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სახელი , გვარი :  მაგდა დავითაშვილი 

დაბადების თარიღი :  2.01.1963.  

ბინის მისამართი :  ქალაქი თელავი , 2200  

                      კვირიკე დიდის ქ.  #71 

საკონტაქტო კოორდინატები: +995 350 27-23-74 

                                                        +995 99 949 878 

   E-mail: magdadav@yahoo.com 

 
                                                                                                

განათლება: 
 

 2004          საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე `Erwinia sp. და 

                 Pseudomonas sp.  კარტოფილის ბაქტერიული პათოგენებისა 

                                    და შესაბამისი ბაქტერიოფაგების გამოყოფა და შესწავლა ~ 

                 მიკრობიოლოგიის სპეციალობით 00.03.07. 

 1986-1989      თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

             D  დასწრებული ასპირანტურა. 

 1982-1986     ლ. ორბელის სახელობის სტიპენდიანტი.   

 1981-1986     თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

              ბიოლოგიის ფაკულტეტი წარჩინებით;  დიპლომი # 094921.                  

 1970-1980      თელავის IV საშუალო სკოლა (ოქროს მედალზე).   

 
 

სამეცნიერო ხარისხი: 
 

 2004         ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი # 004237.  
 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

 2012-დან             ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის  

                             უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 2005-დან       ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

                  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული 

                                    პროფესორი.  

 2004-2005      ამავე უნივერსიტეტის ბიოლოგიის კათედრის დოცენტი. 

 1999-2004      ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

      ბიოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი. 



 1990-2000      თელავის I საშუალო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი.   

 1989-1991     თელავის V საშუალო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი. 

 1988-1999      ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური   

     ინსტიტუტის ბიოლოგიის მასწავლებელი.     

 1980-1981      თელავის რაიონის სასოფლო-სამეურნეო წყალმომარაგების   

      სამმართველოს ლაბორანტი. 

 

           სადისერტაციო საბჭოების წევრობა: 

 იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 

 

საბაკალავრო/სამაგისტრო/სადოქტორო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, რეცენზენტობა: 

  
20 საბაკალავრო და 4 სამაგისრტო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2 სამაგისტრო ნაშრომის 

რეცენზენტი და 1 სადოქტორო ნაშრომის ოპონენტი. 

       

   გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები და სამეცნიერო კონფერენციები:   

30 სამეცნიერო ნაშრომი;  15 სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა. 

 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა:  

 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამა –  ბიოლოგია. 

 

გრანტები: 

 2008-2011   -  საერთაშორისო პროექტის ,,Biological Plant Protection from Major Pest Insects 

in Urban Horticulture“ მონაწილე.   

 2014      -   საერთაშორისო პროექტის "The development of a curriculum and establishment of 

a regional training platform for haematology in medical and fundamental sciences (DECERPH)"  

მონაწილე.                         

        

ტრენინგებში მონაწილეობა:  
 
2007       Georgian Society of Nature Friends “Biodiversity and Community” 

2008   Georgian Society of Nature Friends “Protection of Biodiversity” 

2011       Seminar and Workshop on Sustainable Waste Management and Energy Efficiency under the 

               project ECO-Youth, organized by NGO coalition ECOVISION – The Union for Sustainable  



               development and nGnI – new Generation, new Initiative. Funded through Democracy  

   Commission Small Grants Program, the U.S. Embassy in Georgia. Telavi Iakob  

  Gogebashvili State University, Georgia.  

2012      Georgian Institute of Public Affairs. Open Society Georgia Foundation. “Basis of self-    

            government, presentation skills and project management”  

2012       The Greens Movement of Georgia/Friends of the Earth-Georgia “Public awareness 

  and participation in domestic solid waste management process  improvement” 

2012      “South Caucasus Regional Seminar organized by ECOVISION –The Union  

                for Sustainable Development under the SPARE by Norges Naturvernforbund/  

                Friends of The Earth Norway” 

 

 

ენები: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), ინგლისური (კარგად). 
 

ტექნიკური ჩვევები:  
 

გამოყენებითი პროგრამული პაკეტი: Microsoft Office, Internet.  

 

 


