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განათლება
2006

კვალიფიკაცია
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი # 005915
06.01.10 სოფლის მეურნეობა

1998– 2001

ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო ტექნიკური
უნივერსიტეტი, სახელმწიფო და რეგიონალური მართვა, დიპლომი # KSTU
001676
კვალიფიკაცია: სახელმწიფო და რეგიონალური მართვის მენეჯერი

1983 – 1988

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, აგრონომია,
დიპლომი # PB 089455
კვალიფიკაცია: სწავლული აგრონომი

სამუშაო გამოცდილება
წლები
2013-დან დღემდე

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი

2011–2013

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკისა და ტურიზმის
დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი (ასოც. პროფ)

2009-2010

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი, ტურიზმისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
- ასოცირებული პროფესორი

2008–2009

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი, ლანდშაფტური არქიტექტურისა და ტურიზმის დეპარტამენტის
ასისტენტ- პროფესორი

2001-2008

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მასწავლებელი

1994-2000

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი
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ხარისხის უზრუნველყოფის კუთხით
წლები
2016 წ.დან

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აწსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის, საგანმანათლებლო პროგრამების
განვითარების განყოფილება, სპეციალისტი

2011 წ. - დან 2015წ.

ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის კურიკულუმის სპეციალისტი

2010 წ. -დან

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო

უნივერსიტეტის

უნივერსიტეტი, ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

რეორგანიზაციამდე

სამსახურის უფროსის მ/შ.

2009 წ.

სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკის და ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ენობრივი კომპეტენციები
A1

A2

B1

B2

C1

რუსულ
ი ენა

C2
√

ინგლის
ური ენა

√

 National Training Centre-2010(Beginner)
კომპიუტერული უნარები Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™)

რეკომენდატორები
გიორგი ღავთაძე

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; რექტორი
ტელ.: 577 73-41-13;

ირმა გრძელიძე

ელ.ფოსტა: george.gavtadze@atsu.edu.ge

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
ტელ.: 577 13-15-53;

ელ.ფოსტა: irma.grdzelidze@atsu.edu.ge

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის

http://www.eqe.ge
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განმავლობაში)
1.

ნანა შარაბიძე ასოცირებული პროფესორი აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ტურიზმი - საქართველოს ეკონომიკის განვითარების
მნიშვნელოვანი მიმართულება.
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. Международный
научный журналN5, Екатеринбург, 2016, ст.88-91
ნანა შარაბიძე ასოცირებული პროფესორი აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქმიანი ტურების პერსპექტივის ანალიზი ქუთაისის
ეკონომიკის განვითარებისათვის. Geopolitical processes in the
world today. Collection of scientific articles. T"East West"
Association For Advanced Studies and Higher Education, Austria,
2016, p. 246-251
Sharabidze N.R. Academic doctor, Assoc.Professor Akaki Tsereteli
State University, Georgia SWOT-ANALYSIS OF A NATIONAL
TOURIST PRODUCT- KUTAISI, ECONOMICS, MANAGEMENT,
LAW: PROBLEMS AND PROSPECTS, Agenda Publishing House,
United Kingdom 2015, 251-253

2.

3.

4.

ნ. შონია; ნ. შარაბიძე - ტუტორიალი - შედეგებზე ორიენტირებული
სწავლების

აუცილებელი

ფაკულტეტის

VI

კონფერენციის

პირობა“

საერთაშორისო
,,სწავლებისა

და

აწსუ-ს

პედაგოგიური

სამეცნიერო-მეთოდური
აღზრდის

აქტუალური

პრობლემები“ შრომათა კრებული ქუთაისი 2015წელი
5.

ნ. შარაბიძე. სერვისის დონის შეფასება ქუთაისის სასტუმროების
ინდუსტრიაში.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის -

ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი - შრომების

კრებული, ბათუმი2014წ.
6.

ნანა შარაბიძე ქუთაისის სასტუმროების მომსახურების ნაკრებში
სერვისის დონის შეფასება. ხანძთა - პერიოდული სამეცნიერო

8.

