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განათლება

 ისტორიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა "არქეოლოგია". 11. 01. 2010. (ბრძ. № 2. §. 4 / 04.)
 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ისტორიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ისტორია - სამართალმცოდნეობა. 19841992 წწ.

სამუშაო გამოცდილება

 2010-2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიაარქეოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
არქეოლოგიის მიმართულება.
 2015-2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
სპეციალისტი
 2012-2015 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
კურიკულუმების სპეციალისტი
 2006-2010 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
არქეოლოგიისა და სიძველეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასისტენტპროფესორი. არქეოლოგიის მიმართულება.
2005-2006
- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არქეოლოგიისა

და კულტურის ისტორიის კათერის უფროსი მასწავლებელი.
არქეოლოგიის მიმართულება.
 2005-2006 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ოთარ
ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის უმცროსი
მეცნიერ-თანამშრომელი.
 2003-2005 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქივის გამგე
 1996-2005 - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული კულტურის ისტორიის კათედრის
მასწავლებელი.
 1994-1996 - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული კულტურის ისტორიის კათედრის ასისტენტი.
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კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2
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B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია,. საოფისე მოხმარების პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel,
MS Powerpoint), პროგრამა არქივატორების გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ბოლო 10 წლის მანძილზე გამოქვეყნებულია 15 სამეცნიერო
ნაშრომი და 2 მონოგრაფია.
1. მერაბი ჭუმბურიძე. პოლიტიკური ცენტრის საკითხისათვის IVVIII საუკუნეების ეგრისში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი. ტ. X . ქუთაისი 2009. გვ. 285-290.

2. მერაბი ჭუმბურიძე, ომარი ლანჩავა, როლანდი ისაკაძე, ნონა
ქარციძე, დავით ბერძენიშვილი. გათხრები ქუთაისსა და
გელათში. ძიებანი საქართველოს არქეოლოგიაში № 19,
თბილისი. 2010. გვ. 67-71.

3. მერაბი ჭუმბურიძე, სულხან კუპრაშვილი. არქეოლოგიური და
წერილობითი წყაროები სოფელ გოდოგნის ისტორიისათვის.
ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა. წელიწდეული V. ქუთაისი 2013. გვ. 237-244.

4. მერაბი ჭუმბურიძე. სოფელ გოდოგნის უძველესი ისტორიიდან.
აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიაარქეოლოგის დეპარტამენტის III რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენციის „საქართველოს ისტორიის პრობლემური
საკითხები“ შრომები. ქუთაისი. 2014. გვ. 123-132.

5. მერაბი ჭუმბურიძე, ინგა ქებულაძე. სიძველეთა შესწავლის
ისტორიიდან საქართველოში მეოცე საუკუნის პირველ
ოცწლეულში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ქუთაისი. 2015 გვ. 324-332.

სამეცნიერო
კონფერენციები

18 საერთაშორისო და რესპუბლიკური კონფერენცია.
1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“. ბიზანტია-ირანის „დიდი
ომიანობა“ ეგრისში და მისი სტრატეგიული და ტაქტიკური
ასპექტები. 2013 წ.

2. ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია. ფრანგი მოგზაურები და მკვლევარები იმერეთის
არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ (ჟან ფრანსუა გამბა). 2014 წ.

3. ფრანგული ენა და კულტურა. რესპუბლიკური სამეცნიერო
კონფერენცია. დიუბუა დე მონპერე ქუთაისისა და მისი
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შემოგარენის არქეოლოგიური ძეგლების შესახებ. 2015 წ.

4. აწსუ ქუთაისისა და მისი რეგიონის ისტორიისა და კულტურის
შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულების და
ქუთაისის სახელწმიფო ისტორიული მუზეუმის განათლების
განყოფილების რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.
ქუთაისი ბიზანტია-ირანის დიდი ომიანობის დროს. 20016 წ.

5. ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია - „მუზუმი და კულტურის სტრატეგია“. „მუზეუმი
- მატერიალური კულტურის კვლევის ცენტრი“. 2016 წ.

ტრენინგები / სემინარები

2 ტრენინგი.
1.

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
ტრენინგი - „არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლები.

7 გრანტი.
1.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
გრანტი - „ადრესაშუალო საუკუნეების ხუროთმოძღვრება
ქუთაისში“ - № ATSU/10109

2.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო. მოწამეთის მონასტრის რეაბილიტაციის
პროექტი. (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორის ბრძანება № 61, §. 19/04. 07. 04. 2009)

3.

ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი. დაფინანსებული
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და კულტურის
სამინისტროს პროგრამის "კულტურული მემკვიდრეობის
გამორჩეული ფასეულობების მქონე უძრავი ძეგლების
რესტავრაცია-რეაბილიტაცია" მიერ. ბაგრატის ტაძრის
არქეოლოგიური გათხრები. ლოტი 7. (აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება № 88, §.
11/01. 16. 05. 2008).

4.

ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაციის პროექტი. დაფინანსებული
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და კულტურის
სამინისტროს პროგრამის "კულტურული მემკვიდრეობის
გამორჩეული ფასეულობების მქონე უძრავი ძეგლების
რესტავრაცია-რეაბილიტაცია" მიერ. ბაგრატის ტაძრის
არქეოლოგიური გათხრები. ლოტი 7. (აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება № 134. §. 1.
27. 07. 2007).

5.

Institute for Training and Development. 447 West Street, Amherst,
MA 01002. Georgia Religious Tolerance Program. პროგრამა
დააფინანსა აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა
და კულტურის საქმეთა ბიურომ. 2004.

1.

ნ. ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
ისტორიული მუზეუმის სამეცნიერო შრომების კრებულის
სარედაქციო საბჭოს წევრი.
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2.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორია-არქეოლოგიის
დეპარტამენტის შრომების კრებულის „საქართველოს
ისტორიის პრობლემური საკითხები“ სარედაქციო საბჭოს
წევრი.

3.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“ სამეცნიერო შრომების კრებულის
სარედაქციო საბჭოს წევრი.

4.

აკაკი წერეთლის სახელმწიდო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.

1.

სამაგისტრო პროგრამის „არქეოლოგია-ანტიკური
ცივილიზაციები“ ხელმძღვანელი.

2. რედაქტორი სახელმძღვანელოსი - "ძველი აღმოსავლეთის
ხალხთა კულტურა". ავტორები: რ. მიქაუტაძე და თ.
გოგბერაშვილი. ქუთ. 2003.
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