიო ახალი წესრიგი
და კავკასია” სტუ,
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები.
22-24 აპრილი 2009. თბ.,
გამომც. “ტექნიკური
უნივერსიტეტი”

Мужд. конф.
«Проблемыобеспеченияэкол
огическойбезопасностиприр
однохозяйственныхсистем». 2527 июнь. Баку.
თბილისი, 2010.

ნაბ.

362გვ.

პირველი საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია _ ტურიზმი:
ეკონომიკა და ბიზნესი.
ტრაპიზონი-ბათუმი. 5-6
ივნისი, 2010.

ე.
ბარათაშვილი,ნ.
გალახვარიძე,ნ.გ
რძელიშვილი

2010

2010

293298

ნ., ქაჯაიაქ.

ნაბ.

“საქართველოს ეკონომიკა”
№11 2010.

2010

გვ. 6874.

ე. ბარათაშვილი,
ნ. ძიძიკაშვილი

ნაბ.

,,ბიზნესი და მენეჯმენტი”
№ 2. 2010წ.

2010

43-47

ე. ბარათაშვილი,
ნ. ძიძიკაშვილი.

2011

164181

ე.
ბარათაშვილი,ნ.
ძიძიკაშვილი

2011

564571

ნაბ.

“ეკონომიკა” 2011. №1-2
ნაბ.

ნაბ.

შრომათა კრებული ტურიზმი: ეკონომიკა და
ბიზნესი. II საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის

მასალები. 4-5 ივნისი
ბათუმი. 2011

განათლება, როგორც ინვესტირების
ობიექტი, სოციალური ფაქტორი და
სახელმწიფოს პოლიტიკა.

შრომათა კრებული “ეკონომიკური პოლიტიკა
და ბიზნეს-პროცესების
მართვა”. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია. საქ.
ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესინჟინერინგისფაკულტეტი. 15-16 აპრილი, 2011

2011

181182

ნ. ჯანელიძე

2011

347349

რ. თევზაძე

ნაბ.

შრომათა კრებული სოხუმის სახ.
უნივერსიტეტი, საერთ.
სამეცნ-პრაქტ. კონფერენცია
“პოსტკრიზისული
ეკონომიკის მდგრადი
განვითარების
უზრუნველყოფის
მექანიზმები”. თბ. 18-19
ნოემბერი 2011.

2011

გვ 4650.

ნ. დანელია

16.

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
მოწყობის კონცეპტუალური
ნაბ.
საფუძვლები

შრომათა კრებული სოხუმის სახ.
უნივერსიტეტი, საერთ.
სამეცნ-პრაქტ. კონფერენცია
“პოსტკრიზისული
ეკონომიკის მდგრადი
განვითარების
უზრუნველყოფის
მექანიზმები”. თბ. 18-19
ნოემბერი 2011.

2011

გვ 207211.

რ. თევზაძე

17.

შრომითი რესურსების მიგრაციის
სახეობები, მიზნები და შედეგები.

2012

გვ. 5056.

ნ. დანელია

13.

ნაბ.

Formationofthemoderninternalandexte
rnalfactorsoftheadministrativeandterrit
orialstructureofGeorgia.
14.

15.

(საქართველოს ადმიინისტრაციულ- ნაბ.
ტერიტორიული სტრუქტურის
ფორმირების თანამედროვე გარე და
შიდა ფაქტორები.).

დასაქმებისა და უმუშევრობის
პრობლემები საქართველოში

შრომათა კრებული საერთაშორისო
კონფერენცია “მსოფლიო
ეკონომიკური კრიზისი და
საქართველო”. თბილისი.
კოსტავას 77. 25 მარტი. 2011

ჟურნ. “ეკონომიკა” №1-2.
ნაბ.

18.

ჯანდაცვა: მნიშვნელობა,
რეფორმირება, ინვესტიციები.

19.

საქართველოს მოსახლეობის
დემოგრაფიული პროცესებისა და
შრომითი რესურსების დინამიკის
ტენდენციები

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2012

ჟურნ. “ეკონომიკა” №3-4.
ნაბ.

MICE ტურიზმის პერსპექტივები
საქართველოში

2012

მოსაზრებები ეკონომიკური
ბირთვებისა და ზრდის პოლუსების
შესახებ

ჟურნ.: სოციალური
ეკონომიკა XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები.
№ 6. ნოემბერი-დეკემბერი

2012

მონოგრაფია - „საქართველოს ატლასი“.

„კარტფაბრიკა“.

ნაბ.

(საავტორო თემები: ბაზრები და
ბაზრობები, ბანკები, მომსახურების
სფერო.)

ზოგიერთი მოსაზრება
საქართველოს სტრატეგიულ
განვითარებაზე

საქართველოს გეოგრაფია
(საავტორო თემები: მოსახლეობა,
ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა,
მომსახურების სფერო)

ნ. დანელია

29-34

შრომათა კრებული მდგრადი ტურიზმი:
ეკონომიკა და ბიზნესი. III
საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები. 23 ივნისი ბათუმი. 2012

ინოვაციური მენეჯმენტის
მნიშვნელობა საქართველოს
ტურიზმისათვის

ნ. ჯანელიძე

გვ.