ჟურნალი #9(14) 2014წ., 123-128 გვ.
Шарабидзе Н. Р. Особенности разработки активных спортивных
молодежных туров. III Международная научная конференция:
«Проблемысовременной экономики». г. Челябинск, декабрь 2013 г.
Шарабидзе Н. Р.РОЛЬ ТУРИЗМА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ.
МеждународнаянаучнопрактическаяИнтернет – конференция:«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», г.
Днепропетровск, 14-15 НОЯБРЯ 2013 года

9.

ნანა შარაბიძე ტურისტულ საწარმოთა ინოვაციური პოლიტიკის

7.

თავისებურებები.

საერთაშორისო

http://www.eqe.ge
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ჟურნალი ეკონომისტი #6, 2013წ. ოქტომბერი, გვ.71-76
10.

11.

12.

ნანა შარაბიძე. ახალგაზრდებში აქტიური და ექსტრემალური
ტურების პოპულარობისა და პერსპექტიულობის კვლევა.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
თემაზე“სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
და
ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები
და პერსპექტივები“. ქ.ქუთაისი. 26-27 ოქტომბერი, 2013წ.
ნანა შარაბიძე. ეროვნული ტურისტული პროდუქტის შეთავაზების
პერსპექტივების კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია:
ინოვაციები
ტურიზმში:
ეკონომიკა
და
ბიზნესი.ბათუმი-ტრაპიზონი. 8-9 ივნისი, 2013წ.
ნანა შარაბიძე. შემეცნებითი (ისტორიული, რელიგიური და
ეთნოგრაფიული)

ტურების

საერთაშორისო

მიმზიდველობის

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კვლევა.

კონფერენცია,

მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80
წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი. ქ. ქუთაისი. 24-25 მაისი,
2013წ.
13.

ნ. შარაბიძე - აგროტურიზმის საგანმანათლებლო-აღმზრდელობითი
ფუნქცია

და

პერსპექტივები

სამეცნიერო-ანალიტიკური

საქართველოში.

ჟურნალი

საერთაშორისო

ეკონომისტი

#4,

2012წ.

ოქტომბერი, გვ. 68-71.
14.

ნ. შარაბიძე - ქუთაისის ტურისტული მიმზიდველობის ანალიზი,
პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან მე-60 წლისთავისადმი
მიძღვნილი

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“
მასალების კრებული, ტ.2, ქ. თბილისი,
28 – 29 ივნისი, 2012 წ. გვ. 280-283
15.

ნ. შარაბიძე - ტურისტული კომპანიების საქმიანობის სტრატეგიის
განსაზღვრის
„ეკონომიკის
განვითარების
დაარსებიდან

თავისებურებანი
და

ბიზნესის

თანმედროვე

ტენდენციები“
20

თანამედროვე
ქუთაისის

წლისთავისადმი

პირობებში.

პრობლემები

და

უნივერსიტეტის

მიძღვნილი

სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ქ, ქუთაისი, 5 – 6
ნოემბერი, 2011 წ. გვ. 198-201
16.

ნ. შარაბიძე -

ახალი მიდგომები აგროტურიზმის ინოვაციური

განვითარების

საკითხებზე,

ქ.ს.ც.

პერიოდული

სამეცნიერო

ჟურნალი ნოვაცია #8, 2011წ. 140-143გვ.
17.

ნ. შარაბიძე, ს. ცაგარეიშვილი - რაციონალური ტურიზმის შესახებ,
ქ.ს.ც. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #8, 2011წ. 144148გვ.

18.

Н. Шарабидзе, М. Шарабидзе, Маркетингвые исследования в ходе
проведения рекламной кампании, ,, Georgian scentific news,,

http://www.eqe.ge
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(№1,2011г.) 48-50 ст.
19.

Н. Шарабидзе, М. Шарабидзе, Особенности планированиа рекламной
кампании туристического продукта ,, Georgian scentific news,,
(№1,2011г.) 53-56 ст.

20.

