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1   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

საგანმანათლებლო პროგრამების  

განმახორციელებელი პერსონალი  

  

N  სახელი გვარი  კვალიფიკაცია/სამუშაო გამოცდილება  

01  მიმართულება - „ინფორმაციის ტექნოლოგია“  

1  მანანა კაციაშვილი  
ინჟინერ-ეკონომისტი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების გამოცდილებით  

2  შორენა ოკუჯავა  
ინჟინერიის დოქტორი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების გამოცდილებით  

3  ლაშა იაშვილი  
ხელსაწყოთმშენებლობის, ავტომატიზაციისა და 

მართვის სისტემების დოქტორი, საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების სწავლების გამოცდილებით  

02  მიმართულება - „ოფისის მენეჯერი“  

1  ლეილა გიორგობიანი  
ფილოლოგი, საოფისე საქმის მიმართულების  

სწავლებისა და მუშაობის  გამოცდილებით  

2  თეა მაისურაძე  
ფილოლოგიის დოქტორი, ქართული ენისა და  

ლიტერატურის მასწავლებელი,  სწავლების  
გამოცდილებით  

3  მანანა მახარაშვილი  
მენეჯმენტში მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით  

4  თინათინ ნერგაძე  

სოციოლოგი, ინფორმაციის მენეჯმენტის  
მაგისტრი, ეროვნული საარქივო ფონდის  

ფორმირებისა და საქმისწარმოების განყოფილების  
მთავარ სპეციალისტად  მუშაობისა და აღნიშნული 

მიმართულებით სწავლების გამოცდილებით  

5 ბაბილინა ხარხელაური 
სამართალმცოდნე, საოფისე საქმის 

მიმართულებით მუშაობის  გამოცდილებით 
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2   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

6 ქეთინო ბაგაური 

ფილოლოგი, საოფისე საქმის მიმართულების 

მასწავლებელი,  ამ მიმართულებით სწავლებისა და 

მუშაობის  გამოცდილებით 

03  მიმართულება - „ტურიზმი“  

1  ნიკო კვარაცხელია  
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ტურიზმის 

მიმართულების დისციპლინების სწავლების  
გამოცდილებით  

2  ლაშა ცაგარეიშვილი  

სამართლის მაგისტრი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულებით მუშაობის და 

სამართლის მიმართულების სწავლების  
გამოცდილებით  

3  ქეთევან ჯანელიძე  

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, გიდი,  
ტურისტული კომპანიის 

ხელმძღვანელი,  სწავლების  

გამოცდილებით  

4  გიორგი ფარულავა  
ტურისტული კომპანია „კონკორდ თრეველი“-ს  

დამფუძნებელი, დირექტორი (მმართველი),  
გიდების ტრენერი  

5  ნათია ცქიტიშვილი  მთარგმნელ-თარჯიმანი, გიდი  

6  ქრისტინე მაჭარაშვილი  
ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სწავლების 

გამოცდილებით  

7  რატი ჩიქვილიძე  ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, გიდი  

8  ანა მაზმიშვილი  
ტურიზმის მენეჯმენტის მაგისტრი, ტრენერად 

მუშაობის და სწავლების   გამოცდილებით  

9  ქეთევან მაისურაძე  
ჟურნალისტიკა ბაკალავრიატი, ინგლისური ენის 

სწავლების გამოცდილებით  

10 მარიანა მანელიძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი 

ტურიზმში, სწავლებისა და მუშაობის 

გამოცდილებით 
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3   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

11 მარიტა სახლთხუციშვილი 
ხელოვნებათმცოდნეობის ბაკალავრი, 

მუზეუმთმცოდნეობის მაგისტრი 

12 არჩილი მშვენიერაძე სამართლის მაგისტრი 

13 სალომე ჭანტურიძე 

ხელოვნებათმცოდნეობის მაგისტრი, 

მუზეუმთმცოდნეობის მაგისტრი,პროფესიით 

მუშაობის გამოცდილებით 

14 ლია რამინაშვილი 
კულტურის მეცნიერებათა მაგისტრი, სწავლებისა 

და მუშაობის გამოცდილებით 

ნია04  მიმართულება - „საბაჟო საქმე“  

1  ელენე ჩიქოვანი  
ეკონომიკის დოქტორი, საბაჟო სისტემაში 

მუშაობისა  და პედაგოგიური მოღვაწეობის  
გამოცდილებით  

2  პაატა ცაგარეიშვილი  
ეკონომიკის დოქტორი, საბაჟო სისტემაში 

მუშაობისა  და სწავლების გამოცდილებით  

3  ზვიად პაპავა  
ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო სისტემაში  

