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განათლება
1978-1983 წ. წ.
1994-1999 წ წ.
1998-1999 წ.წ.
1983-1988 წ.წ.

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი (სსსი)
ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, დიპლომი (წარჩინებით) Г-1 173996;
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი (სსაუ),
იურისტ-ეკონომისტი, დიპლომი, (წარჩინებით) -სსაუ #N005118.
ილ. ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტი,
საზღვარგარეთის ქვეყნებში სტაჟიორთა კურსები სერთიფიკატი
რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის წყლის პრობლემების ინსტიტუტის
ასპირანტურა

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
2005 წ.
1997 წ.

1997 წ.
1988 წ.
მიღებული სამეცნიერო
წოდება

საქართველოს ეროვნული და სოციალური ურთიერთობათა აკადემიის
აკადემიკოსი დიპლომი #382
ეკოლოგიისა
და
ბუნებათსარგებლობის
საერთაშორისო
აკადემიის
აკადემიკოსი, International Academy of Ecology and Nature Management, (IAENM),
დიპლომი N 286-97;
ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, დიპლომი №000614;
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი ТН-#117658;
პროფესორის ატესტატი ПР №006239;

Pპროფესიული გამოცდილება
2019წ- დღემდე
2015წ- 2018წ

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასაწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
თბილისის სასაწავლო უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
უფროსი;

daviTgubelaZe (CV)
2015წ.-დღემდე
2011წ. – 2015წ.
2013წ.-2015წ
2011წ-2017წ
2011წ. – 2013წ.
2007 წ. –2011წ.

2005 –2007 წწ.

1989 წ. – 2005 წ.
1983 – 2007წ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
აგრარულ მეცნიერებებისა და
ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი
თბილისის სასაწავლო უნივერსიტეტი, რექტორის მრჩეველი, აგრარული და
საინჟინრო მიმართულებების ხელმძღვანელი;
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
სამშენებლო ფაკულტეტის
პროფესორი;
საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
ექსპერტი აგროინჟინერიის დარგში
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (საუ) საინჟინრო ტექნოლოგიის
ფაკულტეტის სრული პროფესორი
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (სსაუ), ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის
ხელმძღვანელი,
აგროსაინჟინრო
ფაკულტეტის
სრული
პროფესორი 0,5 საშტატო ერთეული
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,
სამელიორაციო
სისტემების
მართვის
დეპარტამენტის
თავმჯდომარე
საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული
უნივერსიტეტი,
საინჟინრო
ფაკულტეტის სრული პროფესორი 0,5 საშტატო ერთეული
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი (სსაუ)
ასპირანტურისა და დოქტორანტურის განყოფილების ხელმძღვანელი
საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული
უნივერსიტეტი
(სსაუ),
ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტზე, ჰიდროტექნიკისა და საინჟინრო
ეკოლოგიის კათედრის: ლაბორანტი, ასისტენტი, უფრ. მასწავლებელი,
დოცენტი, პროფესორი;

საირიგაციო სისტემებზე სამშენებლო პრაქტიკული გამოცდილება
2005 –2007 წწ.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო,
სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე
საირიგაციო სისტემების საექსპლუატაციო სამსახურის ზედამხედველობა

2005 –2007 წწ.

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
მსოფლიო
ბანკის
მიერ
დაფინანსებული
საირიგაციო
სისტემების
სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების შესრულების შეფასების კომისიის
თავმჯდომარე;
Consultancy Services for the Preparation of Feasibility Studies for the
Selection
of
Viable
Irrigation.
Schemes
for
rehabilitation
Georgia.BranchEptisa Servicios de Ingenieria S.L.

2013 წ.-2014 წ.

სამეცნიერო ხარისხების და წოდებების მიმნიჭებელ საბჭოებში მონაწილეობა
1999 – 2006 წ.წ.

1997 – 2006 წ.წ.

საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარულ
უნივერსიტეტთან
არსებული
სადოქტორო და საკანდიდატო ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს
წევრის პეციალობით „სასოფლო სამეურნეო მელიორაცია“ – შიფრი 06.01.02.
საქართველოს
სახელმწიფო
აგრარული
უნივერსიტეტთან
არსებული
დოცენტისა
და
პროფესორის
სამეცნიერო-პედაგოგიური
წოდებების
მიმნიჭებელი პროფესორთა საბჭოს წევრი სპეციალობით „სასოფლო სამეურნეო
მელიორაცია“ – შიფრი 06.01.02).

