
 

 

Curriculum Vitae                                        
 

სახელი და გვარი            მანანა ვასაძე 
 

მისამართი                  ქ.თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას 9/47,ბ.93 
 

ტელეფონი                   577 443 515  

 

e-mail :                                              m.vasadze@gtu.ge   
 

         ძირითადი კვალიფიკაცია: 

 

ა) ტურიზმის სპეციალისტი; სასტუმროს მენეჯერი; ტრენერი 

ბ) ბიზნეს ადმინისტრირებისა და ბიზნეს მენეჯმენტის 

   სპეციალისტი 

გ) ინგლისური ენის სპეციალისტი/პედაგოგი 

დ) საmოქალაქო სამართლის მაგისტრი 

ე) ეკონომიკის დოქტორი  

ვ) საერთაშორისო ტურიზმის აკადემიის ნამდვილი წევრი 

ზ)       უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის 

         ექსპერტი        

       განათლება: 
 

 

 

1971-1976 

თბილისის ი.ჭავჭავაძის 

სახ.უცხო ენათა 

პედაგოგიური 

ინსტიტუტი 

უმაღლესი განათლება 

სპეციალობა-ინგლისური და 

იტალიური ენების პედაგოგი 

1999-2002 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივესიტეტის 

ჰუმანიტარულ-

ტექნიკური 

ფაკულტეტი, 

სამართლის კათედრა 

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი. 

სპეციალობა-სამართალმცოდნეობა, 

სპეციალიზაცია- 

სამოქალაქო სამართალი 

2009-2012 სტუ ბიზნეს-

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის 

ეკონომიკისა და 

მართვის 

ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი 

mailto:m.vasadze@gtu.ge
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დეპარტამენტის                

დოქტორანტი    

 2010-2011 ლიბერთის კოლეჯი 

ქ.დუბლინი, 

ირლანდია 

ტურიზმი, მოგზაურობა და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

სპეციალისტი 

2010 2013 ბოლსბრიჯის 

კოლეჯი ქ.დუბლინი, 

ირლანდია 

ბიზნეს ადმინისტრირება,  

ბიზნეს მენეჯმენტი 

2011-2012 Bბოლსბრიჯის 

კოლეჯი ქ.დუბლინი, 

ირლანდია 

ინგლისური ენის მასწავლებლის 

საერთაშორისო სერტიფიკატი 

             საერთაშორისო სერტიფიკატები (იხ. თანდართული სია) 
 

       სამუშაო გამოცდილება 

 

2013 - დღემდე საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი - ბიზნეს 

ინჟინირენგის ფაკულტეტი/ 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ასოცირებული პროფესორი 

საბაკალავრო პროგრამა: 

„სასტუმრო მომსახურება“ - 

ხელმძღვანელი 

2013 -დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის სკოლა  

 პროფესორი 

სამაგისტრო პროგრამა: 

„ტურიზმის მენეჯმენტი“ -ს 

ხელმძღვანელი 

2013 - დღემდე საქართველოს 

უნივერსიტეტი/ 

ევროპული ენების კათედრა 

ინგლისური ენის 

მასწავლებელი 

2010 თებერვალი 

/მარტი  

სამუშაო გამოცდილება  

ჰოლანდიაში – ტურიზმის 

სკოლასა და სკიპჰოლის 

აეროპორტში 

ტუროპერატორი  

2010-2013 ბოლსბრიჯის კოლეჯი 

ქ.დუბლინი, ირლანდია  

ინგლისური ენის პედაგოგი 

2009 -2013 Interling Translations Ltd. თარჯიმანი/გიდი  

2010- 2013 LLionBridge თარჯიმანი/გიდი  

2010 -2013 LanguageLink თარჯიმანი 
 

2010 -2013 SPIRASI თარჯიმანი 
 

2012  
ივლისი/ 

აგვისტო 

საქართველოს უნივერსიტეტი  ინგლისურენოვანი ტრენინგი 

ბიზნეს ადმინიტრირებასა და 

ტურიზმის მენეჯმენტში 

2007 -2010 შიდა ქართლის რეგიონის 

განვითარების ინიციატივა – 

აშშ –საქართველოს პროექტი 

სასტუმროს/სტუმარმასპინძლობ

ის სასწავლო გეგმების და 

სილაბუსების კოორდინატორი 

2000 - 2010 საქართველოს ტექნიკური ინგლისური ენის პედაგოგი 
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უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ-სოციალური 

