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ნათია ბუთხუზი

პერსონალური ინფორმაცია

სახელი გვარი: ნათია ბუთხუზი
დაბ. თარიღი:  1979-05-12
სქესი: მდედრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
მისამართი: ქ.თბილისი, მესამე მასივი, ზ/პ

კორპ 23.
ტელეფონი: 593263112
ელ-ფოსტა: n.butkhuzi@gtu.ge

განათლება

აკადემიური ხარისხი: დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: ინჟინერიის დოქტორი
მინიჭების თარიღი: 2011-05-13
ქვეყანა: საქართველი

აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი/მაგისტრთან გათანაბრებული
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: ეკონომიკისა და მენეჯმენტის
მინიჭების თარიღი: 2004-02-12
ქვეყანა: საქართველი

აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი
საგანმანათლებლო დაწესებულება: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
კვალიფიკაცია: ტრნასპორტის მენეჯმენტი
მინიჭების თარიღი: 2002-02-12
ქვეყანა: საქართველი

სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია: საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი
თანამდებობა: მოწვეული ასოც.პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2018-09-15
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2019-06-15

ორგანიზაცია: ახალი უმაღლესი სასწავლებელი
სტრუქტურული ერთეული: ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური

მეცნიერებების ფაკულტეტი
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თანამდებობა: მოწვეული ასოც.პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2017-09-17
მუშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი

სტრუქტურული ერთეული: ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა
თანამდებობა: მოწ.სპეციალისტი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2016-09-12
მუშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეეტი
სტრუქტურული ერთეული: სატრანსპორტო და მანქნანთმშენებლობის

ფაკულტეტი
თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2015-10-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2019-10-01

ორგანიზაცია: საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეეტი
სტრუქტურული ერთეული: სატრანსპორტო და მანქნანთმშენებლობის

ფაკულტეტი
თანამდებობა: ასიტენტ-პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2013-10-01
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2015-10-01

ორგანიზაცია: თბილისის ღია უნივერსიტეტი
სტრუქტურული ერთეული: ინჟინერიის სკოლა
თანამდებობა: პროფესორი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2012-09-15
მუშაობის დასრულების თარიღი: დღემდე

ორგანიზაცია: საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეეტი
სტრუქტურული ერთეული: სატრანსპორტო და მანქნანთმშენებლობის

ფაკულტეტი
თანამდებობა: მოწვეული სპეციალისტი
მუშაობის დაწყების თარიღი: 2006-09-12
მუშაობის დასრულების თარიღი: 2012-09-12

პროფესიული გამოცდილება

2006 წლიდან ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

დღეისათვის ვარ ლოგისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

ჩემი ხელმძღვანელობით თხუთმეტამდე მაგისტრს აქვს დაცული საკვალიფიკაციო ნაშრომი.
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მყავს ერთი დოქტორანტი.

ვარ სამგისტრო და პროფესიული პროგრამების ხელმძღვანელი,

გამოქვეყნებული მაქვს 30 -მდე სამეცნიერო სტატია.

ორი დამხმარე სახელმძღვანელო. ერთი ელ.სახელმძღვანელო (ლექციების კურსი).

ორჯერ ვიყავი ,,პრზედენტის ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტის მფლობელი".

2014 წლიდან ფაკულტეტის სამაგისტრო საკვალიფიკაციო კომისიის მდივანი.

ფაკულტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალის რედკოლეგიის წევი.

გავლილი მაქვს სხვადსხვა პროფესიული კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები.

კვალიფიკაციის ამაღლება

ტრენინგები

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
თემა: • ,,LOGMOS” პროექტი, რეგიონალური ტრენინგი

სატრანსპორტო ლოგისტიკა და საზღვაო
მაგისტრალები, TRACECA- ს პროექტი

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 2013-04-17

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
თემა: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და

IDWA STATE ტრენინგი ,,სწავლისა და სწავლების
მეთოდები“

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 0000-00-00

ორგანიზაცია: საქათველოს ბიზნესის აკადემია
თემა: საქართველოს ბიზნესის აკადემია ტრენინგი

,,კომპეტენციაზე დაფუძნებული შეფასება
მოდულურ პროგრამაში“

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 0000-00-00

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
თემა: სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების

ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი
,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება
მოდულურ პროგრამებში“ 15 სთ

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 0000-00-00
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ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
თემა: სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების

ცენტრის მიერ ორგანიზებული აქტივობა
,,ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული
სასწავლებლის მასწავლებლებთათვის“ 12 სთ

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 0000-00-00

ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი
თემა: ERASMUS+PRINTEL პროექტის ფარგლებში

ინოვაციური პედაგოგიკის ტრენინგ-კურსი
,,აქტიური სწავლება შებრუნებული სწავლების
პრინციპით“

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 0000-00-00

სემინარი

ორგანიზაცია: ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
თემა: პროფესიული კვალიფიკაციის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში
მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის
კურიკულუმის შემუშავების პროცესი.

ქვეყანა: საქართველი
თარიღი: 2015-03-10

პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება: ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტი
პოზიცია: წამყვანი
დონორი: საქართველსო ტექნიკური უნივერსიტეტი
წამყვანი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო

ფონდი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 0000-00-00 - 0000-00-00

პროექტის/გრანტის დასახელება: ახალგაზრდა მეცნიერთა გრანტი
პოზიცია: წამყვანი
დონორი: საქართველსო ტექნიკური უნივერსიტეტი
წამყვანი ორგანიზაცია: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო

ფონდი
დაწყების | დასრულების თარიღი: 0000-00-00 - 0000-00-00

საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა

პროფესიული მოდულური პროგრამა ,,სატვირთო გადაზიდვების ლოგისტიკა"

სამაგისტრო პროგრამა ,,ლოგისტიკა"

http://gtu.ge
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ენები

ინგლისური ენა

რუსული ენა

კომპიუტერული უნარები

საოფისე პროგრამები,

Word, Excel, PowerPoint

დამატებითი ინფორმაცია

ტრანსპორტის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს ექსპერტი
(2018-2019);

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტი; (2019);

ასოცირებული ხარისხის მოკლე ციკლის პრგრამა ,,ლოგისტიკური ოპერაციების მენეჯერი"
(ფასილიტატორი)
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