Pპედაგოგიური გამოცდილება
1988 წ.-დღემდე

25 წლის პედაგოგიური მუშაობის სტაჟი,
1995 წლიდან პროფესორის წოდება - დიპლომი 006239.

2

daviTgubelaZe (CV)
1995 წ.-დღემდე

L2011-2015წ.წ.
წაკითხული
ლექციების კურსი
1995-2011წ.წ.
წაკითხული
ლექციების კურსი

3

1995–2005წწ არჩეული პროფესორი, 10 წლის სტაჟი;
2005-2009წწ. 2009-2013წწ. არჩეული სრული პროფესორი
8 წლის სტაჟი;
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.
1. სამელიორაციო ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
2. გრუნტების მექანიკა და ფუძე საძირკვლები
3. შესავალი ნიადაგის და წყლის რესურსები ინჟინერინგში;
4. სამელიორაციო ჰიდროგეოლოგია
1. წყლის რესურსების კომპლექსური გამოყენება და დაცვა;
2. სატყეო მელიორაცია;
3. სასოფლო სამეურნეო წყალმომარაგება;
4. გარემოს დაცვის საინჟინრო საშუალებები;
5. ჰიდრომეტრია, ჰიდროლოგია, ჩამონადენის რეგულირება;
6. ტუმბოები და სატუმბისადგურები;
7. ჰიდრავლიკა;
8. ჰიდროტექნიკური ნაგებობები;
9. საინჟინრო მელიორაცია;
10. წყალსამეურნეო ეკოლოგია;
11. ირიგაცია და დრენაჟი;
12. საინჟინრო ნაგებობები;
13. გრუნტმცოდნეობა და ფუძე საძირკვლები;
14. სამელიორაციო ნაგებობები;
15. მშენებლობის ორგანიზაცია;
16. წყალსამეურნეო სისტემების მართვის მენეჯმენტი.
17. საინჟინრო ეკოლოგია;

სამეცნიერო კადრების მომზადება
1997–წლიდან
დღემდე

Mმეცნიერ
ხელმძღვანელი - სპეციალობით
„სასოფლო
სამეურნეო
მელიორაცია“-Dდაცული
სადოქტორო
დისერტაციები
თემაზე
“ჰიდრომელიორეციული სისტემების ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები’; თემა - „ეროზიული პროცესების
ზემოქმედება სარწყავ მიწათმოქმედებაზე“ და სხვა; ჩემი უშუალო
ხელმძღვანელობით დაცულია 4 სადოქტორო დისერტაცია და 30 სამაგისტრო
ნაშრომი.

საერთაშორისო პუბლიკაციების ციტირების ინდექსი
@
N
1

ციტირებული პუბლიკაციების
რაოდენობა საერთაშორისო მონაცემთა
ბაზაში
4

ციტირებათა
ჯამი
11

Hჰირბის
ინდექსი
(h-index)
2

Eეგჰს- ინდექსი
(g-index)
3

სტაჟირება, კონსულტანტობა და კონფერენციებში მონაწილეობა
2016წ

2014 წ.

საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების
წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარებისათვის“საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა
აკადემია 28-30 სექტემბერი 2016წ.თბილისი
ჰოლანდია იუნესკოს წყლის განათლების ინსტიტუტი დელფი საერთაშორისო
სტაჟირება სომხეთის აგრარული უნივერსიტეტის და საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ერთობრივი პროექტი.
Mგავიარე სტაჟირება-მიღებული მაქვს სერთიფიკატი.

daviTgubelaZe (CV)
2012 წ.

2010 წ.

2008 წ.

2006 წ.

2005 წ.

2004 წ.

2003 წ.

2002 წ.

2000 წ.
2000 წ.

