
 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის  პროფესორის  

მანანა ვასაძის მივლინების ანგარიში 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის პროფესორი მანანა ვასაძე, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტიდან, როგორც Erasmus+ Credit Mobility საერთაშორისო 

მობილობის პროექტი- 2021“ 25 აპრილის კონკურსის გამარჯვებული, მიწვეულ იქნა 

ჟირონას უნივერსიტეტში ( University of Girona, Spain), 2021/2022 სასწავლო წლის 

საშემოდგომო სემესტრში (08.11.2021- 12.11.2021) აკადემიური საქმიანობის 

განსახორციელებლად. პროექტის ფარგლებში მანანა ვასაძემ და ნანა ახალაიამ  

წარადგინეს საინტერესო პრეზენტაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და , 

კერძოდ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საქმიანობის შესახებ. 

მ. ვასაძემ  წაიკითხა ლექციები თემაზე:  

Georgia - Safe Tourist Destination  

Global Pandemic challenges in the tourism Sector of Georgia 
Georgian Traditional Approach to Tourism Social Sustainability  

 

ლექციები ჩატარდა კეთიგანწყობილ გარემოში. ლექციებს ესწრებოდნენ ჟორინას 

უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დოქტორანტურის სტუდენტები და 

პროფესორ-მასწავლებლები. ჩატარდა შეხვედრები პროფესორ-მასწავლებლებისა და 

ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანატის მონაწილეობით. განსაკუთრებული დაინტერესება 

გამოითქვა სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ყოველწლიურ საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობის თაობაზე.   

იმედია, ურთიერთთანამშრომლობა ორ უნივერსიტეტს შორის უფრო აქტიურ ფაზაში 

გადაიზრდება. გთავაზობთ სამადლობელი წერილის ქართულ ვარიანტს, რომელიც ბ-მა 

ჟოაკიმ მაჯომ, ჟირონას უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანმა, 

გამოუგზავნა სტუ-ს რექტორს ბ-ნ დავით გურგენიძეს და ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დეკანს, ქ-ნ რუსუდან ქუთათელაძეს. 

 

მადლობის წერილი 

გწერთ ჟირონას უნივერსიტეტის (ესპანეთი) ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი. 

გასულ კვირას თქვენი დაწესებულების ორი პროფესორი მანანა ვასაძე და ნანა ახალაია 

ერთი კვირით სტუმრობდნენ ჩვენს უნივერსიტეტს. 

 



ჩვენთვის სიამოვნება იყო მათი ფაკულტეტზე ყოფნა. მათ ძალიან წარმატებულად 

გააკეთეს თქვენი ინსტიტუტის პრეზენტაცია და ჩაუტარეს სემინარი საქართველოს 

ტურიზმის შესახებ ჩვენს მკვლევარებს, პროფესორებსა და დოქტორანტებს. 

აღნიშნული ვიზიტი გვაძლევს დიდ  შესაძლებლობას გავაგრძელოთ ჩვენი 

თანამშრომლობა ინსტიტუტებს შორის. ამდენად, მადლობას ვუხდი მანანა ვასაძეს და 

ნანა ახალაიას მათი ვიზიტის შესაძლებლობისა და თქვენი დაწესებულების შესახებ 

მეტი ინფორმაციის მისაღებისათვის. 

 

პატივისცემით, 

 

ჟირონას უნივერსიტეტის ტურიზმის 

 ფაკულტეტის დეკანი                                                              ჟოაკიმ მაჯო ფერნანდესი 

 

16.11.2021 

 

 
Deganat de la Facultat de Turisme <deg.fturisme@udg.edu> 
 

Nov 16, 2021, 12:13 PM (8 
days ago) 

  
 

to rectoroffice@gtu.ge, me, n.akhalaia@gtu.ge 

 
 

Dear Rector, 

I write you as the dean of the Faculty of Tourism, University of Girona (Spain). 
Last week Manana Vasadze and Nana Akhalaia, two professors of your institution, where visiting 
our university for a week. 
It was a pleasure for us to have both of them at the Faculty. They did a very successful 
presentation of your institution, and they gave a seminar about the Tourism in Georgia to our 
researchers, professors, and doctoral students. 
They provide us with great insights and the possibility to continue our collaboration between 
institutions. Thus, I thank the possibility of the visit from Manana Vasadze and Nana Akhalaia and 
knowing more about your institution.   
Sincerely, 
  
 
  Edifici Sant Domènec 
  Plaça Ferreter Mora, 1 · 17071 Girona 

  Tlf: +34 972 419 711 
  
  



  
  
  

 
Deganat de la Facultat de Turisme <deg.fturisme@udg.edu> 
 

Nov 16, 2021, 12:14 PM (8 
days ago) 

  
 

to r.kutateladze@gtu.ge, me, n.akhalaia@gtu.ge 

 
 

Dear Dean Rusudan Kutateladze, 

 
I write you as the dean of the Faculty of Tourism, University of Girona (Spain). 
Last week Manana Vasadze and Nana Akhalaia, two professors of your institution, where visiting 
our university for a week. 
It was a pleasure for us to have both of them at the Faculty. They did a very successful 
presentation of your institution, and they gave a seminar about the Tourism in Georgia to our 
researchers, professors, and doctoral students. 
They provide us with great insights and the possibility to continue our collaboration between 
institutions. Thus, I thank the possibility of the visit from Manana Vasadze and Nana Akhalaia and 
knowing more about your institution.   
Sincerely, 
  
 
  Edifici Sant Domènec 
  Plaça Ferreter Mora, 1 · 17071 Girona 

  Tlf: +34 972 419 711 
  
 


