Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

დალი მიქაუტაძე
ბესიკის 12, ქუთაისი 4600
+995431272875

+995599314774

dali.mikautadze@atsu.edu.ge

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 21.06. 1949
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1997 წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი,
დოქტორანტურა- დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგის წოდება
ფიზიკური გეოგრაფიის სპეციალობით .
 1971 წ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - მეტეოროლოგის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება

 1978-1979 წწ- ქუთაისის პედინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრის
მასწავლებელი;
 1979-1982 წწ-ქუთაისის პედინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი;
 1982- 2005 - ქუთაისის პედინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრის
დოცენტი;
 2005 წ - მედიცინისა და საბუნებისმეტყვრლო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე გეოგრაფიის მიმართულებით;
2007
წ - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკუტეტის

სასწავლო-სამეცნიერო პროცესის კოორდინატორი;
 2006 წ-დღემდე აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამნტის ასოცირებული
პროფესორი;
 2006 – 2014 წწ აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამნტის კოორდინატორი
A1
ინგლისური
რუსული
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)
1.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 53, მათ შორის:

მიქაუტაძე დ. , კვაბზირიძე მ. - იმერეთის ეკოსისტემების
მგრძნობიარობა კლიმატური პარამეტრების მიმართ/
საერთაშორისო- კონფერენციის მასალები, ,,გეოგრაფიის
თანამედროვე პრობლემები“, ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული (ახალი
სერია).თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის
ინსტიტუტი. თბილისი 2013. გვ. 126-128

2.

Mikautadze D., Davituliani Ts.,., Iashvili I. - Discovering the
Consequences of Global Climate Change in Georgia’S Regions,
Results and Adaptive Measures. Academic Journal of cience CDROM ISSN: 2165-6282 , 2013 Volume 02, Number 01 p.249254

3.

Микаутадзе Д. Давитулиани Ц.,. -. Водные географические
объекты Грузии и их использование в туризме.
Международная научно-практическая конференция
«Современные проблемы водохранилищ и их водосборов>>.
Перм. 2013, ст. 9-14

4.

Davituliani Ts., Mikautadze D., Iashvili I. Gvenetadze t.- Split
Families and Family Members Left Behind: Migration from Georgia
June 2, 2014, Academic Conference
<info@universityconferences.org>

5.

D.mikautadze, M.Kvabziridze - ,,Role of Georgia (Imereti Region) in

Greenhouse Gas (GHG) Emission Reductions”. Iv.Javakhishvili Tbilisi
State University Faculty of Exact&Natural Sciences Department of
Geography Institute of Applied Ecology, FENS, TSU. international
Conference ,,Applied Ecology: Problems, Innovtions". Proceedings ICAE2015. http://icae-2015.tsu.ge

სულ 30, მათ შორის:
1. მიქაუტაძე დ., კვაბზირიძე მ. - გლობალური დათბობა და კრიოსფერო.
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-2 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: ,, რეგიონული პრობლემები და
განვითარების პერსპექტივები“ , მოხსენებების კრებული ქუთაისი
2. Давитулиани Ц.Г., Блиадзе Н.Н-Типи водохранилищ Грузии и их
рациональное использование. Международная научно-практическая
конференция «Современные проблемы водохранилищ и их
водосборов>>. Перм. 2015
3. Mikautadze D., Davituliani Ts.,., Iashvili I. Gvenetadze t.- Split Families and
Family Members Left Behind: Migration from Georgia June 2, 2014,
Academic Conference info@universityconferences.org
4.

მიქაუტაძე დ, კვაბზირიძე მ. - კლიმატის ცვლილების მოსალოდნელი
გავლენა იმერეთის სოფლის მეურნეობაზე (წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის
მაგალითზე)“- საერთაშორისო სამეცნიერო
პრაქტიკული კონფერენცია მეცნიერება და ინოვაციური
ტექნოლოგიები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქუთაისი 2014 წელი.
5. Давитулиани Ц., Микаутадзе Д. -. Водные географические объекты
Грузии и их использование в туризме. Международная научнопрактическая конференция «Современные проблемы
водохранилищ и их водосборов>>. Перм. 2013

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

2016 წელი - ტრენინგი-სასწავლო პროგრამების
ხელმძღვანელებისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტი - გენდერული კვლევის ცენტრის შექმნა ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში - ფონდი ,, ღია საზოგადოება–
საქართველო“

დამატებითი ინფორმაცია 1. 2006 – 2014 წწ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
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