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უწყვეტი განათლების ცენტრის„GT-TCC  ტრენინგი და 

კონსალტინგი“  აქტივობები 
 

გთუნის უწყვეტი განათლების ცენტრი „GT-TCC  ტრენინგი და კონსალტინგი“ შეიქმნა 

ტემპუსის პროექტის - „Network of competence centres for the development of Cruise Tourism in the 

Black Sea region (CruiseT)“  (Project No.543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES) ფარგლებში, 

ევროკომისიის ფინანსური და ტექნიკური უზრუნველყოფით დაფუძნებული ტრენინგისა და 

კონსალტინგის ცენტრის ბაზაზე.  

„მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლა (LLL)“ არის საგანმანათლებლო პოლიტიკა, რომლის 

მიზანია პიროვნებისათვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მისი საგანმანათლებლო 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ოპტიმალური პირობების შექმნა. 

1. ბოლონიის პროცესის მნიშვნელოვანი ამოცანის, უწყვეტი განათლების (Life Long Learning”) 

იმპლემენტაცია; 

2. მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის (LLL) საგანმანათლებლო პოლიტიკის 

რეალიზაცია, რომლის მიზანია პიროვნებისათვის მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მისი 

საგანმანათლებლო მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ოპტიმალური პირობების შექმნა; 

3. ტრენინგ-პაკეტებისა და სასწავლო კურსების, განმავითარებელი საზაფხულო სკოლების 

პროგრამების შემუშავება, განხორციელება დანერგვა,  მონიტორინგი და შეფასება; 

4. უნივერსიტეტის აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის, დაინტერესებული 

სამიზნე ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლება, მრავალფეროვანი საგანმანათლებლო 

სერვისების შეთავაზება;  

5. საზოგადოების ფართო ფენების მომსახურებით გთუნის როლისა და მნიშვნელობის 

გაძლიერება;  მისი ეკონომიკური გაძლიერება დამატებითი შემოსავლის წყაროს გაჩენით;  

6. საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაში წვლილის შეტანა საზოგადოების სხვადასხვა 

სოციალური და ასაკობრივი ჯგუფებისთვის უწყვეტი განათლების,  კვალიფიკაციის 

ამაღლების, პროფესიული განვითარების შესაძლებლობით;  

7. საზოგადოების (მათ შორის საუნივერსიტეტო წრეების) დამოკიდებულების შეცვლა უწყვეტი 

განათლების მიმართ.  

8. საერთაშორისო თანამშრომლობის  გაძლიერების ხელშეწყობა; 

9. თანამშრომლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ 

თვითმმართველობასთან, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

დამსაქმებლებთან. 
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მომზადებული ტრენინგ -კურსები: 
 

 

1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი 

2. კულტურათა შორის კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში 

3. გიდის სტანდარტები 

4. სოციალური მედია და ინტერნეტ ტექნოლოგიები ტურიზმში 

5. ორგანიზაციული განვითარება 

6. ცვლილებების მენეჯმენტი 

7. უცხო ენა (ინგლისური) – A1 

8. უცხო ენა (ინგლისური) – A2 

9. უცხო ენა (ინგლისური) – B1.1 

10. უცხო ენა (ინგლისური) – B1.2 

11. უცხო ენა (ინგლისური) – B2.1 

12. უცხო ენა (ინგლისური) – B2.2 

13. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი (ინგლისურ ენაზე) 

14. კროს კულტურული ბიზნეს კომუნიკაციები (ინგლისურ ენაზე) 

15. თანამედროვე მედია და საზოგადოება (ინგლისურ ენაზე) 

16. თანამედროვე მენეჯმენტი 

17. პრაქტიკული მარკეტინგი 

18. უძრავი ქონების შეფასება 

19. ოპერატორის ხელოვნება და ელექტრონული მედიის მონტაჟი 

20. ფოტოხელოვნების სკოლა 

21. ანტიკრიზისული მართვა 

22. კომპიუტერული უნარები 

23. პრაქტიკული მენეჯმენტი - სტარტაპერი 

24. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები 

25. ცვლილებების მართვა 

 

 

 

