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ასოცირებიული პროფესორი ( მიმართულება ტურიზმი), აგრარული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
განათლება
 1971-1976 - სარატოვის სახელწიფო უნივერსიტეტი, მექანიკო-მათემატიკური
ფაკულტეტი, მათემატიკოსი

 1995 - ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი/მათემატიკის
აკადემიური დოქტორი

სამუშაო გამოცდილება

 2015- 2016 ასოცირებიული პროფესორი , დეკანის მოადგილე, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აგრარული ფაკულტეტი, მიმართულება ტურიზმი
 2011-2015 ასოც. პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მიმართულება ტურიზმი
 2010-2011სრული პროფესორი, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის დეკანის
მ.შ., საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სასწავლო
უნივერსიტეტი, მიმართულება ტურიზმი და ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
 2006-2010 სრული პროფესორი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი (სსმსუ), მიმართულება ტურიზმი და
ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 2000 – 2005 დოცენტი, ტურიზმისა და საკურორტო სერვისის ფაკულტეტის
დეკანი, სსმსუ,
 1997-2000 დოცენტი, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, სსმსუ
 1994 -1997 დოცენტი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის გამგე
 1976 – 1994 მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, საქართველოს
სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი (სსმი)

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი
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ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა. ახალი
სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა . საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS
Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების
სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Solver, KWHotel, ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა - 37, მათ შორის
1. ი. ხასაია. სოფლის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები
იმერეთში. E-Journal of the 1st International Conference "Economic, Legal and
Social Problems of Modern Development" Kutaisi, Georgia, November 13-14, 2015.
EISSN 2346-8203 Publisher: ATSU.

2. ი. ხასაია. ინფორმაციული სისტემები ტურიზმში.ქუთაისი, ა წს უ-ს
გამომცემლობა, 2015, -214 გ.
3. ი. ხასაია. მეცნიერული კვლევის მეთოდები ტურიზმში. თბილისი,
ფავორიტ სტილი, 2014, -320 გ.

4. ი. ხასაია. MICE ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები
საქართველოში. ჟ-ლი „საქართველოს ეკონომიკა“, #23, 2014, გვ.25-27 ,
http://geoeconomics.ge/
5. L. Shulgina, I. Khasaia, M. Tkeshelashvili. Indicators of Tourist Enterprises
Marketing Management Efficiency and Sustainable Development. Scientific
journal: Management and Sustainable Development ISSN 1311-4506
2/2012(33), p 84-89 http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_33.pdf

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა - 20 , მათ შორის:
1. Sustainable Tourism: Rural Entrepreneurship and Heritage, Bo I Telemark,
Norway
2. გამოყენებითი კვლევა სასწავლო დაწესებულების მართვაში, CTC
3. Intensive Course of Quantitative methods Through “Improvement of
education quality at State University Akaki Tsereteli (Georgia), Czech
University of Life Sciences Prague
4. Workshop on increasing the skills of university teachers, Czech University of
Life Sciences Prague
4. Training on Project Cycle Management, UNDP/COBERM, Tbilisi
5. International Scientific Research and Experimental Development, Paris,
France

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

1. Sustainable tourism: rural entrepreneurship and heritage. Educational
cooperation between Kyrgyzstan, Georgia and Norway. ( CPEA-2015/10035).
Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU).
2. Improvement of education quality at State University Akaki Tsereteli. Czech
Republic Development Cooperation project.
3. National Cuisines Festival in Perevi (Georgian-Ossetian conflict zone),
#190. EU / UNDP a joint initiative COBERN 2

ტურიზმის საერთაშორისო აკადემია
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დამატებითი ინფორმაცია
2000-2001
2004- დან

Community Mobilizer, NGO IRC
NGO “Tourism for Peace and Development” , Director

2008-2010 სსმსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი;
2008-2011 სსმსუ-ს მეცნიერული ხარისხის მოპოვების დაცვის საბჭოს წევრი;
2006-2010 სსმსსუ-ს სტუდენტთა მობილობისა და რეგისტრაციის მუდმივმოქმედი ჯგუფის წევრი.
2007-2008 სამეცნიერო-პრაქტიკული ექსპედიციების ხელმძღვანელი: ღებში (მთიანი რაჭა) და ზემო სვანეთში -მთიანი დეპრესიული
რეგიონების ტურისტული პოტენციალის და სხვა რესურსების კვლევა მცირე ბიზნესის განვითარებისათვის;
2008– კავკასიური ინფოტურის ორგანიზატორი(სამხრეთ კავკასიისა და თურქეთის ტურისტულ კომპანიებს შორის აქტიური
თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ერთიანი ტურისტული სივრცის შექმნის შესაძლებლობების კვლევა), საერთაშორისო
ორგანიზაციის International Alert-ის და CBDN-ის მხარდაჭერით;
2008- კონფერენციის ორგანიზატორი ბათუმში - კავკასიური ტურისტული ფორუმი: სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, თურქეთის
შავიზღვის რეგიონისა და ანატოლიის რეგიონული ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები და დაბრკოლებები/წინააღმდეგობები,
I/ Alert-ის და CBDN-ის მხარდაჭერით;
2005-2014 წლები აქტიური მონაწილე ქართულ-აფხაზურ-ოსური არასამთავრობო შეხვედრების (კონფერენციები, სიმპოზიუმები)
რუსეთში (ქ. მოსკოვში), კვიპროსში, სტამბულში, ბურსაში (თურქეთი), თბილისში, ბათუმში, რომელთა მიზანია ეკონომიკის (მათ
შორის ტურიზმის) ფაქტორის აქტივაცია კონფლიქტების ტრანსფორმაციაში.
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