ტემპუსის პროგრამების
ხელშეწყობა
–
პარტნიორობა
ქვეყნებში
საერთაშორისო სიმპოზიუმი – უკრაინა კიევი - Tempus &Erasmus Mundus
Opportunities For The Eastern Partnership
სამაგისტრო
სასოფლო
სამერნეო
ეკონომიკური
დარგის
ახალი
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება და გამოცდილებათა გაზიარება,
მიუნხენი,Gგერმანია.
იუნესკოს წყლის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, წყლის რესურსების
მენეჯმენტი სტაჟირება მიღებული მაქვს სერტიფიკატი და დიპლომი,
დელფი, ჰოლანდია.
“სასურსათო უსაფრთხოება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის კეთილდღეობა”
იტალია პრუჯის აგრარული უნივერსიტეტი სერთიფიკატი; ,,აგრობიზნესის
სექტორი, ინოვაციური შესაძლებლობები და განვითარების პერსპექტივები”,
რენის უმაღლესი სკოლა, საფრანგეთი.
,,ირიგაციისა და დრენაჟის“ საერთაშორისო კონფერენცია მოწყობილი World
Bank” მიერ , ქ. ტარბი საფრანგეთი;
K”კვების პროდუქტა ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში”, კრენფილდის
უნივერსიტეტი, ლონდონი, ინგლისი
,,სამაგისტრო
პროგრამების
შემუშავება
აგროტექნოლოგიურ
სერვის
ცენტრებში”, რენის უმარლესი სკოლა საფრანგეთი.
“ზედაპირული რგვისა და ოპტიმალური რწყვის ტექნოლოგიები”, TICA-ს
საერთაშორისო კონფერენცია-ტრეინინგი თურქეთი – სტამბული. მიღებული
მაქვს სერთიფიკატი.
სასწავლო
პროგრამების
მობილურობა
საერთაშორისო
აგრარულ
საგანმანათლებლო სისტემაში ავსტრიის ბოკუს აგრარული უნივერსიტეტი,
იტალიის პერუჯის აგრარული უნივერსიტეტი.
სასწავლო სარესურსო ცენტრი (CRC), ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი
(CEU).
მონაწილეობა
მივიღე
უმაღლესი
სკოლების
ახალგაზრდა
პედაგოგებისა და პროფესორებისათვის. კონფერენციის სახელწოდება:
"გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და პოლიტიკა" ბუდაპეშტი, უნგრეთი;
მე-10 საერთაშორისო სტოქჰოლმის წყლის სიმპოზიუმი. დელეგატი.
სტოქჰოლმი, შვედეთი.
სტაჟირება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯორჯიის
და ფორტველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, ,,სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური
მართვის საკითხებზე“; სასოფლო-სამეურნეო სისტემების განვითარების
საერთაშორისო პროგრამა, მიღებული მაქვს სერთიფიკატები.

1999 წ.

ხანიის ხმელთაშუაზღვის აგრარული უნივერსიტეტი, კრეტა, საბერძნეთი.
მიღებული მაქვს სერთიფიკატი.

1998 წ.

"სოფლის მეურნეობაში შესაძლებლობათა გაზრდა". კომპლექსური ტრეინინგი
განხორციელდა
საქართველოს
სოფლის-მეურნეობისა
და
სურსათის
სამინისტროსა და სოფლის-მეურნეობის საერთაშორისო ორგაიზაციის (FAO)
და გაეროს (UN) მიერ. პროექტის No. TCP/GEO/6713, კონსულტანტი.
“იუნესკოს” მე-3-ე საერთაშორისოკონფერენცია, ,,ბიოსფერული ნაკრძალების
განვითარების პერსპექტივები”, ფინეთი, მიღებული მაქვს დიპლომი
და
სერიფიკატი.

1998 წ.

1995 წ.

საერთაშორისო კურსები: ,,წყლის სისტემების მოწყობილობების თანამედროვე
ტექნოლოგიები
ირიგაციაში“, ისრაელი,
მაშავი,
მიღებული
მაქვს
სერთიფიკათი.
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daviTgubelaZe (CV)
სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა
2010 წ.–2013 წ.წ.

2010 წ.

2006 წ. – 2009 წ.

2004-2007 წ.წ.

2003 წ.

2002-2005 წ.წ.