მუშაობის გამოცდილებით  

4  თეიმურაზ არქანია  
სამართალმცოდნე, საბაჟო სისიტემაში მუშაობისა 

და საბაჟო საქმის მიმართულებით სწავლების  
გამოცდილებით  

5  ნათია ტეტუნაშვილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, საბაჟო 

სისტემაში მუშაობის გამოცდილებით  

6  სოფიკო დავითაშვილი  

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი,  
საქართველოს ფინანასთა სამინისტროსა და  
შემოსავლების სამინისტროში მუშაობისა და  

სწავლების  გამოცდილებით   

7  თამარ ქალდანი  

ბაკალავრი, საბაჟო სისტემაში მუშაობის  
გამოცდილებით, ინგლისურ ენაზე სწავლისა და  

ენის ფლობის დადასტურება საერთაშორისო დონის  
სერტიფიკატით   

05  მიმართულება - „სკოლამდელი განათლება“  
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4   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

1  ია ერაძე  
სკოლამდელი დაწესებულების აღმზრდელის 

კვალიფიკაციით, სწავლების გამოცდილებით  

2  სოფიო გოგილაშვილი  
მხატვარ-პედაგოგი, ფერწერის რესტავრატორი, 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების   
გამოცდილებით  

3  მარიამ მიქაძე  
საბავშვო ბაგა-ბაღში აღმზრდელად მუშაობისა  და  

სწავლების გამოცდილებით  

4  ნათია აბესაძე  
ფილოლოგი, საბავშვო ბაგა-ბაღში მუშაობის 

გამოცდილებით, მოქმედი აღმზრდელი, სწავლების  
გამოცდილებით  

5  მარიამ ჩიბუხაშვილი  
პედაგოგიკა- ფსიქოლოგია, სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულებაში ფსიქოლოგად მუშაობის 

გამოცდილებით, მოქმედი ფსიქოლოგი  

6  ნატო გურგენიძე  
განათლების ბაკალავრი, საბავშვო ბაგა-ბაღში  

აღმზრდელად მუშაობის  გამოცდილებით,  
მოქმედი აღმზრდელი  

7  შორენა მახარაშვილი  
საბავშვო ბაგა-ბაღში აღმზრდელად მუშაობის 

გამოცდილებით, მოქმედი აღმზრდელი  

8  მანანა ახმეტელი  

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, 

ესთეტიკური აღზრდის მეთოდისტი, საბავშვო 

ბაგა-ბაღში აღმზრდელად მუშაობის  

გამოცდილებით, მოქმედი აღმზრდელი  

9  ნანა გიუნაშვილი  
ფილოსოფია-სოციოლოგიის მაგისტრი,  

აღმზრდელად მუშაობის გამოცდილებით, მოქმედი 

აღმზრდელი, სწავლების გამოცდილებით  

 

10  მაია მიჩილაშვილი  

სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგისა და  
ფსიქოლოგის სპეციალობა, სკოლამდელი  

დაწესებულების მასწავლებელი, ბაგა-ბაღში 

აღმზრდელად მუშაობის გამოცდილებით, მოქმედი  
აღმზრდელი  

06  მიმართულება - „ლოგისტიკა“  

1  ნათია ბუთხუზი  
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (საავტომობილო 

ტრანსპორტი), აღნიშნული მიმართულებით  
სწავლების გამოცდილებით  
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5   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

2  ნინო თოფურია  
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი (საავტომობილო 

ტრანსპორტი), აღნიშნული მიმართულებით  
სწავლების გამოცდილებით  

3  ტიტე ბოლქვაძე  
საგადასახადო - საბაჟო საქმის მაგისტრი, საბაჟო 

სისტემაში მუშაობისა და სწავლების  
გამოცდილებით  

4  ვახტანგ ბოგველიშვილი  
საბაჟო სისტემაში ხუთწლიანი  მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით  

07  მიმართულება - „ფინანსები“  

1  მედეა ზურაბიშვილი  
ეკონომისტი, საბანკო-საფინანსო მიმართულებით 

სწავლებისა და საქმიანობის გამოცდილებით  

2  გიული გურგენიძე  
ეკონომისტი ფინანსები, საბანკო და საგადასახადო  
საქმის სპეციალობით, საბანკო საქმის სწავლების   

