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განათლება

უმაღლესი,
ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა
(სასწავლებლის
დასდახელება,
ფაკულტეტი,
სპეციალობა,

უმაღლესი.
ნ.მ. შვერნიკის სახელობის
პროფესიულიკავშირებისსაკავშიროცენტრალურისაბ
ჭოსპროფკავშირულიმოძრაობისუმაღლესისკოლა.
სანატორიუმ–კურორტებისდატურისტულ–
საექსკურსიოდაწესებულებებისდაორგანიზაციებისკა
დრებისმომზადებისფაკულტეტიეკონომიკა
1978-1983წ.წ.

ჩარიცხვისა და
დამთავრების წლები)
დოქტორის აკადემიური
ხარისხი

სპეციალობა

სოფლისმეურნეობისაკადემიურიდოქტორი.
საქართველოსსუბტროპიკულიმეურნეობისსახელმწი
ფოუნივერსიტეტი. სუბტროპიკულიმეურნეობის,
ეკონომიკისადატურიზმისფაკულტეტი.
რეკრეაციულირესურსებიდალანდშაფტურიარქიტექ
ტურისსპეციალობა
2008წელი.

მინიჭების წელი

სამუშაო
გამოცდილება

წლები
1,01,2011წ. დღეის
ჩათვლით

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა
აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და
ტურიზმის დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი. ტურიზმის
მიმართულების ხელმძღვანელი

01,10,2009წ.

სსმსუ–ს ლანდშაფტური არქიტექტურისა და ტურიზმის
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დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
08,09,2008წ.

სსმსუ–ს ლანდშაფტური არქიტექტურისა და ტურიზმის
დეპარტამენტის მასწავლებელი.

04,04,2006წ.

სსმსი–ს ლანდშაფტური არქიტექტურისა და ტურიზმის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

05,07,2004წ

სსმსი–ს ტურიზმისა და საკურორტო საქმის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი

01,10,2003წ.

სსმს–ს ტურიზმისა და სპორტის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

წლები

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

2005წ.

სსმსუ-ს ტურიზმისა და საკურორტო სერვისის ფაკულტეტის დეკანის
მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი

09.09.2005წ.

სსმსუ-ს სუბტროპიკული მეურნეობის ეკონომიკისა და ტურიზმის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2008წ.

სსმსუ-ს სუბტროპიკული მეურნეობის ეკონომიკისა და ტურიზმის
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2010წ.

სსმსუ-ს ტურიზმისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების
დეპარტამენტის უფროსი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური
რუსული

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook),

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ: 25 სამეცნიერო პუბლიკაცია
1.

სერგო ცაგარეიშვილი, მზია კუბეცია – შავიზღვისპირეთის ტურისტულ–
რეკრეაციული რესურსების პოტენციალი და მისი ფუნქციონალური ნიშნები.
ქუთაისი 2011 წლის ნოემბერი

2.

სერგო ცაგარეიშვილი, ეკა დევიძე – ტურიზმი იმერეთის რეგიონში, რეალობა
და პერსპექტივები ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ თბილისი 2012 წელი მარტი–
აპრილი.

3.

სერგო ცაგარეიშვილი, ეკა დევიძე– ,,ტურიზმის განვითარების ასპექტები

გვერდი 2 / 4

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

საქართველოში“. IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
8–9 ივნისი ბათუმი–ტრაბზონი. 2013 წელი

სამეცნიერო
კონფერენციები

4.

ს. ცაგარეიშვილი, ა. ნასყიდაშვილი, მ. კუბეცია – ,,ბორჯომ–ხარაგაულის
ეროვნული პარკის მნიშვნელობა ტურიზმის–ეკოტურიზმის
განვითარებისათვის“. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემიის მოამბე. თბილისი 2013 წელი სექტემბერი

5.

ს. ცაგარეიშვილი – ,,გიორგი ნიკოლაძე საზოგადო მოღვაწე, მეცნიერი,
სპორტსმენი, ტურიზმისა და ალპინიზმის ფუძემდებელი საქართველოში“.
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,ეკონომიკა,
ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში:
გამოწვევები და პერსპექტივები“ ქუთაისი 2014 წელი 8-9 ნოემბერი.

ს. ცაგარეიშვილი, ე. დევიძე ა. ნასყიდაშვილი– ინოვაციები ტურიზმში.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის
იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენციის შრომების კრებული 24–25 მაისი ნაწილი 1. ქუთაისი
სერგო ცაგარეიშვილი, ეკა დევიძე– ტურიზმის განვითარების ასპექტები
საქართველოში. IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია 8–9 ივნისი ბათუმი–ტრაბზონი.
ს. ცაგარეიშვილი, ე. დევიძე – კულტურილი ტურიზმის განვითარების
ეტაპები ქ. ქუთაისში. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე ,,სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების და
ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები ახალი გამოწვევები და
პერსპექტივები. ქუთაისი
ს. ცაგარეიშვილი – რომანტიკული ტურები. V საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი – ხიხანის ხეობა
ს. ცაგარეიშვილი. მ. დიაკონიძე - სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარება
საქართველოში. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. ტანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური და სამართლებლივი და სოციალური
პრობლემები. 13-14 ნოემბერი 2015წ. ქუთაისი

ტრენინგები / სემინარები

წელი
2014 წელი

გრადაცია
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირი მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის (მაკ).
ინკლუზიური განათლება; განვითარების
დარღვევები; სწავლების სტრატეგიები; ქცევის
დარღვევები; ფსიქო-ემოციური დარღვევები;
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი,
ოჯახი, სზოგადოება; განათლების
ინდივიდუალური გეგმა.

2013წელი

პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და
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უწყვეტი განათლების ცენტრი ,,სწავლა/სწავლება და
შეფასების თანამედროვე მეთოდები“

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები /
სტიპენდიები

1999 წელს დამაჯილდოვეს ღირსების მედლით.

დამატებითი ინფორმაცია
წლები
2008 წლიდან

აკადემია, სამეცნიერო საზოგადოება
აფხაზეთის მეცნიერთა აკადემია, აკადემიკოსი

დღეის ჩათვლით
1996 წლიდან

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია, ასოცირებული წევრი

დღეის ჩათვლით
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