განათლება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება
ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
ივ.ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.

ფაკულტეტი /
საგანმანათლებლო
პროგრამა

ჩარიცხვისა და
დამთავრების
წლები

ფიზიკის ფაკულტეტი
სპეციალობით ფიზიკა,
სპეციალიზაციით
ბიოფიზიკა.
საზოგადოებრივ
პროფესიათა
ფაკულტეტი
ხელოვნებათმცოდნეო
ბის სპეციალობით.
ეკონომიკის
ფაკულტეტი
სპეციალობით
ფინანსები და საბანკო
საქმე.

1978–1983

კვალიფიკაცია

ფიზიკოსი–მასწავლებლის
კვალიფიკაცია

1979–1982

ხელოვნებათმცოდნის
საზოგადოებრივი პროფესია

1998–2001

ეკონომისტის კვალიფიკაცია
(მაგისტრის ხარისხთან
გათანაბრებული)

პრაქტიკული / პროფესიული სამუშაო გამოცდილება
საქმიანობის სფერო

განათლება

თანამდებობა

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ავტორიზაციის საბჭოს წევრი

როდის დაიწყეთ მუშაობა

2018 წლიდან - დღემდე

დამქირავებლის
დასახელება

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

დამქირავებლის მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის #1

საქმიანობის სფერო

განათლება

თანამდებობა

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ავტორიზაციის ექსპერტი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება

2010 წლიდან დღემდე
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო

ქ. თბილისი, ალექსიძის #1
განათლება

თანამდებობა
როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის ექსპერტი
2010 -2017 წლები
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო

ქ. თბილისი, ალექსიძის #1
განათლება

თანამდებობა

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინსტიტუციური აკრედიტაციის
ექსპერტი
2009-2010
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი

ქ. თბილისი, ალექსიძის #1

საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

CURRICULUM VITAE

საქმიანობის სფერო

განათლება

თანამდებობა

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო
პროგრამების ექსპერტი
2008-2009
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

ქ. თბილისი, ალექსიძის #1
განათლება
რექტორის მოადგილე, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

2011 წლიდან დღემდე
შპს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ქ. თბილისი, ჩარგლის ქუჩა #73
განათლება
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

2005-2010
შპს თბილისის საბანკო–საფინანსო და მენეჯმენტის სასწავლო
უნივერსიტეტი
ქ. თბილისი, აგლაძის ქუჩა # 37
განათლება
პრორექტორი სასწავლო მუშაობის დარგში

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

1995 - 2005
შპს თბილისის საბანკო–საფინანსო ინსტიტუტი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

1993-1995
შპს თბილისის საბანკო–საფინანსო ინსტიტუტი

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
როდის დაიწყეთ მუშაობა

1992-1993
შპს თბილისის საბანკო–საფინანსო ინსტიტუტი

ქ. თბილისი, კიევის ქუჩა # 4
განათლება
ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი

ქ. თბილისი, კიევის ქუჩა # 4
განათლება
სასწავლო პროცესის მართვის სპეციალისტი

ქ. თბილისი, კიევის ქუჩა # 4
სამეცნიერო-კვლევითი
უჯრედის ბიოფიზიკის ლაბორატორიის მეცნიერ–თანამშრომელი
1990-1991
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტი (მოსკოვი)
ქ. მოსკოვი, პიატნიცკაიას ქ. # 25
სამეცნიერო-კვლევითი
მეცნიერ–თანამშრომელი
1987-1990
2

საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

CURRICULUM VITAE

დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება
დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა
როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიისა და
ბიოფიზიკის ინსტიტუტი
ქ. თბილისი, გოთუას ქუჩა # 32
სამეცნიერო-კვლევითი
მეცნიერ–თანამშრომელი
1987
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ჰელმჰოლცის სახელობის სამეცნიერო–
კვლევითი ინსტიტუტი
ქ. მოსკოვი, ლენინგრადის პროსპექტი # 237
სამეცნიერო-კვლევითი
მეცნიერ–თანამშრომელი
1987
ი.ჟორდანიას სახელობის ადამიანის რეპროდუქციის სამეცნიერო–კვლევითი

დამქირავებლის მისამართი
საქმიანობის სფერო
თანამდებობა

ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #10
სამეცნიერო-კვლევითი
ექიმ–ლაბორანტი, ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორიის
ხელმძღვანელი.
1983-1987
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პათოლოგიური

როდის დაიწყეთ მუშაობა
დამქირავებლის
დასახელება

დამქირავებლის მისამართი

ინსტიტუტის ქსოვილოვანი კულტურების ლაბორატორია

ანატომიის კათედრა

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი # 26

პროფესიული უმაღლესი, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო, უწყვეტი განათლების საგანმანათლებლო
პროგრამის (მოდულის) ხელმძღვანელობა
N
1.