2012

საქართველო: დასაქმება და
უმუშევრობა.

გვ. 4247.

2012

ჟურნ. “სოციალური
ეკონომიკა” _ XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები
№1.

(მონოგრაფია)
26.

ნაბ

ჟურნ. “სოციალური
ეკონომიკა” _ XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები
№1.

გვ.
ნ. დანელია

69-74

გვ.
259-263

გვ.
რ. თევზაძე
167-169

გვ.

ვ. ნეიძე,

143-144

რ. თევზაძე

2012

შრომათა კრებული ინვესტიციები ტურიზმში:
ეკონომიკა და ბიზნესი. IV
საერთაშორისო
სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია. 8-9 ივნისი,
ბათუმი-ტრაპიზონი.
ჟურნ.: სოციალური
ეკონომიკა № 3 (27).

გვ.
2013
138-142

გვ.
2013
41-53

ე.
ბარათაშვილი.
ნ. ძიძიკაშვილი

გვ.

საქართველოს სახ.
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. 324 გვ.

219-240

2013

264-282
283-286
301-313

ავტორთაკოლექ
ტივი

27.

28.

29.

30.

სამკურნალო და SPA ტურიზმის
კლასტერიზაციით განვითარების
პერსპექტივები (წყალტუბოს
მაგალითზე).

განვითარების პერსპექტივები:
საქართველოს რეკრეაციულტურისტული სისტემის
ინოვაციური მოდელი.

საქართველოშიტურიზმისდაგეგმვი
სსაკითხისათვის.

უმაღლესი განათლების
ეკონომიკური პოტენციალი
საქართველოში

ქართული ცოდნის გადინებიდან,
ცოდნის დაბრუნებისკენ.
31.

32.

(კოლაბორირებული ცოდნის ქსელი,
საქართველოს ინტელექტუალური
დიასპორის მობილიზებისათვის)

ტექნოლოგიური პლატფორმები –
სამეცნიერო-ტექნიკური
განვითარების პრიორიტეტებზე
კონცენტრაციის მექანიზმი

ტურიზმი:
ეკონომიკადაბიზნესი. V
საერთაშორისოკონფერენციისმასალებ
ი. 5-6 ივლისი,, ბათუმი.

2014

მეორე საერთაშორისო
ეკონომიკური კონფერენცია
- IEC 2014-ის მასალები.
,,ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ“ 17-18
ოქტომბერი, 2014 წ.
თბილისი, საქართველო

2014

ჟურნალი „სოციალური
ეკონომიკა“ N.5 (35)

გვ.
ნ. ძიძიკაშვილი.
400-406

გვ.
202-205

2014

გვ. 121127

ბათუმის ნავიგაციის
სასწავლო
უნივერსიტეტი.
თანამედროვე
მენეჯმენტი:
პრობლემები,
ჰიპოთეზები, კვლევები. I
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციის
მასალების კრებული (2425 ივნისი, 2015).ქ.
ბათუმი

2015

რატი აბულაძე,
ევგენი
274-277
ბარათაშვილი

საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია.
მიგრაციული პროცესები
და იდენტობათა
ტრანსლაცია. 15-18
ოქტომბერი. თსუ.
თბილისი. შრომათა
კრებული.

2015

კობა კიკაბიძე,
ნოდარ
ძიძიკაშვილი

გვ.

შპსჟურნალი
„ეკონომიკა“
№11-12

გვ.

2016

ნოდარძიძიკაშვ
ილი,
221-223
კობაკიკაბიძე

დოკუმენტების
კრებული. რეგიონული
განვითარების პროგრამა
(GARF-RD)

33.

სივრცითი მოწყობა და რეგიონული
განვითარება

პოლიტიკის
დოკუმენტები #2.

გვ.
2016

თბილისი, სამოქალაქო
საზოგადოების
ინსტიტუტი(CSI),

ნოდარძიძიკაშვ
ილი,

71-105. კობაკიკაბიძე

ევროკავშირის მისიის
ფინანსური
მხარდაჭერით.
სტუ-ს
მეოთხესაერთაშორისოეკ
ონომიკურიკონფერენცია
- IEC 2016
,,ეროვნულიეკონომიკისგ
ანვითარებისმოდ-ელები:
34.

Wellnessტურიზმისპერსპექტივებისა
ქართველოში

გუშინ, დღეს, ხვალ“

გვ.
2016

240-243.

14-15 ოქტომბერი, 2016 წ.
თბილისი, საქართველო.
დაიბეჭდაჟურნალ„ბიზნე
ს-ინჟინერინგში“№3.
2016.

35.

ფორსაიტი ქვეყნისგანვითარებისპრიორიტეტებ
ისშერჩევისინსტრუმენტი

შპსჟურნალი„სოციალურ
იეკონომიკა“№3 (მაისიივნისი)

გვ.
2016
46-50.

ნოდარძიძიკაშვ
ილი,
კობაკიკაბიძე

საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის შრომების
36.

ტექნოლოგიური პლატფორმების
გავლენა ინოვაციური კლასტერების
ფორმირებაზე.

კრებული I.
„გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები. გამომც.
„ტექნიკური
უნივერსიტეტი“ .

გვ.
2017
132-137.

ნოდარ
ძიძიკაშვილი