გამოცდილებით  

3  ხათუნა ჩხარტიშვილი  
შპს „გუდვილის“ ტრენინგცენტრის ხელმძღვანელი 

და ტრენერი, სწავლების  გამოცდილებით  

4  მარინე გვრიტიშვილი  
ბიზნესის მართვის მაგისტრი, საბანკო საქმიანობისა 

და სწავლების  გამოცდილებით  

5  თეა ნადირაშვილი  ეკონომისტი, საბანკო საქმიანობის გამოცდილებით  

6  ნინო ხითარიშვილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი  

ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობით, 

საბანკო საქმიანობის გამოცდილებით  

7  ეკატერინე კანდელაკი  
ეკომინისტ-ფინანსისტი ბაკალავრი, შპს „ჯაბა 

კრედიდში“ და სს „თბილისი ბანკში“ მუშაობის  
გამოცდილებით    

 

08  
მიმართულება - „ბუღალტრული აღრიცხვა“  

1  დარეჯან კვატაშიძე  ეკონომისტი,  ბუღალტრად  მუშაობისა და  

სწავლების გამოცდილებით  
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6   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

2  ინეზა სადრაძე  სტატისტიკოსი,   ბუღალტრად   მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით   

3  მარიამ ფიცხელაური  

ეკონომიკის მაგისტრი, სერტიფიცირებული 

აუდიტორი, აღრიცხვისა და აუდიტის  
მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების  

გამოცდილებით  

4  ანა ოგანესიანი  

ეკონომიკის მაგისტრი, სსიპ ფინანსთა  
სამინისტროს აუდიტის დეპარტამენტის  

აუდიტორად მუშაობის  გამოცდილებით,  
მოქმედი აუდიტორი  

5  სოფიო ინაშვილი  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი  და 

მაგისტრი ფინანსისტი, მოქმედი ბუღალტერი  

6  გიორგი კაპანაძე  
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი,  
ფინანსისტი, მუშაობისა და სწავლების  

გამოცდილებით  

7 ია ობოლაძე 

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი, 

მოქმედი ბუღალტერი, მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით 

009 მიმართულება - „ზოგადსაგანმანათლებლო“ 

1  შორენა ხუბუნაია  ეკონომიკის დოქტორი, სამეწარმეო საქმიანობის 

სწავლების გამოცდილებით  

2  კახაბერ ერაძე  
ეკონომიკის დოქტორი, ეკონომიკისა და  
ბიზნესის მიმართულებით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით  

3  მერაბ მიქელაშვილი  
ეკონომიკის დოქტორი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების მიმართულების სწავლების  
გამოცდილებით  

4  თეიმურაზ ბერიშვილი  
ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, ბიზნესის 

მართვისა და სწავლების  
გამოცდილებით  

5  ნანა რეხვიაშვილი  ინჟინერ-ეკონომისტი, მაგისტრი, მათემატიკის 

სწავლების გამოცდილებით  



 შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA  

  

  

7   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

6  ნინო მუშკუდიანი  
ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, 

სწავლების გამოცილებით  

7  თინათინ კახნიაშვილი  
მთარგმნელი რეფერენტი (ინგლისური ენა), 

სწავლების გამოცდილებით   

8  ელენა კროტენკო-კასრაძე  
ფილოლოგიის დოქტორი (ინგლისური ენა), 

სწავლების გამოცილებით  

9  ლალი გელეიშვილი  
რუსული ენის ფილოლოგი, სწავლების 

გამოცდილებით  

10  ნია გუგუნავა  

ფილოლოგიის ბაკალავრი (ინგლისური ენა), 

განათლების მეცნიერებები, ფსიქოლოგიისა  
და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მაგისტრი, სწავლების გამოცდილებით.  
  

11  მაია ტიელიძე  
ქართული ენისა და ლიტერატურის ფილოლოგი, 

აღნიშნული მიმართულებით სწავლების  
გამოცდილებით  

12  იზაბელა გრიგორიანი  
რუსული ენის ფილოლოგი, სწავლების 

გამოცდილებით  

13  სოფიო კაკაურიძე  
ინგლისური ენის ფილოლოგი, განათლების 

მაგისტრი, სწავლების გამოცდილებით  

14 ეთერი გავაშელიშვილი 
ფილოლოგიის ბაკალავრი (ინგლისური ენა), 

სწავლების გამოცდილებით 

15 ნათია ლავრელაშვილი 
ინგლისური ენის მთარგმნელ-რეფერენტი, 

ინგლისური ენის სწავლების გამოცდილებით 

16 
ქეთევან 

იმედაშვილი 

ინგლისური ენის ფილოლოგიის მაგისტრი, 

ინგლისური ენის სწავლების გამოცდილებით 

17 ნინო ხმალაძე 
ბიოლოგი, მაგისტრი, ბიოლოგიის მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

18 თამარ ელისაშვილი 
ბიოლოგი, ქიმიკოსი,მაგისტრი  ბიოლოგიისა და 

ქიმიის  მიმართულებით სწავლების გამოცდილებით 
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8   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

