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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 სოფლის მეურნეობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, N000008,
16.02.2010 წ
 ანასეულის ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის
მრეწველობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი. ასპირანტი;
აგროეკოლოგიის კათედრა. სპეციალობა აგროეკოლოგია. 2000-2003
წ.წ.
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის

სუბტროპიკული მეურნეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა
სწავლული აგრონომი (წითელ დიპლომი); 1990-1995 წ.წ.

 2015–2016









აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული ფაკულტეტის
ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
2011–2014
აგრარული ფაკულტეტის
ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2010-2011აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის სპეციალისტი
2009-2010 სსმსუ-ს სუბტროპიკული მეურნეობის და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ფაკულტეტი, ლანდშაფტური არქიტექტურის,
ტურიზმისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი,
ასისტ. პროფესორი.
2006–2009 სსმსუ-ს ლანდშაფტური არქიტექტურის, ტურიზმისა და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი–უფროსი ლაბორანტი
2003–2006
სსმსუი-ს მეხილეობის და ეკოლოგიის კათედრა–
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ლაბორანტი
1997–2003
სსმი–ს მემცენარეობა,

კათედრა– ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

გენეტიკისა

B2

და

C1

C2

X
X

რუსული
გერმანული

სელექციის

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.
ლანდშაფტის დიზაინის 3D პროგრამები „наш сад 0.6 омега“, „наш сад кристал 10“,
sweethome, ”Photo Land Designer 2”, ArchiCAD.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

32
1.კურდღელია მ., კუცია მ., ქუთელია ქ. სუბტროპიკულ მცენარეთა
ეკოლოგია.
ლექციების კურსი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა (ISBN 978-9941-453-55-7). 2015 წ. გვ. 223
2.კურდღელია მ., კუცია მ., ქუთელია ქ. ლანდშაფტის ეკოლოგია.
ლექციების კურსი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა (ISBN 978-9941-432-33-0).2014წ. 264 გვ.2014 წ.
3.ქეთევან ქუთელია. სუფრის დიზაინი. ლექციების კურსი
ფლორისტული დიზაინის სპეციალისტების პროფესიული პროგრამის
სტუდენტების. 2014 წ. 128 გვ.
4.ბენიძე ე., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია ქ. ფიტოდიზაინი. ლექციების
კურსი.ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა (ISBN 978-994-459-07-8). 2015 წ. 140 გვ.
5. ქ. ქუთელია. დასავლეთ საქართველოში აქტინიდიის კულტურის
აგროეკოლოგიურ თავისებურებათა შესწავლა და მისი წარმოების
აგროტექნიკური დახასიათება (მონოგრაფია). ქუთაისი 2009, გვ. 84.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

10
1. ქუთელია ქ.აქტინიდიის (კივის) კულტურის ვეგეტატიური გამრავლება . აკაკი
წერეთლის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.მეექვსე საერთაშორისო
სამეცნიერო-პაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების კრებული.
“ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“გვ
166-170.2016 წელი/

2.Бенидзе Э. Г., Киладзе Р. И., Кутелия К. М. Агротехнические
особенности
выращивания
герберы
в условиях
субтропической зоны западной Грузии. Интеграция науки и
бизнеса в агропромышленном комплексею международная
научно-практическая конференция, посвященная 70-летию
Курганской ГСХА, 2014 г, стр. 257.
3.Kutelia K., Santeladze N. Protected Territories of Imereti – One of
the Regions of Georgia. The Situation of Teaching of Landscape
Architecture in Georgia. Artvin, Turkey. International Caucasian
forestry symposium, 24-26 october, 2013. Abstract book. 171-172
4. ოჩხიკიძე ი., ქუთელია ქ., ბენიძე ე. ხელოვნება და გარემო.
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები.
„ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი,
2013 წ., გვ. 420–422.
5. ბენიძე ე. გ., ქუთელია ქ. ინტერიერის დიზაინში ფერებისა და
განათების გადაწყვეტის ზოგიერთი საკითხი. ბათუმის ბოტანიკური
ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი. 2013
წ.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 5
1.Certificate of Completion_ ,,An intensive Course of exstension for Rural
Development of 55 hours Through,,Improvement of education quality at
Akaki Tsereteli State Universitety (Georgia)”, Czech republic, development
cooperation. Kutaisi,19 November,2016,
2.სერთიფიკატი.მეწარმე ქალთა ფონდი. „ადმინისტრაციული საქმის
წარმოებისა და საქმიანი ეტიკეტის ნორმების” შემსწავლელი 5 თვიანი
კურსი.2013წ.
3. სერტიფიკატი № 015, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პროფესიული წვრთნის, გადამზადებისა და უწყვეტი განათლების
ცენტრი, ”ტრენინგი ტრენერთათვის”.2012 წ,

პროექტები / გრანტები

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მიმდებარე
ტერიტორიების
ლანდშაფტურეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. 1.07.2013 31.06.2014 წ. წ. ეკოლოგი.

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

2015 წ. წარდგენილია საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა
აკადემიის წევრ-კორესპონდენტობის კანდიდატად
2014 წ. „იმერეთის
კომისიის წევრი

აგროეკოლოგიური

საოციაციის“

სარევიზიო

2011 წ „იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაციის“ წევრი.
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2011 წელი ნიადაგმცოდნეობის ასოციაციის წევრი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

აქტიური მონაწილეობისათვის „სახელოვნებო კვირეულში“ აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 26 მაისი-31 მაისი 2014 წელი.

დამატებითი ინფორმაცია
2007 წ. – მაგისტრატურის მიმღები კომისიის პასუხისმგებელი მდივანი; (ბრძ 162 20.07. 2007)
2010 წ. – მაგისტრატურის მიმღები კომისიის პასუხისმგებელი მდივანი ; (ბრძ # 316 20.08 2010)
2010 წ.– აკადემიურ თანამდებობაზე ასარჩევ კანდიდატთა მიმღები კომისიის პასუხისმგებელი მდივანი (ბრძ. 207
24.06 2010)
2008–2011წ. – პროფკავშირების კომიტეტის წევრი
2009–2010 წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი 2010-2016 წ
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