Tempusis – გრანტი – სამაგისტრო პროგრამები ბიოლოგიურ მეცნიერებებში –
აგრობიოლოგიური სპეციალობით. Mმონაწილე უნივერსიტეტები:
გრინფილდის უნივერსიტეტი, ალიკანტეს უნივერსიტეტი, არისტოტელეს
უნივერსიტეტი, საქ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ერევნის სახ.
Uუნივერსიტეტი, ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფოუნივერსიტეტი, საქ.
სახ. Aაგრარული უნივერსიტეტი. Gგრანტის მონაწილე.
,,ვაინშტეფანის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტთან საქართველოს
სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის თანამშრომლობის შესახებ“
ერთობრივი აგრარული მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის შემუშავება,
გერმანია .
“Water Resources Management of Agro-Eco-Systems in the South
CaucasusTransboundary Regions” (Armenia, Azerbaijan, Georgia); Project SfP
982227; გრანტი მონაწილეობენ ჯორჯიის უნივერსიტეტი აშშ; საქართველოს
სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი; სომხეთის და Aაზერბაიჯანის
აგრარული უმაღლესი სასწავლებლები;
ევროკავშირის პროგრამა TEMPUS–TACIS-ის საერთაშორისო პროექტი JEP
24004-2003, ,, სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება და სასოფლო
სამეურნეომართვა” მონაწილე უნივერსიტეტები საქართველოს სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი, საფრანგეთის ნანტის, ბელგიის გენტის და
პერუჯის აგრარული პროფილის უმაღლესი სასწავლებლები. პროექტი
ითვალისწინებს საქართველოში სასოფლო სამეურნეო დარგის აგრარული
სამაგისტრო პროგრამების სრულყოფას. მაგისტრანტებისა და პედაგოგების
მომზადებას ბოლონიის ხელშეკრულების შესაბამისად. ვარ საქართველოს
მხრიდან პროექტის კოორდინატორი.
ევროკავშირის პროგრამა TEMPUS ინდივიდუალური მობილური გრანტი
Individual Mobility Grant Application: GEO1006-2003“Issues of Curriculum Reform in
Environmental Law and Management”, ვმონაწილეობდი ქ. ვენის (ავსტრია) და
ქ. პერუჯის (იტალია) აგრარულ უნივერსიტეტებთან ერთობრივ პროექტების
განხორციელებაში.
Aამერიკის მთავრობის გრანტი გამოცხადებული საელჩოს მიერ #S-GE500-02GR-015“ ახალგაზრდა
მეცნიერთა
საინფორმაციო
უზრუნველყოფის
საკონსულტაციო
ცენტრი”
–
პროექტის
ხელმძღვანელი. შემდგომში
არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია აგროსაინფორმაციო სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი – 2003-2005წწ. ცენტრის დირექტორი.

სამთავრობო ჯილდოები
1998 წ.
1997 წ.– 2000 წ.

ღირსების ორდენის კავალერი
საქართველოს პრეზიდენტის ახალგაზრდა დოქტორთა 1 ხარისხის
სტიპენდიატი.

Eენების და კომპიუტერული ტექნოლოგიების ცოდნა
Uენების ცოდნა

კომპიუტერული
პროგრამები

ქართული (მშობლიური)
ინგლისური ენის ცოდნა - Upper intermediate
რუსული ენა - კარგად
"მაიკროსფორდ ოფისის პაკეტი 2013",ფოტოშოპი, ქორელდროუ, ინტერნეტ
ექსპლოუერი., ავტოკადი
სერთიფიკატი - პკკ #0115.
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daviTgubelaZe (CV)
პუბლიკაციები
სამეცნიერო შრომები

გამოგონებები
M
გამოცემები

გამოქვეყნებულია 111–მდე სამეცნიერო ნაშრომი, ოთხი მეთოდური მითითება
და ოთხი მონოგრაფია-წყლის რესურსების ოპტიმალურ მართვასა და
მდინარეების ეკოლოგიურ პრობლემებზე, რომლებიც ძირითადად ეხება
ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის საკითხებს;
ფსკერზე მდებარე ნაწილაკის მდგრადობის განმსაზღვრელი ტექნიკური
დანადგარი, რომელიც შეისწავლის კალაპოტის გარეცხვას.
1. სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური ლექსიკონი -- ინგლისურ -ფრანგულ
- ქართულ ენებზე თბილისი
2. წყლისმიერი ეროზიული პროცესების პროგნოზირება და გაანგარიშება მონოგრაფია
3. ჰიდრომელიორაციულ სისტემებში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის
თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები
4. კალაპოტური ნაკადების დინამიკა და ზღვის სანაპირო ზონის
ლითოდინამიკა - მონოგრაფია - გამოცემა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია მოსკოვი
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