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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 04.04.1966
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში
ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2000 წ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი,
დოქტორანტურა- გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატის
(დოქტორთან გათანაბრებული) წოდება
 1989 წ. აწსუ (ყოფილი ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიურ
ინსტიტუტი)-გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებლის
კვალიფიკაცია
 1986 წ. აწსუ (ყოფილი ალ.წულუკიძის სახელობის პედაგოგიურ
ინსტიტუტი)-საექსკურსიო-ტურისტული გიდის კვალიფიკაცია

სამუშაო გამოცდილება

 1995-2002 წწ- აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამენტის მასწავლებელი;
 2002-2006 წწ- აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი
მასწავლებელი;
 2006-დღემდე - აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი;
 2014 - დღემდე - აწსუს გეოგრაფიის დეპარტამენტის
კოორდინატორი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

C1

C2

X

რუსული
გერმანული

B2

X
X
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Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

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. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). 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

სამეცნიერო პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)1.

სულ 17, მათ შორის:
დავითულიანი ც. - ქუთაისისა და მისი მოსაზღვრე
რაიონების კულტურული ლანდშაფტები და მათი
დინამიკა ( 2000-2012წწ). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის
ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №5 (84),
თსუ -2013. გვ.116-120

2.

Davituliani Ts., Mikautadze D., 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.

Давитулиани Ц., Микаутадзе Д. -. 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.

დავითულიანი ც. -საქართველოს წყლის რესურსები და
მათი რაციონალური გამოყენება. ჟურნალი ,,ეკონომიკური
პროფილი” . #16, ქუ ქუთაისი, 2016, გვ. 20-26
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

სულ 10, მათ შორის:
1. დავითულიანი ც.- ქ.ქუთაისისა და მისი მიდამოების რეკრეაციული
ლანდშაფტები და მათი გამოყენების დინამიკა (2005-2015 წწ) - ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის
გეოგრაფიის ინსტიტუტის საერთაშორისოკონფერენცია ,, გეოგრაფიისა
და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. თბ. 2015
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.

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

4. დავითულიანი ც. - მდინარე ხანისწყლის აუზის ბუნებრივანთროპოგენული ლანდშაფტები.საერთაშორისო ელექტრონული
კონფერენცია -გეოგრაფიისა და გარემოს თანამედროვე პრობლემები.
სსუ . თბილისი 2014
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

2010 წლის სექტემბერი
ტრენინგ-კურსის დასახელება ასოციაცია ,,სკოლა–ოჯახი–
საზოგადოება“
2010 წლის 3-10 ნოემბერი
CIUDAD-ის პროგრამა, ქუთაისის მერია
ტრენინგ-კურსის დასახელება - იტალიის (ვენეციის), მოლდოვისა
და ქუთაისის მერიის ერთობლივი თრენინგები ტურიზმის
განვითარების საკითხებზე
2012 წლის 30 აპრილი - 3 მაისი
ტრენინგ-კურსის დასახელება - ტრენინგი - ტრენერებისათვის
2016 წელი - ტრენინგი-სასწავლო პროგრამების
ხელმძღვანელებისათვის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

პროექტები / გრანტები

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

დამატებითი ინფორმაცია 1. 2014 წლიდან დღემდე ვარ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. 2. წლების განმავლობაში ვხელმძღვანელობ
გეოგრაფიის სასწავლო-საველე პრაქტიკებს.
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