ფაკულტეტი; ინგლისური 

ენის დეპარტამენტი  

 

2004 - 2010 ი.ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; ტურიზმის 

ცენტრი 

სასტუმრო/სტუმარმარმასპინძლ

ობა/მომსახურების 

ხელოვნება/სპეც.ღონისძიებების 

მართვა -პედაგოგი 

2006 - 2010 თბილისის მოზარდთა სახლი; 

აშშ-საქართველოს პროექტი 

სოციალურად დაუცველი 

მოზარდებისთვის 

ინგლისური ენის პედაგოგი 
 

2003  - 2009 ქართულ-ევროპული 

უნივერსიტეტი 
 

ინგლისური ენა/მომსახურების 

ხელოვნება/სასტუმროს 

მენეჯმენტი/გასაკუთრებული 

ღონისძიებების 

ადმინისტრირება 

2008 - 2009 პროფესიული სწავლების 

ცენტრი ‘’იკარუსი”” 

პატარა სასტუმროების 

ადმინისტრირება- 

მასწავლებელი 

2008 - 2009 კავკასიის ბიზნეს სკოლა სასტუმროს მენეჯმენტი/ 

რესტორნის მენეჯმენტი 

მასწავლებელი 

 

1993- 2006 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ-ტექნიკური 

ფაკულტეტი 

ტურიზმის სპეციალობის 

კურატორი,;  დისციპლინები 

ქართულ, რუსულ და 

ინგლისურ ენებზე: 

ა)სასტუმრო მეურნეობა; 

ბ)სასტუმროს მენეჯმენტი; 

გ)ტურიზმის მენეჯმენტი 

1999-2005 სასტუმრო “სანაპირო“        

ბროსეს ქ.12 

აღმასრულებელი მენეჯერი 

2002-2003      ტურისტული სააგენტო 

”თრეველ შოპი “, 

პუშკინისQქ.10 

დამფუძნებელი მენეჯერი 

1996-1998 ტრანსკავკასიური კლუბი 

“საქართველო”,  აღმაშენებლის 

გამზ.123 

გენერალური მენეჯერი 

1991-1996     სასტუმრო “მეტეხი პალასი” სხვადასხვა თანამდებობებზე: 

გაყიდვებისა და მარკეტინგის 

მენეჯერის ასისტენტი 

რესტორნის მენეჯერი 

ადმინისტრაციის მენეჯერი 

ოთახების განაწილების 

მენეჯერი 
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ტრენინგ მენეჯერი 

აღმასრულებელი კომიტეტის 

წევრი 

 

საზოგადოებრივ -პროფესიული   აქტივობა 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების 

ცენტრი – სასტუმროს, რესტორნების და განსაკუთრებული Gღონისძიებების  

მართვის  მრჩეველთა საბჭოს წევრი 

 

ტრეინინგების ჩატარების გამოცდილება 

 

2002წ-ივნისი, 

ივლისი, აგვისტო 

 

სტუდენტთა პრაქტიკა 

სასტუმრო 

მეურნეობაში.თურქეთი,კა-

ბადოკია 

 

 

 

ტრენინგ მენეჯერი 

 

2006წ-ივნისი ასოციაცია @”კავკასუს 

მერიდიანი” კახეთი, ყვარელი,  

USAID და 

“ნიუ ჰორიზონი”-ს პროექტი 

ტრენინგ პროგრამა სასტუმრო 

სახლების მენეჯმენტში 

2006წ-

აპრილი,მაისი, 

ივნისი 

უმუშევართა გადამზადების 

სახელმწიფო პროგრამა, სტუ 

მოდული: 1) სასტუმროს 

ადმინისტრატორი. 

