
CV 
სახელი/გვარი: გიორგი ქემერტელიძე 

დაბადების თარიღი: 18 სექტემბერი,1979 წელი 

ოჯახური მდგომარეობა:  დასაოჯახებელი 

მისამართი: თბილისი, გურამიშვილის N12 ა 

ტელეფონი:  (+995) 599 70 64 61 
ელფოსტა:  giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge 

განათლება (მოპოვებული ხარისხი, წლები; უნივერსიტეტი): 

2003 წლიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ 

და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გეოგრაფიის მიმართულება, გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური გამოყენების სპეციალობა, დოქტორანტი.    

2001-2003 წელი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გეოგრაფიის ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის სპეციალობა, მაგისტრის ხარისხი. 

1997-2001 წელი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გეოგრაფიის ფაკულტეტი, გეომორფოლოგია გეოეკოლოგიის სპეციალობა. ბაკალავრის 

ხარისხი. 

სამუშაო გამოცდილება:  

2017  წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის მიმართულების 

ასოცირებული პროფესორი.  

2017 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის 

ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. ტურიზმის მენეჯმენტის სასწავლო პროგრამის 

ხელმძღვანელი. 

2015  წლიდან ღვინის ტურიზმის ბიზნესი, მარან „მარადიულის“ დამფუძნებელი, 
ამავე სახელწოდების ბიონატურალური ღვინის მწარმოებელი; 

2014 1 წლიდან  ტურისტული კომპანია GAMARJOBA TRAVEL-ის დამფუძნებელი, 

დირექტორი. 

2013  წლიდან ტურისტული კომპანია TIANGBEI TRAVEL-ის დამფუძნებელი, დირექტორი

2012 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ტურიზმის მენეჯმენტის ცენტრის 

უფროსი სპეციალისტი. 

2012 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ლექტორი სამაგისტრო პროგრამაზე, 

სალექციო კურსი მოგზაურობის ბიზნესის მენეჯმენტში. 

mailto:giorgi.kemertelidze@iliauni.edu.ge


2011 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი,  ბაკალავრიატის პროგრამაზე 

სალექციო კურსი ტურის დაგეგვმასა და მენეჯმენტში. 

2012  წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ცენტრის  სასერთიფიკატო 

კურსები: ტურისტული გიდი, სასტუმროს მენეჯმენტი, ღვინოთმცოდნეობა, ტურისტული 

კომპანიის მართვა, კულტურული რესურსებისა და მემკვიდრეობის ტურიზმი. კურსების 

ხელმძღვანელი. 

2011-2013 წელი: ტურისტული კომპანია weet traveli-ის დამფუძნებელი, დირექტორი. 

2011-2013 წელი: პროფესიული სასწავლებელი ,,მასკი“, მოწვეული ლექტორი. 

2011 წლიდან, ქართულ-კანადური ტრენინგცენტრი, ტრენერი. 

2011 წლიდან,  ტრენინგცენტრი BDC აკადემია.  ლექტორი, სალექციო კურსი: ტურიზმის 

მენეჯმენტი. 

2010-2012  წელი: ტურისტული კომპანია Fly&travel-ის შიდა ტურიზმის მენეჯერი. 

2010-2012 წელი: სერგო ზაქარიაძის სახელობის თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების 

კოლეჯი, ლექციების კურსი: ტურის  დაგეგმარება და ტურიზმის მენეჯმენტი. 

2009-2010  wელი: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, პროფესიული

განვითარების დეპარტამენტი, ტურიზმის დარგობრივი ჯგუფის ხელმძღვანელი. 

2008 წლიდან, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,საქართველოს ტურიზმის განვითარების“
დამფუძნებელი, ვიცეპრეზიდენტი.

2007-2008 წელი: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტემენტი, შიდა ტურიზმის კონსულტანტი. 

2006 წლიდან საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 

ეკოლოგიური მონიტორინგის დეპარტამენტი, რეზერვი სპეციალისტი. 

2004 წელი: არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,ტაო XXI“დამფუძნებელი.

2003-2004  წელი: ქართულ-გერმანული სკოლა ,,ანი-ცეტის“ გეოგრაფიის მასწავლებელი.

2003 წელი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სტუდენტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე, 

ასპირანტურისა და დოქტორანტურის წარმომადგენელი. 

 1999-2003 წელი: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო 

საზოგადოების თავმჯდომარე.  