 

http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/eng.ucxo%20ena%20-A1-%20short.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/eng.utsxo%20ena%20A2%20-short.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/eng.B1.1.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/eng.B1.2.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/B2.1.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/B2.2..pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/Module%20SDTM%201-2%20-%20short.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/Cross%20cultural%20comm%2C%20training%2C%20course%20-short.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/New%20Media%20and%20Society.pdf
http://www.gttu.edu.ge/ge/academics/moklekursebi/utskho-ena
http://www.gttu.edu.ge/ge/academics/moklekursebi/turizmis-menedjmenti
http://www.gttu.edu.ge/ge/academics/moklekursebi/gidi-eqskursiamdzgholi
http://www.gttu.edu.ge/ge/academics/moklekursebi/sabughaltro-aghritskhva
http://www.gttu.edu.ge/ge/academics/moklekursebi/fotokhelovnebis-skola
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%AF%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%20-%20%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
http://www.gttu.edu.ge/files/Avtorizacia%20(12.06.2019)/Consalting/%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90.pdf
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დაგეგმილი და მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსები 
 

 

 

უწყვეტი განათლება  საზოგადოების დაინტერესებული წარმომადგენლებისათვის 

N პროგრამები, მოდულები, 

კურსები 

მიზობრივი ჯგუფი ლექტორი 

/ტრენერი 

მი
მდ

ი
ნარ

ე 

დ
ა 

დ
აგ

ეგ
მი

ლ
ი

 

დ
ასაგ

ეგ
მი

 

1.  საოფისე კომპიუტერული  

პროგრამები 

პიროვნული 

განვითარების ან/და 

დასაქმების მსურველი 

პროფ.თ ჟვანია 

მ. მიქელაძე 

   

2.  რუსული ენა  

 საწყისი A1 

 ელემენტარული A 2 

პიროვნული 

განვითარების ან/და 

დასაქმების მსურველი 

პროფ. 

მ.კალანდარიშვილი 

    

3.  გერმანული ენა  

 საწყისი A1 

 ელემენტარული A 2 

პიროვნული 

განვითარების ან/და 

გერმანიაში სწავლის 

მსურველი 

ნ.კალმახელიძე     

4.  იდეის დაგეგმვა და მართვა  დასაქმების მსურველი, 

სტარტაპერი 

პროფ.ლ.ჩაგელიშვილ

ი-აგლაძე 

   

5.  ექსკურსიის ორგანიზება 

 

ზ/ს სკოლის 

ადმინისტრაცია და 

პედაგოგები 

პროფ.ნ.კვარაცხელია    

6.  CV  შედგენა   დასაქმების მსურველი ასოც.პროფ.მ.თორია    

7.  კომუნიკაციების ტექნოლოგიები შუა რგოლის მენეჯერი პროფ.გ,მათიაშვილი    

8.  გლობალური გამოწვევები და 

დესტინაციის მენეჯმენტის 

ამოცანები 

ტურისტული ბიზნეს 

სექტორისთვის 

პროფ.მ.უკლება    

9.  კრიმინალისტიკური 

ფოტოგრაფია 

 

პიროვნული 

განვითარების 

მსურველი 

დ. ჩაგუნავა    

10.  შრომის სამართლებრივ 

ურთიერთობებში 

ახალგაზრდობის ჩაბმის 

სამართლებრივი საფუძველი 

 

ზ/ს სკოლის 

მოსწავლეები 

პროფ.რ შენგელია    

11.  მედიაცია სამოქალაქო 

სამართლებრივ  

ურთიერთობებში 

 

სამართლის 

სპეციალობის 

კურსდამთავრებული 

 

ასოც.პროფ. 

ნ.ფიცხელაური 
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12.  ოჯახში და ქალთა მიმართ 

ძალადობა  

 

ფართო საზოგადოება ასოც.პროფ. 