მოდული: 2) რესტორნის 

ადმინისტრატორი 

2007 აპრილი, 

მაისი 

ცენრტ-პოინტ ჯგუფის 

თელავის სასტუმრო “რჩეული 

მარანი”ს პერსონალის 

ტრენინგ პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

მოდული: სასტუმროს 

მომსახურების ორგანიზაცია და 

მენეჯმენტი 

2007წ 

ივნისი,ივლისი, 

აგვისტო 

დასაქმების პროგრამა 2007 

მცირე და საშუალო ბიზნესის 

მხარდასაჭერად. 

თბილისი,ზუგდიდი,ახალციხ

ე,ახალქალაქი და სხვ. 

მოდული:საოჯახო სასტუმროს 

ფუნქციონირების საფუძვლები 

 2008 w.  

Mmaisi, ivnisi/ 

seqtemberi 

Gგაეროს საგანმანათლებლო 

პროგრამა ტურისტული 

რეგიონებისთვის ( თელავი, 

ამბროლაური 

მოდული: რეგიონალური 

ტურისტული საინფორმაციო  

ოფისის წარმონადგენელთა 

ტრენინგ პროგრამა 

2013 ნოემბერი 

აჭარა 

აჭარის ტურიზმის 

დეპარტამენტი და  გიდების 

ასოციაცია 

მოდული : ტრენინგი 

სასტუმროს 

ადმინისტრატორებისთვის  

 

2014 აპრილი  

ქ. ბათუმი 

 კანადური საგანმანათლებლო  

ცენტრი 

სასტუმროს მართვა და 

მარკეტინგი 

2014 ნოემბერი 

თბილისი 

HEIFER GEORGIA სოფლის ტურიზმის 

განვითარების  პროგრამა 

2014 ნოემბერი აჭარის ტურიზმის აგროტურიზმის განვითარების 



 5 

მთიანი აჭარა დეპარტამენტი და  გიდების 

ასოციაცია 

პროგრამა 

2015 

ამბროლაური, 

ონი 

საქ. ტურიზმის დეპარტამენტი 

და აჭარის გიდების ასოციაცია 

ინგლისური ენა სასტუმროს 

პერსონალისთვის 

2015  

20-25 დეკემბერი 

ქ.ბათუმი 

აჭარის ტურიზმის 

დეპარტამენტი და გიდების 

ასოციაცია 

სასტუმროების მენეჯერების, 

ადმინისტრატორების, 

დაჯავშნის სპეციალისტებისა 

და ტუროპერატორების 

ტრენინგი  (სასტუმრო 

„ჰილტონი“) 

 

2015-2016 

სტუ, თბილისი 

TEMPUS LMPH 

საერთაშორისო პროგრამა 

რენოვატორთა/ პროფესორ-

მასწავლებელთა ტრენინგი  

2015-2016 

სტუ, თბილისი 

TEMPUS LMPH 

საერთაშორისო პროგრამა 

მოდიფიცირებული პროგრამა 

„სასტუმრო მენეჯმენტში“ 

2017 

დეკემბერი 

საქართველოს გიდების 

ასოციაცია 

ტრენინგი „სასტუმროს 

მენეჯმენტში“. TEMPUS LMPH 

საერთაშორისო პროგრამის 

ფარგლებში 
           

       samecniero saqmianoba  ( იხ. თანდართული სია) 
 

        უცხო ენების ცოდნა 

                                                                    ქართული - მშობლიური 

რუსული - სრულყოფილად 

     ინგლისური - სრულყოფილად 

                                                                    იტალიური - კარგად 

                                                                    გერმანული - საშუალოდ 

                                                                    ფრანგული - საშუალოდ 

                                                                    თურქული - საბაზისო        

      კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

 
MS Windows; MS Word; MS Excel;  

Internet, Galileo GDS,  
Spreadsheets, TAS,  

Desk Top Publishing CS6 

             ჰობი:  

           მოგზაურობა, სპორტი, გართობა 
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