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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 01.07.1942
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 უმაღლესი.1965წ დაამთავრა აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი
ფიზიკის სპეციალობით-წარჩინებით. 1990წ. დაიცვა საკანდიდატო
დისერტაცია თეორიულ ფიზიკაში „ორი სამნაწილაკოვანი სისტემების
გამოკვლევა ჰიპერსფერულ ფუნქციათა მეთოდით“თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში

სამუშაო გამოცდილება

ენობრივი
კომპეტენციები

1969 წლიდან მსახურობს აკ. წერეთლის ახელმწიფო უნივერსიტეტში
სხვადასხვა თანამდებობებზე, ამჟამად არის ფიზიკის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.
2005-2011 წლებში ფიზიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
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+

რუსული

+

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.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ:4
დ.თედორაძე „შეხედულების განვითარება დროსა და სივრცეზე“ პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კოპნფერენციის მასალები
რელიგიისა და მეცნიერების ურთიერთობის საკითხებზე თსუ 2008წ.
დ. თედორაძე. მ. ვერულაშვილი, ნ. ოქროჭელიძე--რადიოაქტიური
გამოსხივების ენერგია და მისი ბიოლოგიური ეფექტი. ქუთაისი 2013
მ. ვერულაშვილი, დ. თედორაძე. სწავლების ინტერაქტიული
მეთოდები, როგორც საკვანძო კომპენტენციების ჩამოყალიბების
საშუალება. ქუთაისი 2015წ
მ. ვერულაშვლი. დ. თედორაძე. მოსწავლეთა შემოქმედებითი
უნარების განვითარება ფიზიკის გაკვეთილებზე. ქუთაისი 2016წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
სულ:3
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კოპნფერენცია რელიგიისა
და მეცნიერების ურთიერთობის საკითხებზე. თსუ 2008წ
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო: უმაღლესი განათლება ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები. ქუთაისი 2015წ.
VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია:
სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები ქუთაისი
2016წ.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი
მიღებუი აქვს უნივერსიტეტის სერთიფიკატები:High Education—
Neu Technologies and Inovation. 2015.
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საგანმანათლებლო
პროგრამების შექმნის, შეფასების გაუმჯობესების მიზნით
ჩატარებულ სემინარებში მონაწილეობისათვის.
წავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. 2016წ.
პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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

---აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 2015წლიდან დღემდე-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ჯილდოები / სტიპენდიები

დაჯილდოვდა ქუთაისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის--სასახლის დიპლომით 2014წ საუკეთესო ავტორთა --გამოვლენისა და რეცენზირებისთვის---------------------------------2013წ. დაჯილდოვდა ღირსების ორდენით.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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