19 ლელა ქაფიანიძე 
ფიზიკოსი, მაგისტრი, ფიზიკის მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

20 მაია ბარნაბიშვილი 
გეოგრაფი, ბიოლოგი, მაგისტრი, გეოგრაფიის 

მიმართულებით სწავლების გამოცდილებით 

21 ქეთევან ჯანგირაშვილი 
მათემატიკის მაგისტრი, მათემატიკის მიმართულებით 

სწავლების გამოცდილებით 

22 მაია წულაია 

ჟურნალისტი, მასწავლებლის მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამის ისტორიის საბაზო-

საშუალო საფეხურის სერტიფიკატით, ისტორიის 

მიმართულებით სწავლების გამოცდილებით 

010 მიმართულება - „ჯანდაცვა“ 

1  
ქეთევან ბოლქვაძე  

 ბიოლოგი, ბიოლოგიისა და ჰისტოლოგიის 

მიმართულებით მუშაობის გამოცდილებით  

2  
დოდო პატარიძე  

 ჰიგიენისტი, ეპიდემიოლოგი-ექიმი, პროფესიით 

მუშაობისა და სწავლების გამოცდილებით, 

ინფექციის კონტროლის მოქმედი სპეციალისტი  

3  
ნინო ცაბაურაშვილი  ქიმიის ბაკალავრი, სწავლების გამოცდილებით 

4  
ნინო მაჭარაშვილი  

 მიკრობიოლოგი, ბიოლოგის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების  
გამოცდილებით  

5  
მზისადარ დერიუგინი  

 ექიმი, ფერშალი, პროფესიით მუშაობის 

გამოცდილებით  

6  
მარინე მუშკუდიანი  ფერშალი, ფსიქოლოგი, ექთნად მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით 

7  
ეკატერინე ოსეფაშვილი  

 სამკურნალო საქმის სპეციალისტი, ექთნად  
მუშაობისა და სწავლების გამოცდილებით  

8  
ინგა ბაქრაძე  პროვიზორი, სწავლების გამოცდილებით  

9  
ქეთევან გარსევანიშვილი 

ფერშალი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით 
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9   საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

10  
ნინო დიდბერიძე 

ექიმი-პედიატრი, გერიატრიის/პედიატრიის 
მიმართულებით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით 

11  
ლიანა ბიბილაშვილი 

ბებია ქალი, ექთნად მუშაობისა გამოცდილებით, 

მოქმედი ექთანი 

12  
თეა ჩანადირი  

ექიმი - პედიატრი, მედიცინის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, პროფესიით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით  

13  
კახაბერ ყიფიანი  ექიმი-ფსიქიატრად მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით  

14  
ნათია ქაჯაია  იურისტი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით  

15  
მარიამ მიქაძე  მედდა, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით  

16  
ფიქრია პაპუაშვილი  

ფარმაციის დიპლომირებული სპეციალისტი, 

პროფესიით მუშაობისა და სწავლების  
გამოცდილებით, აფთიაქის მოქმედი მენეჯერი  

17  
ნატა ჩხაიძე  

პროვიზორი, პროფესიით მუშაობისა და  
სწავლების გამოცდილებით, ფარმაცევტული  

კომპანიის მოქმედი მენეჯერი  

18  
ნინო ფცქიალაძე  

ფარაცევტი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით, მოქმედი ფარმაცევტი  

19  
ნინო გოცირიძე 

ფარმაცევტი, პროფესიით მუშაობის 

გამოცდილებით, აფთიაქის მოქმედი მენეჯერი 

20  
ნანა მენაღარიშვილი  ბიოლოგიის დოქტორი, პროფესიით მუშაობისა 

და სწავლების გამოცდილებით  

21  
ნანა გოცირიძე 

პროვიზორი, პროფესიით მუშაობის 

გამოცდილებით, აფთიაქის მოქმედი მენეჯერი 

22  
დალი ჭიჭინაძე 

ფიზიკოსი, პროფესიით მუშაობისა და 

სწავლების გამოცდილებით 

23  
ლიანა მინდაძე  ექიმი პედიატრი, სწავლების გამოცდილებით  
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0 

  საგანმანათლებლო   პროგრამების    განმახორციელებელი   პერსონალი   
ვებგვერდის   ვერსია   

24  
ბორის ოსიპიანი  ექიმი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით  

25  
ნათია ერაძე  

ექიმი, პროფესიით მუშაობისა და სწავლების  

გამოცდილებით  

26 ირინე ტყემალაძე 
ზოგადი პროფილის ექიმი, მუშაობის 

გამოცილებით 

 

 