ს. ცაგარეიშვილი, ნ. შარაბიძე - ტურიზმის განვითარების
პერსპექტივები იმერეთში, ”საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი
განვითარების

სოციალურ–ეკონომიკური

პროფესიულ–მასწავლებელთა

პრობლემები”,

“რესპუბლიკური

სამეცნიერო

პრაქტიკული კონფერეცია ქუთაისი 2010”, 163-165 გვ.
21.

შარაბიძე ნ. ცაგარეიშვილი ს. - ტურიზმი - მოზარდ თაობაში
ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება-განვითარების საშუალება,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა2009“ ქუთაისი
2009წ., გვ.309-311

22.

შარაბიძე ნ. ცაგარეიშვილი ს. - ტურისტული ინდუსტრიის
პერსპექტივები და შესაძლებლობები

იმერეთის

რეგიონში

-

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა2009“ ქუთაისი
2009წ., გვ.311-314
23.

ცაგარეიშვილი ს. შარაბიძე ნ. დევიძე ე. – ტურიზმის ისტორია – ქ.ს.ც.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #4 2009წ., გვ.254-258

24.

ცაგარეიშვილი ს. შარაბიძე ნ. დევიძე ე. – ეკოტურიზმი იმერეთში –
ქ.ს.ც. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ნოვაცია #4 2009წ., გვ.250-

25.

253
ნ. შარაბიძე - ჩაის წარმოების განვითარების პერსპექტივები
საქართველოში

–

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები,, ქუთაისი, 14–15. 05.
2008წ., გვ.170
26.

З. Чантладзе, Н. Шарабидзе - Пути рационального использования
производственных резервов в фермерских хозяйствах Грузии - აკად. შ.
კერესელიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო
– პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარული
პრობლემები,, ქუთაისი 2006წ., გვ.294-296

27.

შარაბიძე ნ. – მიკროელემენტების შემცველობის დინამიკა ჩაის
მცენარეში –აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო
შრომათა კრებული XXXVI, თბილისი 2006წ., გვ.88-89

28.

მიქელაძე

ა.

შარაბიძე

ნ.

–

ВЛЯНИЕ

СОДЕРЖАНИЯ

МИКРОЕЛЕМЕНТОВ НА КАЧЕСТВО ЧАЙНОГО ЛИСТА Georgian
engineering news, #. 2,2006, გვ.283-284
29.

შარაბიძე ნ. – მოძრავი მანგანუმის მიგრაცია იმერეთის ყვითელმიწა
გაეწერებულ ნიადაგის სიღრმეში – საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები XVI ტ.
თბილისი 2006წ., გვ.139-143

30.

შარაბიძე ნ.- წყალხსნარი ბორის სეზონური დინამიკა იმერეთის
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ნანა შარაბიძე

ყვითელმიწა გაეწერებულ ნიადაგში – საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები, XVI ტ.
თბილისი 2006წ., გვ.159-163

გამოცემული

გამომცემლობა

წელი

სახელმძღვანელოები

სამეცნიერო
კონფერენციები
1.

რეკლამა ტურიზმში

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2014

მცირე საწარმოს
ორგანიზაციის საფუძვლები

ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2005

სარეკლამო ტექნოლოგიები

ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2004

სამრეწველო საქონლის
ესთეტიკა, დიზაინი და
რეკლამა

ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2004

მარკეტინგის საფუძვლები

გამომცემლობა
„საქართველო“, ქუთაისის
ფილიალი

2002

ნ.

შონია;

ნ.

შარაბიძე

-

ტუტორიალი

-შედეგებზე

ორიენტირებული სწავლების აუცილებელი პირობა“ აწსუ-ს
პედაგოგიური ფაკულტეტის VI საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდური

კონფერენციის

აქტუალური

პრობლემები“

,,სწავლებისა
შრომათა

და

კრებული

აღზრდის
ქუთაისი

2015წელი
2.

ნ.შონია, ნ.შარაბიძე; სამედიცინო ტურიზმის განვითარების
შესაძლებლობები იმერეთის რეგიონში წყალტუბოს მაგალითზე;
“Medical Tourism – Challenges and Perspectives“; ორგანიზატორი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და LNGO “Tourism
and Reality“; 2015წ.