ნ.ბოჭორიშვილი 

   

13.  არასრულწლოვანთა 

დანაშაულები და მათი პრევენცია   

ზ/ს სკოლის 

მოსწავლეები 

მ.ქუთათელაძე    

14.  შრომის ტექნიკური 

უსაფრთხოების პრობლემები   

 

ნებისმიერი 

დაინტერესებული 

პირი 

ლ.საჯაია    

უწყვეტი განათლების კურსები გთუნის საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის 

 კურსები მიზნობრივი ჯგუფი კურსის ავტორი და 

ტრენერი 

მი
მდ

ი
ნა

რ
ე 

დ
ა 

დ
აგ

ეგ
მი

ლ
ი

 

დ
ას

აგ
ეგ

მი
 

1.  კომუნიკაციის პრობლემები და 

სასწავლო პროცესის მართვა 

ადმინისტრაციული და 

აკადემიური 

პერსონალი 

ჩ.ბუსტრა 

(ნიდერლანდები) 

    

2.  EBSCO-ბაზებით სარგებლობა  აკადემიური 

პერსონალი; 

სტუდენტი 

EBSCO-დ 

ოფიციალური 

წარმომადგენელი 

    

3.  ინგლისური ენა  

 Pre-Intermediate (B1) 

 Intermediate (B2) 

ადმინისტრაციული და 

აკადემიური 

პერსონალი; 

სტუდენტი; 

 

British Council     

4.  Imperial English 

Academy UK 

   

5.  უმაღლესი განათლების 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

რეფორმა 

აკადემიური 

პერსონალი; 

სტუდენტი 

ვ.ხუჭუა    

6.  მეცნიერების მენეჯმენტი და 

სამეცნიერო ფონდები 

აკადემიური 

პერსონალი; 

 

ნ.ფიცხელაური    

7.  ჰიბრიდული-შერეული 

სწავლება (LMS MOODLE-

პლატფორმაზე) 

აკადემიური 

პერსონალი; 

 

თ .ჟვანია    

8.  სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები  

აკადემიური 

პერსონალი; 

 

მ.უკლება    

9.  ეფექტური ორგანიზაციული 

სტრუქტურა 

ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალი 

ლ.ჩაგელიშვილი-

აგლაძე 

   

10.  ადამიანური რესურსების მართვა ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალი 

მ.თორია    

11.  საზოგადოებასთან ურთიერთობა ადმინისტრაციული და 

დამხმარე პერსონალი 

ქ.ვაშაკიძე    

12.  შრომის უსაფრთხოება პერსონალი შრომის ინსპექციის 

წარმომადგენელი 
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13.  პლაგიატი აღმოჩენის 

პროგრამები URKUND 

აკადემიური 

პერსონალი; 

სტუდენტი 

პოლონეთის ოფისის 

წარმომადგენელი.  

ბიბლიოთეკების 

გაერთიანების 

წარმომადგენელი. 

პროფ. თ.ჟვანია 

    

14.  ბიუჯეტის დაგეგმვა და მართვა ადმინისტრაციული 

პერსონალი 

ა.ვუდენბერგი 

(ნიდერლანდები) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

განხორციელებული აქტივობები 

2019 წლის  
თებერვალი-ივნისი 

 

N თარიღი ტრენინგის თემა ტრენერი 

 

მიზნობრივი 

ჯგუფი 

1. 21 

ივნისი 
„წიგნის დღე“ სამართლის 

ფაკულტეტთან 

ერთად  

ფართო 

საზოგადოება 

2. 28 

თებერვა

ლი 

პროექტი: „გლობალური უსაფრთხოების  

ფორუმი  2019“   

ა.თავართქილაძე სტუდენტები 

3. 12 

მარტი 

პლაგიატის აღმოჩენისა და მასზე რეაგირების 

მექანიზმები   

თ.ჟვანია, 

ლ.ყაულაშვილი 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

4. 17 

აპრილი 
სადაზღვევო სფეროს საქმიანობის სპეციფიკა ,,ARDI  დაზღვევა“ 

გ.წილოსანი 

სტუდენტები 

5. 19 

აპრილი 
კარიერის მართვა სადაზღვევო ბიზნესში  „ირაო-ვენის 

სადაზღვევო ჯგუფი”  

გ. ჭანტურია 

სტუდენტები 

6. 06 

მაისი 

 

ინფორმირებული ახალგაზრდა ამომრჩეველი 

 

რეფორმებისა და 

სწავლების ცენტრი, 

ირაკლი იადონიძე 

სტუდენტები 

7. 22 

მაისი 

 

დასაქმება „ნიკორა ტრეიდში“  „ნიკორა ტრეიდის“ 

წარმომადგენლები 

სტუდენტები 

8. 31 

მაისი 

პლაგიატის პროგრამა URKUND და გთუნის 

ამოცანები 

ი.ღარიბაშვილი, 

ლ.ყაულაშვილი 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

9. 06 

ივნისი 

თანამედროვე მენეჯმენტი და პრაქტიკული 

მარკეტინგი 

ლალი ჩაგელიშვილი , 

რუსუდან 

დალაქიშვილი. 