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება
ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩემს მიერ მომზადებულია
100- ზე მეტი საგანმანათლებლო პროგრამა

სწავლის საფეხური
ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,
დოქტორანტურა

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები, საერთაშორისო კონფერენციები, ბოლო 10 წლის
განმავლობაში
N
1.
2.

3.

4.

სასწავლო კურსის დასახელება

დაწესებულება და ქვეყანა, სადაც
ჩატარდა

“Current Trends of Higher Education Development” - International თბილისი, 2019
Scientific Conference
“Higher Education Quality Development Forum, Organized by Higher თბილისი, 2019
Education Quality Development Center, Sulkhan-Saba Orbeliani
University, Georgian Lawyers for Independent Profession and Alliance
of European Universities”
„ხარისხის კულტურის განვითარების ხელშეწყობა სადოქტორო თბილისი, 2019
პროგრამების კონტექსტში“

“უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა:
შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები“.

თბილისი, 2018

3
საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
5.

„ცვლილებები გარე ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში ESG 2015 -ს აქცენტები“

6.

„აკრედიტაციის განახლებული სტანდარტები
განათლების ინტერნაციონალიზაცია''

7.

„ტრანსნაციონალური
შესახებ“

8.

CURRICULUM VITAE

განათლების

„უმაღლესი განათლების
მიდგომები“

და

ხარისხის

თბილისი, 2018

უმაღლესი თბილისი, 2018

განვითარების
თბილისი, 2018

ხარისხის

შეფასების

განახლებული
თბილისი, 2018

9.

„უმაღლესი
განათლების
საქართველოში“

10.

„ცვლილებები
უმაღლესი
განათლების
უზრუნველყოფის სისტემაში - განვითარებასა
ორიენტირებული მექანიზმების ხელშეწყობა“

ხარისხის

უზრუნველყოფა თბილისი, 2018

ხარისხის
და შედეგზე

თბილისი, 2018

11.

“უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავება“.

თბილისი, 2018

12.

„უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგების
ჩამოყალიბება“;

თბილისი, 2018

13.

“ხარისხის უზრუნველყოფის კულტურა“ - სემინარი
თბილისი, 2018

14.

„ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის გამოყენება უმაღლესი თბილისი, 2017
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად“.

15.

„სამედიცინო განათლების ხარისხი და WFME -ის მოთხოვნები“

16.

„Cruise Tourism Policy @ Strategy Development“

თბილისი, 2017

2016 Romania
17.

„Cruise Tourism Curriculum Development“
2016 Romania

18.

“Social Media in Tourism and Hospitality”
2016 Bulgaria

19.

“Service quality in the hospitality sector: Standards, improvement
opportunities and collaborative approaches with the industry and

2016 Bulgaria
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relevant stakeholders”

20.

21.

22.

“Specific topics in the destination development: health tourism, agro –
ecotourism and event management”

2016 Bulgaria

„Destination development, management and
economically sustainable tourism development”;

2016 Bulgaria

positioning

for

“Presentation, discussion and release of research and consulting pools of
the CruiseT Competence Centers according to locations / regions”

2016 Bulgaria

23.

“Training offers” .

2015 Batumi, Kutaisi, Tbilisi

24.

Development plans and contribution of competence centers in areas as 2015 Batumi, Kutaisi, Tbilisi
“Training”, “ Research @ Consulting” in cruise tourism

25.

Professional Seminar in Strategic Management “Fortune at the

საქართველო, ქ. თბილისი, 2014 წელი.

Bottome of the Pyramid”.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Professional Seminar in Strategic Management based on the

საქართველო, ქ. თბილისი, 2014 წელი.

international best-seller “Drop Effect”.
Development plans and contribution of competence centers in areas as ვორქშოფი, ქ. ბრემენჰაფენი, გერმანია,
2014 წელი.
“Training”, “ Research @ Consulting” in cruise tourism.
ვორქშოფი, ქ. ბრემენჰაფენი, გერმანია,
“Training offers” .
2014 წელი.
“Presentation, discussion and release of research and consulting pools of ვორქშოფი, ქ. თბილისი, ბათუმი,
ქუთაისი, 2014 წელი.
the CruiseT Competence Centers according to locations / regions”.
“Destination development, management and positioning for ვორქშოფი, ქ. ვარნა, ბულგარეთი, 2015
წელი.
economically sustainable tourism development”;
“Specific topics in the destination development: health tourism, agro – ვორქშოფი, ქ. ვარნა, ბულგარეთი, 2015
წელი.
ecotourism and event management”;
“Service quality in the hospitality sector: Standards, improvement ვორქშოფი, ქ. ვარნა, ბულგარეთი, 2015
opportunities and collaborative approaches with the industry and წელი.
relevant stakeholders”;
ვორქშოფი, ქ. ვარნა, ბულგარეთი, 2015
“Social Media in Tourism and Hospitality”
წელი.
ვორქშოფი, ქ. კონსტანცა, რუმინეთი,
„Cruise Tourism Curriculum Development“;
2016 წელი.
ვორქშოფი, ქ. კონსტანცა, რუმინეთი,
„Cruise Tourism Policy @ Strategy Development“
2016 წელი.
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2.