3.

ნ. შარაბიძე, მ.შარაბიძე. საქმიანი როლური თამაში - ცოდნისა და
კომპეტენციების შეძენის ეფექტური საშუალება. HENTI 2015,
პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი განათლება ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, ქუთაისი (საქართველო),
1-2 მაისი, 2015 წ.

4.

ნ. შარაბიძე. სერვისის დონის შეფასება ქუთაისის სასტუმროების
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Curriculum Vitae
ინდუსტრიაში.

ნანა შარაბიძე

საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია: ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი5.

6.

7.

8.

9.

ხიხანის ხეობა. 5-6 ივლისი, 2014წ.
Шарабидзе Н. Р. Особенности разработки активных спортивных
молодежных туров. III Международная научная конференция:
«Проблемы современной экономики». г. Челябинск.2013г.
Шарабидзе Н. Р.РОЛЬ ТУРИЗМА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ.
МеждународнаянаучнопрактическаяИнтернет – конференция:«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», г.
Днепропетровск.2013г.
ნანა შარაბიძე. ახალგაზრდებში აქტიური და ექსტრემალური
ტურების პოპულარობისა და პერსპექტიულობის კვლევა.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
თემაზე“სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
და
ინფორმატიზაციის
თანამედროვე
პრობლემები:
ახალი
გამოწვევები და პერსპექტივები“. ქ.ქუთაისი. 2013წ.
ნანა
შარაბიძე.
ეროვნული ტურისტული პროდუქტის
შეთავაზების
პერსპექტივების
კვლევა.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ინოვაციები ტურიზმში:
ეკონომიკა და ბიზნესი.ბათუმი-ტრაპიზონი. 2013წ.
ნანა შარაბიძე. შემეცნებითი (ისტორიული, რელიგიური და
ეთნოგრაფიული)
საერთაშორისო

ტურების

მიმზიდველობის

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კვლევა.

კონფერენცია,

მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80
წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი. ქ. ქუთაისი.2013წ.
10.

ნ. შარაბიძე - ქუთაისის ტურისტული მიმზიდველობის ანალიზი,
პროფესორ
გიორგი
წერეთლის
დაბადებიდან
მე-60
წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკები და
გლობალიზაცია“ მასალების კრებული, ტ.2 გვ. 280-283, ქ.
თბილისი.2012წ.

11.

ნ.

შარაბიძე

სტრატეგიის

-

ტურისტული

განსაზღვრის

კომპანიების

თავისებურებანი

საქმიანობის
თანამედროვე

პირობებში. „ეკონომიკის და ბიზნესის თანმედროვე პრობლემები
და განვითარების ტენდენციები“ ქუთაისის უნივერსიტეტის
დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, გვ. 198-201, ქ.
ქუთაისი.2011წ.
12.

ტურიზმის
განვითარების
პერსპექტივები
იმერეთში.
საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების
სოციალურ–ეკონომიკური
მასწავლებელთა

პრობლემები,

რესპუბლიკური

http://www.eqe.ge
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ნანა შარაბიძე

კონფერეცია, ქუთაისი 2010წ.
13.

ტურისტული ინდუსტრიის პერსპექტივები და შესაძლებობები
იმერეთის რეგიონში – განვითარების საშუალება. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია კოლხა. ქუთაისი. 2009წ.

14.

ტურიზმი – მოზარდ თაობაში ეროვნული თვითშეგნების
ჩამოყალიბება – განვითარების საშუალება. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია კოლხა, ქუთაისი.2009წ.
ჩაის წარმოების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში –
საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია

,,თანამედროვე

ტექნოლოგიები და მასალები,, ქუთაისი.2008წ.
15.

Пути рационального использования производственных резервов в
фермерских
ხსოვნისადმი

хозяйствах

Грузии

მიძღვნილი

-

აკად.

საერთაშორისო

შ.

კერესელიძის
სამეცნიერო

–

პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარული
პრობლემები,, ქუთაისი 2006წ.