ბიზნეს სექტორი 

10. 14 

ივნისი 

ELSEVIER ელეტრონული ბაზა და მისი 

პრაქტიკული მოხმარება 

თ.ჟვანია, 

ლ.ყაულაშვილი 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

11. 14 

ივნისი 

სწავლა-სწვლება ტურიზმის სამაგისტრო 

პროგრამაზე და სტუდენტური სერვისები 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტში (გერმანია) 

მაგდალენა მიხალსკი სტუდენტები 

12. 17 

ივნისი 

ავტორიზაციის სტანდარტები და გთუნის 

გამოწვევები 

მ.უკლება აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

13. 24 

ივნისი 

სამეცნიერო საქმიანობის დაგეგმვა და 

განხორციელება 

მ.უკლება აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

გაგრძელება 2019 წლის სექტემბერი-დეკემბერი 
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2019 

გრძელვადიანი კურსები 

05 მარტი-25 ივნისი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N თარიღი კურსი კურსის 

წამყვანი 

მიზნობრივი ჯგუფი 

14. 07 მარტი-25 

აპრილი 

Sustainable Destination 

Management 

პროფ. 

მ.უკლება 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

15. 02 მაისი-21 

ივნისი 

ETIS-European Tourism Indicator 

System for Evaluation of 

Destination Sustainability  

პროფ. 

მ.უკლება 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

16. 07 მარტი-25 

აპრილი 

Dimensions of Cross-Cultural 

Communications 

პროფ. 

ი.დიაკონიძე 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

17. 02 მაისი-23 

ივნისი 

Intercultural Competence in 

Interpersonal Communication 

პროფ. 

ი.დიაკონიძე 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

18. 05 მარტი-23 

აპრილი 

Mass Communication as a Whole 

System 

პროფ. მ.ვეკუა ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

19. 07 მაისი-25 

ივნისი 

New media and Impact on Society პროფ. მ.ვეკუა ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 
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2018 წელი 

N თარიღი ტრენინგის თემა ტრენერი 

 

მიზნობრივი ჯგუფი 

1. 18 

იანვარი 

ტურიზმის პროგრამის 

სილაბუსების ანალიზის შედეგები 

განზოგადებისათვის 

მ.უკლება აკადემიური 

პერსონალი 

2. 27  

თებერვალი 

უსდ-ს მისია და სტრატეგიული 

განვითარება (განათლების 

ხარისხის გაბნვიტარების ცენტრის 

ტრენინგის  მასალები. მ. 

ჩიტაშვილი, 20, 21 თებერვალი)  

მ.უკლება გთუნის პერსონალი 

3. 07 

 მარტი 

სწავლა-სწავლების თანამედროვე 

მეთოდები და მათი უპირატესობანი 

ა.თავართქილაძე, 

თ.ჟვანია, მ.უკლება, 

ლ.ჩაგელიშვილი-

აგლაძე 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

4. 14 

 მარტი 

EBSCO ბაზებით სარგებლობა EBSCO ოფიციალური 

წარმომადგენელი 

აკადემიური 

პერსონალი 

5. 26  

აპრილი 

ევროინტეგრაცია, 

ვიზალიბერალიზაცია, 

დეზინფორმაცია და რუსული 

პროპაგანდა 

 

საქართველოს 

პარლამენტის 

ადამიანის უფლებათა 

დაცვისა და 

სამოქალაქო 

ინტეგრაციის 

კომიტეტის 

თავმჯდომარე,  ს. 

