
  
  

                            CURRICULUM VITAE                                    
 
 
1. გვარი                                                                                  სახელი 

ყურშუბაძე ნინო 

2. საკონტაქტო ინფორმაცია 

სამსახურის დასახელება შპს სასწავლო უნივერსიტეტი -ბაუ ინთერნეიშენალ 
უნივერსითი, ბათუმი 

სამსახურის მისამართი:   საქართველო, 6004, ქ. ბათუმი, გენერალ  ა.აბაშიძის ქ.14  
მობ.ტელ: +995 577 220455 / 955 913734 
ელ.ფოსტა Nino.kurshubadze@bauinternational.edu.ge 
დაბადების თარიღი და ადგილი 30/01/1972, ქ. ბათუმი 
პირადი ნომერი 61001017046 

 

3. სამუშაო გამოცდილება 

მუშაობის პერიოდი 2014 -დან დღემდე 
დამქირავებელი შპს სასწავლო უნივერსიტეტი -ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი, ბათუმი 
დამქირავებლის მისამართი საქართველო, 6004, ქ. ბათუმი, გენერალ  ა.აბაშიძის ქ.14 
თანამდებობა 2014 - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის  უფროსი 
პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის,  ხარისხის უზრუნველყოფის 
მექანიზმებისა და პროცედურების, სწავლებისა და კვლევის შეფასების წესის 
შემუშავება. საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უნივერსიტეტების 
შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობა ხარისხის კონტროლის 
გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის 
ჩამოსაყალიბებლად;  საგანმანათლებლო პროგრამების ტექნიკური 
მონიტორინგისა და აკადემიური ექსპერტიზის კრიტერიუმებისა და 
ინდიკატორების შემუშავება;  რეკომენდაციების წარმოდგენა 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებისთვის 
საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფის შესახებ;  სტუდენტების, 
აკადემიური პერსონალის, კურსდამთავრებულებისა და 
დამსაქმებლებისათვის კითხვარების შემუშავება, გამოკითხვების 
ორგანიზირება და ჩატარება, მიღებული შედეგების დამუშავება და 
ანალიზი; გამოკითხვის შედეგების  ანალიზის საფუძველზე სასწავლო 
პროცესის, სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის, საგანმანათლებლო 
პროგრამებისა და მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის შემდგომ 
სრულყოფასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების შემუშავება და 
უნივერსიტეტის მართვის ორგანოებისათვის წარდგენა; ავტორიზაციისა და 
პროგრამული აკრედიტაციისათვის თვითშეფასების კითხვარების 
მომზადება;  უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის სისტემატური 
მონიტორინგი; შედეგების დამუშავება, შესაბამისი რეკომენდაციების 
შემუშავება და  უნივერსიტეტის სტრუქტურებისთვის გაცნობა; 
შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე ჩასატარებელი 
მაკორექტირებელი ღონისძიებების შემუშავების და შესრულების 
მონიტორინგი. 

 

 



მუშაობის პერიოდი 2012 -დან დღემდე 
დამქირავებელი სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 
დამქირავებლის მისამართი საქართველო, 6004, ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ.53  
თანამდებობა 2012 - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი, 2013-დან ISO 

სტანდარტის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

 საზღვაო აკადემიაში ISO 9001:2008 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად 
ხარისხის მართვის სისტემის დოკუმენტაციის შემუშავება, დანერგვა, 
აქტუალიზაცია, მართვა.  

ხარისხის სისტემის, ფუნდამენტალური და საორგანიზაციო 
პროცედურების, სამუშაო წესების და ინსტრუქციების, სტანდარტებისა და 
სპეციფიკაციების ფუნქციონალური დაჯგუფება, შეთანხმება, დამტკიცება 
და გავრცელება/მიწოდება პერსონალისათვის. 

შიდა აუდიტების ჩატარება, (აუდიტის კალენდარური გეგმის შემუშავება, 
აუდიტის ჩატარება), გარე აუდიტებისთვის მომზადება; აუდიტის ანგარიშის 
ჩამოყალიბება და დაგზავნა, მაკორექტირებელი და პრევენციული გეგმის 
შემუშავება და შესრულების კონტროლი). 

 

მუშაობის პერიოდი 2007 -2008 
დამქირავებელი Saybolt, Georgia 
დამქირავებლის მისამართი  
თანამდებობა ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 
პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

ხარისმის მართვის სისტემის შემუშავება და მართვა ISO 9001:2000 
შესაბამისად, დაქვემდებარებული ლაბორატორიების მართვა ISO 17025 
სტანდარტის შესაბამისად, საქართველოს სტანდარტიზაციის და 
ლაბორატორიული აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად 
დოკუმენტაციის მომზადება, განახლება, აქტუალიზაცია და გარე 
მაკონტორილებელი ნორგანოების მიერ აუდიტებისთვის მზადება, 
აუდიტის ანგარიშების შემუშავება და შესრულების კონტროლი. 