ტრენინგები / სემინარები

 მონაწილის სერთიფიკატი-“Focus on tourism quality.
Experience exchange between Poznan and Kutaisi for
improving tourism service“; აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 13-15.10.2015
 მონაწილის სერთიფიკატი - “ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის
ოფისის (TCO) ტრენინგი - ინოვაციების მენეჯმენტი და
თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, 2015წ.

 მონაწილის სერთიფიკატი - VIth International scientific
– “Methodological conference Urgent Problems of
Teaching and Upbringing“; 2015
 მონაწილის სერთიფიკატი - 1st International
Conference; High Education – New Technologies and
Innovation;
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; 2015.
 მონაწილის სერთიფიკატი - შპს. განათლებისა და
მართვის გუნდის
ტრენინგი „ეფექტური კომუნიკაცია“,2015წ.
 ეროვნული სასწავლო ცენტრი - 2010, სერთიფიკატი
ტრენინგი
„საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
მენეჯმენტი“, 2013წ.
 ეროვნული სასწავლო ცენტრი - 2010, სერთიფიკატი
ინგლისური ენის შესასწავლი კურსი, 2013წ.
 მონაწილის სერთიფიკატი - МеждународнаянаучнопрактическаяИнтернет – конференция: «ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», г. Днепропетровск. 2013
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ნანა შარაბიძე

 მონაწილის სერთიფიკატი - III Международная научная
конференция: «Проблемы современной экономики». г.
Челябинск.2013
 აწსუ-ს პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და
უწყვეტი განათლების ცენტრის სერტიფიკატი
"სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე
მიდგომები", 2013წ.
 „ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისთვის“
სერთიფიკატი, ბიზნესდაგეგმარების კურსი,2011წ.
დამატებითი ინფორმაცია











სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2010 წლიდან დღემდე
ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ექსპერტი (ბრძ. #102, 22.11.2010);
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური
საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი (2007–2009წ.წ.) ;
სსმსსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების აკადემიური შესაბამისობის დამდგენი კომისიის წევრი
2009-2010 წ.წ.;
სსმსსუ-ს სტუდენტთა მობილობისა და რეგისტრაციის მუდმივმომქმედი ჯგუფის ხელმძღვანელი
2006-2010წ.წ.;
პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამა "ფერმერული მეურნეობის"
შემდგენელი (2008წ.);
აწსუ-ს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული
აბიტურიენტთა ყოველწლიური კონკურსის „სტიპენდიანტი სტუდენტობისათვის“ საკონტაქტო
პირი;
2013წლის აპრილი - „ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი-საქართველოს“ (MCA-Georgia)
პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროექტი
"ტურიზმის სფეროს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და განხორციელების ბაზის შექმნა"
ავტორები: შოთა ლომინაშვილი, სერგო ცაგარეიშვილი,ნანა შარაბიძე.
საგრანტო პროექტის განაცხადის მიღების დადასტურება
https://e.mail.ru/message/13609273830000000405/?fromsearch=search&q_query=call%40mcageorgia.g
e&search=Найти&st=search&from_suggest=1&from_search=0
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20
წლის იუბილესადმი, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ქ. ქუთაისი. 24-25 მაისი, 2013წ.



2013წლის დეკემბერი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით საქართველოში 2012 წლის
სექტემბრიდან მოქმედი ევოკავშირის პროექტის „ ხარისხის განვითარებისა და ხელშეწყობის
პროგრამა
საქართველოს
პროფესიული
განათლების
სექტორში“
(EuropeAid/132132/C/SER/GE)ფარგლებში განხორციელებული პროფესიული სტანდარტებისა და
მოდულარული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების ჯგუფის წევრი.



საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული კონფერენციის „ტურიზმის
განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“ - ჟიურის წევრი, 2015 და 2016 წლები.



საგანმანათლებლო მოდულური პროფესიული პროგრამის - “სასტუმრო საქმის სპეციალისტი (IV)“
ხელმძღვანელი
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