მარინა გედევანიშვილი, ნინო

ძირითადი მიმართულებები და

სოზაშვილი

ამოცანები“. რეფერირებადი ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“.
„ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს

3.

ც. ლომაია მ. გედევანიშვილი

ეკონომიკაზე და მისი შემსუბუქების გზები“. რეფერირებადი
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. 2011, #1
„Информационные технологии и банковские риски“.

Тевдорадзе М., Гоголадзе С.,
4.

Гедеванишвили М.,
Мгебришвили Л.

5.

ბაქრაძე ნ., თევდორაძე
მ.,.გოგოლაძე ს., გედევანიშვილი
მ., მანაგაძე თ.

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია
”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე
საინფორმაციო ტექნოლოგიები”,
საქართველო, თბილისი, სტუ, შრომები, გვ. 259-263 20-22
„საბანკო რისკების კლასიფიკაცია და დახასიათება“
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი” #2(40), გვ.
155-159 თბილისი.

„ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების

6.

მ.თევდორაძე, მ.

სტრატეგიის შემუშავება ბანკში“. საქართველოს ტექნიკური

გედევანიშვილი, ს. გოგოლაძე,

უნივერსიტეტის შრომები–მართვის ავტომატიზებული

მ. ბუჩუკური

სისტემები #2(5), გვ.114–124, თბილისი.

მ.თევდორაძე, მ.
გედევანიშვილი, ს.გოგოლაძე,

„კორპორაციული ინფორმაციული სისტემების
კლასიფიკაცია“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
შრომები–მართვის ავტომატიზებული სისტემები #2(5),
გვ.103–114, თბილისი.

2008

7.

2012
წელი.

„საგანმანათლებლო დაწესებულებების პერსონალის მართვის

2012
წელი. #1

“მენეჯმენტის პერსპექტივები გლობალიზაციის
პირობებში”. რეფერირებადი ჟურნალი „ეკონომიკა“, #1-2.

2011, #1

გ. შიხაშვილი

მაისი 2011.

1.

2011.

მ. გედევანიშვილი,

სამეცნიერო სტატიების სათაური, ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის დასახელება, ტიპი/ტომი, გვერდები,
სამეცნიერო სტატიის ელექტრონული მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში)

2008.

N

ავტორები ყველა თანაავტორის
მითითებით; აპლიკანტის გვარი
გამოყოფილი უნდა იყოს მუქი
შრიფტით

გამოქვეყნე
ბის წელი

ბოლო 10 წლის გამავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები

6
საჭიროებისამებრ ჩაამატეთ დამატებითი მწკრივები

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

CURRICULUM VITAE

მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები (მათ შორის დამხმარე), პატენტი (გამოგონებები)
სათაური

ავტორები ყველა თანაავტორის
მითითებით

სახელმძღვანელო

„პროექტების მენეჯმენტი“.

სახელმძღვანელო

„საერთაშორისო ბიზნესი, ეთიკა
და სოციალური
პასუხისმგებლობა“.

გ. შიხაშვილი, მ. გედევანიშვილი,
კ.რუსიძე
.უ. სამადაშვილი, მ. გედევანიშვილი

გამოქვეყნების
წელი

პუბლიკაციის
სახეობა

2012
2012

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში

თარიღი

2012 წლის 6 მარტი

მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
კონფერენციის დასახელება

“ახალი კონცეპტუალური პარადიგმები განათლების მართვის
სრულყოფისათვის გლობალიზაციის პირობებში”.
ქართული
ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი,
საქართველო
ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია,
საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების
ტენდენციები“.

თარიღი

2011 წლის 20-22 მაისი

მოხსენების სათაური

Информационные технологии и банковские риски.

წარდგენის ენა

რუსული

ჩატარების ადგილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, საქართველო

კონფერენციის დასახელება
თარიღი

”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო
ტექნოლოგიები”.
2011 წლის 15-16 აპრილი

მოხსენების სათაური

Применение информационных технологий в управлении бизнес-процессами.

წარდგენის ენა

რუსული

ჩატარების ადგილი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქ. თბილისი, საქართველო

კონფერენციის დასახელება

”ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა”.

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში
N

განხორციელების წლები

დონორი
ორგანიზაცია

1. 2014-2017

პროექტის დასახელება
პროექტის: 543681TEMPUS-1-2013-1-DETEMPUS-JPHES – CruiseT,
Network of competence
centers for the

როლი პროექტში
ტრენერი
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development of cruise
tourism in the Black Sea
region

დამატებითი ინფორმაცია (ჯილდოები, სტიპენდიები სხვ.)
(საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ გრაფების დამატება)
1

In recognition of Professionalism and Extraordinary Practice in Management in organizing the implementation of the
International Scholarship Program, ISP-NEW HORIZONS 2014 at the Caucasus International University, IPEK CENTAR,
Belgrade, Serbia.
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