 

მუშაობის პერიოდი 2004-2007 
დამქირავებელი Intertek Caleb Brett, Georgia Branch 
დამქირავებლის მისამართი ქ. ბათუმი, ფ. გოგიტიძის ქ. 
თანამდებობა Intertek Caleb Brett საქართველოს ფილიალის ნავთობის, 

ნავთობპროდუქტების და ნავთობქიმიკატების ინსპექციური 
ლაბორატორიების (ბათუმის, ფოთის, სუფსის, გარდაბანის და 
თეთრიწყაროს BP ტერმინალის) უფროსი  

პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

ლაბორატორიების მართვა ISO 9001:2000 და ISO 17025 სტანდარტების 
მოთხოვნების შესაბამისად. ტესტირება და დაკალიბრება ASTM, IP, UOP, 
EN, DIN, ISO სტანდარტების შესაბამისად, SOP-ის და MSDS-ის 
შემუშავება. ხარისხის შესაბამისობის სერთიფიკატების გამოცემა, 
ლაბორატორიული პერსონალის ტრეინინგი, როუნდ რობინების 
ორგანიზება, ნაციონალური აკრედიტაციის და საერთაშორისო 
სასერტიფიკაციო ორგანოების და კლიენტის (BP. Exxon, Chevron) 
აუდიტებისთვის მომზადება 

 

მუშაობის პერიოდი 2002-2004  
დამქირავებელი Intertek Caleb Brett, Georgia Branch 
დამქირავებლის მისამართი ქ. ბათუმი, ფ. გოგიტიძის ქ. 
თანამდებობა 2002-2003 Intertek Caleb Brett საქართველოს ფილიალის ნავთობის, 

ნავთობპროდუქტების და ნავთობქიმიკატების ინსპექციური ლაბორატორიის 
ქიმიკოსი, 2003 -2004 Intertek Caleb Brett საქართველოს ფილიალის 
საინსპექციო სამსახურის ხარისხის მართვის მენეჯერი 

პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

სამსახურის მართვა ISO 9001:2000 შესაბამისად, DNV სასერტიფიკაციო 
აუდიტისთვის დოკუმენტაციის მომზადება 

 



 

მუშაობის პერიოდი 1999-2003  
დამქირავებელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი 
დამქირავებლის მისამართი ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. 35 
თანამდებობა ლექტორი 
პასუხისმგებლობა და 
მოვალეობები 

ლექციების, ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოების წარმართვა 
შემდებ საგნებში: ზოგადი და არაორგანული ქიმია, ორგანული ქიმია, 
ბიოქიმია, ქიმიური ტექნოლოგია, სუბსტანციების ტექნოლოგია 

 

 

4. განათლება, სამეცნიერო ხარისხები და სვა. 

თარიღი 1995-1999 
დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მკვლევართა სკოლა 
სპეციალობა ფიზიკური ქიმია 
დიპლომის/სერტიფიკატის N Doctor’s Diploma  No 002154, 21.04.1999, Tbilisi,  Georgia 
კვალიფიკაცია Degree of Candidate of Sciences, Chemistry Degree, Phd 

 
თარიღი 1990-1995 
დაწესებულება  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიის ფაკულტეტი 
სპეციალობა ფიზიკური ქიმია 
დიპლომის/სერტიფიკატის N Diploma УВ  No 996274,  11.10.1995, Georgia 
კვალიფიკაცია  ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი  

 
5. სხვადასხვა სასწავლო კურსების, კონფერენციების, სიმპოზიუმები და სხვა ჩამონათვალი 
 

დასახელება ვის მიერ იყო ორგანიზებული (სად და როდის) 
Quality Management System Internal Auditor, Baku, 
Azerbaijan Det Norske Veritas Diploma         (ISO 9001-
2000)  2004  

აზერბაიჯანი, ქ.ბაქო, DNV 

Training of EQA agency staff; Synopsis and fact-finding on 
standards and procedures for QA in HEI 

ინგლისი, ქ.გლოსტერი, 2014 

Internal QA, EQA and Internalization of HEl საფრანგეთი, ქ. ლიონი, 2014 
Quality Management System Internal Auditor, Batumi, 
Georgia Paratus Europe Diploma    
  (FDIS ISO 9001-2015)   

საქართველო, ქ. ბათუმი , Paratus Europe, 2015 

Transnational and Quality assurance indicators საფრანგეთი, ქ. პარიზი 2015 
 
 
6. ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად) 

 კითხვა წერა მეტყველება 
ქართული კარგად კარგად კარგად 
რუსული კარგად კარგად კარგად 
ინგლისური კარგად კარგად კარგად 

 
7. ოჯახური მდგომარეობა 

ოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბადების 
წელი 

პროფესია 

მეუღლე -    
შვილები -    

 
8. დამატებითი ინფორმაცია 
 
ინტერესები: ლიტერატურა, მოგზაურობა, კინოხელოვნება, ფოტოხელოვნება 
 
 

შევსების თარიღი: 30.12.2015 