კონფერენციები, კვლევები, ტრენინგები და სერთიფიკატები: 

2015 წელი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლისა და სს. „საქართველოს 

რკინიგზის“ ერთობლივი მემორანდუმის ფარგლებში ჩატარებული 

ტრენინგის ,,მომხმარებელთან ურთიერთობის მართვა,“ ხელმძღვანელი და ტერნერი. 

(ტრენინგის მიზანი: მატარებლის გამცილებლებისა და მოლარე-ოპერატორების გადამზადება 

მგზავრების მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით). 

2015 წელი: კვლევა საქართველოს ტურიზმის სახელმწიფო რეგიონული სტრუქტურების 

შესახებ. კვლევის ავტორი; 

2015 წელი: კვლევა საქართველოს კუორორტებისა და საკურორტო ადგილების შესახებ. 

კვლევის ავტორი;  

2015 წელი: ტემპუსის პროექტის ფარგლებში „საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება ტურიზმის მდგრად 

მენეჯმენტში“. სუტომას მიერ შემუშავეული მეხუთე მოდულის ფარგლებში ჩატარებული 

ტრენინგი სტაჟირებების თემაზე. ტრენინგის ტრენერი.  

2015 წელი: შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია 

თემაზე: ,,სამედიცინო ტურიზმი, გამოწვევები და პერსპექტივები“, ჟიურის წევრი, 

სერტიფიკატი აქტიური მონაწილეობისთვის.  

2012 წელი: თბილისი, საქართველო. გაეროს განვითარების პროგრამის და დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ტრენინგები ევროპის  განვითარებად 

ქვეყნებში,   ,,დაცული ტერიტორიების ბიზნეს-დაგეგმვა და დაცული ტერიტორიების 

ეკოსისტემების ეკონომიკური შეფასება“ – სერტიფიკატი. 

2012 წელი: ''Ctc“Empowering People for Change da ტრენინგებისა და კონსულტაციების 

ცენრტი, ,,ტრენინგი ტრენერობაში“ – სერტიფიიკატი. 

2009 წელი: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საპატიო 

სიგელი ტურიზმში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. 

2008 წელი: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და 

კურორტების დეპარტამენტისა და უცხოელი ტურიზმის სპეციალისტების მიერ 

სერტიფიცირებული სემინარი ტურიზმის მენეჯმენტში. 

2001 წელი: პირველი ხარისხის დიპლომი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 61-ე სამეცნიერო კონფერენციაში გამარჯვებისათვის. 

1999-2000 წელი: გოეთეს ინსტიტუტი, საწყისი საფეხურის კურსი. G1- A2 სერტიფიკატი. 

https://www.facebook.com/groups/424432611061464/


მიღწევები: 

2008 წელი: ავტორი და ხელმძღვანელი პროექტისა „დიდი დასვენება“ შემეცნებითი და 

საგანმანათლებლო ექსკურსიები სკოლებში, რომელიც ხორციელდებოდა ტურიზმის 

დეპარტამენტის, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და თბილისის მერიის მიერ. 

2008 წელი: საქართველოში არსებული სასტუმროებისა და სასტუმრო სახლების კატალოგის 

ავტორი.  

2007 წელი: საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ტურისტული კლუბების შექმნა და მათი 

ექსპედიციების მოწყობა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. მათ შორის, ხალხმრავალი და 

მასშტაბური მარშრუტები სვანეთში, პროექტ ,,სვან-სეტის“ ფარგლებში. 

2004 წელი: ალ. ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების წევრი 

 საუნივერსიტეტო და საფაკულტეტო ექპედიციებისა და ექსკურსიების ორგანიზატორი. 

    2004 წლის ნოემბერი: სტუდენტთა ექსპედიციის ხელმძღვანელი ტაო-კლარჯეთში. 

 2005 წლის თებერვალი: ტაო-კლარჯეთის ექსპედიციის ამსახველი მასალის ფოტოგამოფენა 

 და ამავე თემაზე შექმნილი დოკუმენტური  ფილმის რეჟისორი 

2003 წელი: ორგანიზატორი სამეცნიერო კონფერენციისა თემაზე: ,,ეკოლოგიური პრობლემები 

საქართველოში და მათი გადაჭრის პერსპექტივები“

1999-2004 წელი: თსუ გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი

 1998 წელი: თსუ გ. ნიკოლაძის სახელობის ახალგაზრდა ალპინისტთა კლუბის წევრი

ენები:  
     ქართული (მშობლიური), რუსული, 

ინგლისური 