კილაძე და 

საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს 

ევროინტეგრაციის 

გენერალური 

დირექტორი 

ა.ყარაულაშვილი 

სტუდენტები და 

აკადემიური 

პერსონალი 

6. 28 

აპრილი 

ადამიანის უფლებები და 

ევროპული სამართალი 

პროფ. რაინჰარდ 

პაულინგი 

მასტერ-კლასი 

ააკადემიური 

პერსონალისთვის 

 01  

მაისი 

სათავგადასავლო ტურიზმი და 

ერთობლივი კვლევითი პროექტის 

განხორციელების პერსპექტივები. 

 

ინჰოლანდის 

უნივერსიტეტის 

(ნიდერლანდების 

სამეფო) ტურიზმის 

მენეჯმენტის 

პროფესორი   ჰეტი 

ვერსნერი 

სტუდენტები და 

აკადემიური 

პერსონალი 

7. 12  

მაისი 

ადამიანის უფლებები და 

ევროპული სამართალი 

პროფ. რაინჰარდ 

პაულინგი 

სტუდენტები 
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მასტერ-კლასი 

8. 15  

მაისი 

„იუსტიციის სახლის“ იდეა, 

კონცეფცია მისია, ძირითადი 

მიზანი და მიმდინარე რეფორმები 

იუსტიციის სახლის 

აღმასრულებელი 

დირექტორის 

მოადგილე   

მ. ლაცაბიძე 

საჯარო ლექცია 

სტუდენტებისათვის 

9. 27  

მაისი 

კრედიტების გაანგარიშების 

პრაქტიკა 

ლ.ჩაგელიშვილი-

აგლაძე 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

10. 02 

ივნისი 

1. „პროგრამის მიზნები და 

აკრედიტაციის სტანდარტები“ 

2. პროგრამის სწავლის შედეგები 

და აკრედიტაციის 

სტანდარტები“ 

მ.უკლება, 

ლ.ჩაგელიშვილი-

აგლაძე 

აკადემიური და 

მოწვეული 

პერსონალი 

11. 05 

ივნისი 

EBSCO ბაზებით სარგებლობა ლ.ყაულაშვილი და 

EBSCO ოფიციალური 

წარმომადგენელი 

აკადემიური 

პერსონალი, 

სტუდენტები 

12. 24- 25 სექტემბერი „Preparation of secondary school 

graduates to study Higher Mathematics 

at the University" 

Dr. Levi Yanovski 

Hebrew University of 

Jerusalem.  

აკადემიური 

პერსონალი, 

სტუდენტები 

13. 15  

ოქტომბერი 

ლუბლიანას უნივერსიტეტში 

სამეცნიერო მივლინების შედეგები 

და მარიბორის, პრიმორსკის 

(სლოვენია), გრაცის (ავსტრია) და 

ტრიესტის (იტალია) 

უნივერსიტეტების იურიდიულ 

სკოლებთან სასწავლო და 

სამეცნიერო თანამშრომლობის 

პერსპექტივები 

ე.ფუტკარაძე აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები  

14. 12-16 ნოემბერი Professional Leadership ჩ. ბუსტრა აკადემიური 

პერსონალი 

15. 22  

ნოემბერი 

ევროკავშირისა და საქართველოს 

სავაჭრო და ეკონომიკური 

ურთიერთობები 

ანალიტიკოსი 

ზ. მოდებაძე. 

საჯარო ლექცია 

პერსონალისა და 

სტდენტებისათვის 

16. 30  

ნოემბერი 

ყალბი ინფორმაციის შესახებ 

ცნობადობის გაზრდა 

Frontline Georgia-სა 

და აშშ-ს საელჩოს 

პარტნიორობით 

სტუდენტები 

17. 10  

დეკემბერი 

Euro pass resume, youth exchanges, 

training courses, EVS, study visits, 

international conferences. 

ESN აკადემია გთუნის 

ხელშეწყობითა და 

დაფინანსებით 
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2018 

გრძელვადიანი კურსები 
04 მარტი-29 ივნისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N თარიღი კურსი კურსის 

წამყვანი 

მიზნობრივი ჯგუფი 

19. 04 მარტი-22 

აპრილი 

Sustainable Destination 

Management 

პროფ. 

მ.უკლება 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

20. 20 აპრილი -

20 ივნისი 

ETIS-European Tourism Indicator 

System for Evaluation of 

Destination Sustainability  

პროფ. 

