
მანუჩარ ლორია 

 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის მოადგილე 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ბათუმის საგამოცდო 

ცენტრის ადმინისტრატორი 

დაბადების თარიღი: 12 .04.1977  

  

საქმიანობის მოკლე რეზიუმე 

საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე მუშაობა; საგამოცდო პროცესის 

მენეჯმენტი; საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება, პედაგოგიური და კვლევითი 

სამიანობა; საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვა/გამოყენება საგანმანათლებლო სივრცესა 

და კვლევის პროცესში; გრანტების მენეჯმენტი; მულტიმედიური პროდუქციის მომზადება და 

რეჟისურა... 

 განათლება 

1994 –1999 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორია - 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი 

2000–2003 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა 

       

პროფესიული მოღვაწეობა 

2012 წ. 11. 09–დან დღემდე, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის რექტორის 

მოადგილე, სენატის წევრი 

2007-2012 წ.წ. - ბსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახურის 

უფროსი 

2006-2012 წ.წ. - ბსუ სარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე 

2005-2007 წ.წ. - ბსუ საინფორმაციო ცენტრის უფროსი (ცენტრში შედიოდა შემდეგი სამსა-

ხურები: ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სწავლებაში დანერგვის (ITC) 

განყოფილება; კადრები; პრესსამსახური; ინფორმაციის პროგრამული უზრუნველყოფის 

განყოფილება) 

2004–2012 წ.წ. - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის/აღმოსავლეთმცოდნეობის  

დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი 

2002–2005 წ.წ. – ტელეკომპანია „ტელეარხი 25“ – რეჟისორი, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის უფროსი 



სტაჟირება/ტრეინინგი/ სტიპენდიები 

სტიპენდია და სტაჟირება  

1. საერთაშორისო აკადემიური სტიპენდია (სტაჟირება)-Academic staff mobility of European Project 

«ERASMUS MUNDUS External Cooperation Window for Georgia, Armenia and Azerbaijan».-Rousse 

Uni-versity «Angel Kanchev», 2009 (Bulgaria). 

PS. სტიპენდიის ფარგლებში წაკითხული იქნა ლექციები ბულგარეთში რუსეს უნივერსიტეტში.  

2. NATO-ს მიერ გამოცხადებულ სამეცნიერო კონკურსებში გამარჯვებულ საქართველოს 

მეცნიერთათვის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია,  2009-2011 - № 

GNSF/ NATO-09/030 

 ტრეინინგი 

Sertifikate - «microteaching» at Talinn university, 1 st June and «microteaching» at  shota rustaveli state 

university, 1 st August, Talinn university,  2012 

 Sertifikate - „E-learning in teaching  processes on the Example of Moodle” and Creating  E-learning in 

Moodle environment” at  shota rustaveli state university, Jule 3o-31, Talinn university,  2012 

 Sertifikate - „introduction to e-learning methods  and technology” at shota rustaveli state university 

(Batumi), February 23-24, Talinn university, 2011   

 Sertifikate – Quality assurance for higher education degrees, Batumi, june 7-10, institute for european 

studies, university pierre mendes, 2008... 

  

პროექტებში მონაწილეობა 

 მკვლევარი.- TEMPUS project “Network of competence centres for the development of cruise 

tourism in the Black Sea region“, 2013-2016 

 პონტოელი ბერძნები ჭარაში.-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2013-

2016 

  მიწვეული პროფესორი, ელექტრონული სწავლების პორტალის ადმინისტრატორი – 

Tallinn University project “ Supporting the improvement of the quality of teaching at the social 

faculties of Tbilisi and Batumi Universities, raise the qualification of the lectures and implement 

the effective e-learning system“, Estonian Ministry of Foreign Affairs, 2012 

 პროექტის კოორდინატორი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში – NATO 

project “Improvement of Security and Development of Infrastructure of  the GRENA  Network“.- 

NATO SCI-ENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMM (NETWORKING 

INFRASTRCTURE GRANT), 2009–2011, №EAP.NIG 983843 



  IT კოორდინატორი და მიწვეული ტრენერი– TEMPUS project “Higher Education System 

Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness 

(HESDeSPI)”, 2009-2012  

 პროექტის ავტორი და პროდიუსერი – შემეცნებითი გადაცემა „კარაბადინი”.- 

საერთაშორისო სადაზღვეო კომპანია „იმედი L International”, 2009–2012, 

www.karabadini.anthropo.ge;  

 პროექტის მონაწილე, რეჟისორი–„სამი საქართველო: ტაო–კლარჯეთი, ფერეიდანი, 

საინგილო”.- რსუ, ბიზნეს სკოლა, ტურისტული სააგენტო „UNItour” , 2008 წ. 

 პროექტის მონაწილე, რეჟისორი – „სელიმობა”.- რსუ,  ბიზნესის სკოლა, ტურისტული 

სააგენტო „UNItour”, USAID, CHF 2007 წ. 

 პროექტის ავტორი, რეჟისორი და დირექტორი–სატელევიზიო პროექტები: სამეცნიერო-

პოპუ-ლარული პროგრამა „მატიანე”; „საქართველოს ისტორიის ქრონიკები”....სტუდია - 

ანთროპო, 1999–2005 წლები... 

პუბლიკაციები : 

გამოქვეყნებული შრომები - 4 წიგნი და 100 სტატია 

 კონფერენციებში მონაწილეობა: 

90 რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილე 

 ფილმებიები და გადაცემები 

30 დოკუმენტური ფილმის რეჟისორი და 90 გადაცემის პროდიუსერი 

  

დამატებითი ინფორმაცია 

2. ბსუ ელექტრონული ბიბლიოთეკის ავტორი 

3. ბსუ ელექტრონული სწავლების დანერგვის ერთ–ერთი ავტორი და პორტალის 

ადმინისტრატორი 

4. ბსუ ელექტრონული და ვიდეო მეთოდური მითითებანის  თანაავტორი – ელექტრონული 

სწავლება  MOODLE სისტემის გამოყენებით 

5. სატელევიზიო პროექტ  "კარაბადინის" პროდიუსერი 

უცხო ენების ცოდნა: 

რუსული (ძალიან კარგად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით) 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

Ms-Windows, Ms-Word, Ms- Excel, Poverprint, Internetexsplorer, Adobe-photoshop, Adobe Pre-miere. 

 