მ.უკლება 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

21. 05 მარტი-23 

აპრილი 

Dimensions of Cross-Cultural 

Communications 

პროფ. 

ი.დიაკონიძე 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

22. 02 მაისი-23 

ივნისი 

Intercultural Competence in 

Interpersonal Communication 

პროფ. 

ი.დიაკონიძე 

ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

23. 07 მარტი-25 

აპრილი 

Mass Communication as a Whole 

System 

პროფ. მ.ვეკუა ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 

24. 02 მაისი-21 

ივნისი 

New media and Impact on Society პროფ. მ.ვეკუა ინგოლშტატის უნივერსიტეტის 

ტურიზმის მენეჯმენტის 

მაგისტრები 
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2017 წელი 

N თარიღი ტრენინგის თემა ტრენერი 

 

მიზნობრივი 

ჯგუფი 

1. 18  

აპრილი 

 

 

Community Based Tourism as The Concept გთუნის საპატიო 

დოქტორი, დიკ 

ვეინანდსი, 

ნიდერლანდები 

სტუდენტები 

2. 28 

აპრილი 

Problems of Communication and Study 

Process” 

 

გთუნის საპატიო 

დოქტორი ჩ.ბუსტრა, 

ინჰოლანდის 

უნიცერსიტეტი, 

ნიდერლანდები 

აკადემიური 

პერსონალი  

3. 29  

აპრილი 

Crosscultural Communications - 

Trompenaars Dilema 

 

გთუნის საპატიო 

დოქტორი ჩ.ბუსტრა, 

ინჰოლანდის 

უნიცერსიტეტი, 

ნიდერლანდები 

სტუდენტები 

4. 30  

აპრილი 

Crosscultural Communications დოქტ. ს.დიუკელი 

ინჰოლანდის 

უნივერსიტეტი 

სტუდენტები 

5. 20 

სექტემბერი 

კიდევ ერთხელ ბოლონიის პროცესის 

შესახებ 

გ.მათიაშვილი აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები 

6. 05 

სექტემბერი 

Eco Friendly Hotels Strategy პროფ. ვ. ფუქსი 

რავენსბურგის 

უნივერსიტეტი, 

გერმანია 

აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები 

7. 06 

სექტემბერი 

Research of Tourist’s Satisfaction პროფ. ი.კუჩეროვა 

ბანსკა-ბისტრიცას 

მატეი-ბელას 

უნივერსიტეტი, 

სლოვაკეთი 

აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები 

8. 07 

სექტემბერი 

Sustainable approache for destinations პროფ. ი.კუჩეროვა 

ბანსკა-ბისტრიცას 

მატეი-ბელას 

უნივერსიტეტი, 

სლოვაკეთი 

აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები 

9. 07 

სექტემბერი 

„Sustainable Strategy  and  Tourism 

Companies“,  

დოქტ. ნ.ბელჩი 

 რავენსბურგის 

უნივერსიტეტი, 

გერმანია 

აკადემიური 

პერსონალი და 

სტუდენტები 

10. 02 

ოქტომბერი 

საინფორმაციო  ტექნოლოგიები 

სწავლებასა  და   კვლევაში 

თ.ჟვანია აკადემიური 

პერსონალი 
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11. 17-21 

ოქტომბერი 

     Quantitative Research Methodology Dr. Levi Yanovski 

Hebrew University of 

Jerusalem 

აკადემიური 

პერსონალი 

12. 02 

ნოემბერი 

როგორ მოვამზადოთ ელექტრონული 

კურსები 

თ.ჟვანია აკადემიური 

პერსონალი 

13. 11 

ნოემბერი 

სწავლების თანამედროვე მეთოდები და 

გთუნის დიდაქტიკური კონცეფცია 

მ.უკლება აკადემიური 

პერსონალი 

14. 25 

დეკემბერი 

უმაღლესი განათლების ხარისხის 

უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები 

და შემდეგი ნაბიჯები 

მ.უკლება აკადემიური 

პერსონალი 

15. 27 

დეკემბერი 

European Law and Security პროფ. რაინჰარდ 

პაულინგი 

მასტერ-კლასი 

აკადემიური 

პერსონალისთვის 

 


