
          დავით მახაშვილი        
 
                                                       CV 
 
დაბადების თარიღი:  1960. 02.06. 
 
ეროვნება: ქართველი 
 
მისამართი: 2200, ქალაქი თელავი, სულხანიშვილის ქ. 28 
 
ტელეფონი: სამსახური. 8(250) 73751, სახლი 8(250) 71837, მობ. 8(99) 108450 
 
E-mail:           davitma@rambler.ru,   davit.makhashvili@tesau.edu.ge 
 
 განათლება: 
 
2005. 10. 09. _დღემდე განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული 
            პროფესორი, (2009.11.09. - 2013.05.02. წლებში ხელახალი არჩევნებით) 
1999. 18. 10. - დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება,  
                დიპლომი გა #0000466; 
1995. 29. 09. – პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომი #000872; 
1993-1995 წ.წ. – ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
              უნივერსიტეტის  მაძიებელი; 
1989-1995 წ.წ. –იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
              პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორია-სამართალმცოდნეობის 
              სპეციალობით, დიპლომი აუ # 042641; 
1982-1986 წ.წ.   -იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
              პედაგოგიური ინსტიტუტი, სამხედრო მომზადებისა და ფიზ.  
              აღზრდის სპეციალობით, დიპლომი HB #255614. 
 
თანამდებობა უნივერსიტეტში: 
2014.26.06- დღემდე  -    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი 
2013.11.  -2014.26.06.-     განათლების მეცნიერებათა   
                                              დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
 
2006. 1.09-11.2013      - უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე; 
 
2005. 30. 03 -2006 წ. 1.09 – უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ბლოკის  
                       კოორდინატორი; 
1999. 01.09 -2005 წ. 30. 06 –უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს სწავლული  
                         მდივანი; 
 
1988. 09.07- 2005. 30.03- უნივერსიტეტის აღმზრდელობითი დარგის პრორექტორი. 
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სამეცნიერო ინტერესები: 
 
_სწავლებისა და სწავლის პედაგოგიური ტექნოლოგიები; 
_უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის საკითხები. 
 
პროფესიული აქტივობები: 
 
-2012 . 27.04 -5.05.  -აშშ კონგრესის საერთაშორისო პროგრამა „ღია მსოფლიო“, 
„უმაღლესი განათლების ადმინისტრირება/ინოვაციები“. 
 
-2010. 5-6.11.  – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტერული 
მეცნიერებები, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“. 
 
2011. 18-20 10. - საერთაშორისო სამეცნირო კონფერენცია „კულტურათაშორის 
დიალოგები“. 
 
_2010. 24-29. 04. - ფოლკსვაგენის ფონდი, საბაკალავრო პროგრამა `პროექტის 
მენეჯმენტის” დანერგვის ფარგლებში სემინარი: `უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა-
სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა”,  II ეტაპი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
 
_2009. 24-29. 08. - ფოლკსვაგენის ფონდი,საბაკალავრო პროგრამა `პროექტის 
მენეჯმენტის” დანერგვის ფარგლებში სემინარი: `უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა-
სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა”,  I ეტაპი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
 
_2005. 14-19.  04.- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 
სემინარი: `ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი განათლების სისტემა”, 
ბაკურიანი. 
 
-2004. 22. 05.-18. 06.- აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის პროგრამა: `რელიგიური 
ტოლერანტობა საქართველოში”. ქ. ამჰერსტი, მასაჩუსეტსის შტატი, აშშ. 
 
-2001. 24-26. 01.- განათლების მეგაპროექტი (OSGF), მასწავლებელთა 
საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა,  სემინარი: `საუნივერსიტეტო 
კურიკულუმის მომზადება”, ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო~, თბილისი. 
 
_2001. 07-09. 02.- განათლების მეგაპროექტი (OSGF), მასწავლებელთა 
საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა,  სემინარი: `მასწავლებელთა კვლევა”, 
ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო, თბილისი. 
 
_2001. 07. 05.- სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამა, სემინარი: 
`საკრედიტო სისტემა, უმაღლესი განათლების რეფორმა დასამაგისტრო სწავლება”, 
ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო, თბილისი. 
 
_2001. 16-19. 05.- განათლების მეგაპროექტი (OSGF), მასწავლებელთა 
საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა, სემინარი: `სტუდენტთა და მოსწავლეთა 
ცოდნის შეფასება”, ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო, თბილისი. 



 
_2001. 20. 05.-სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამა, სემინარი: 
`უმაღლესი განათლების კანონ-პროექტის საჯარო განხილვა”, Fფონდი `ღია 
საზოგადოება-საქართველო, თბილისი. 
 
-2000. 26-28. 09.-განათლების მეგაპროექტი (OSGF), მასწავლებელთა 
საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა,  სემინარი: `მასწავლებელთა განათლება 
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში: ახლანდელი მდგომარეობა-პრობლემები-მიმდინარე 
რეფორმის საკვანძო საკითხები”, ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო~, 
თბილისი. 
 
-2000. 26-28. 09.- განათლების მეგაპროექტი (OSGF), მასწავლებელთა 
საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა,  სემინარი: `სტუდენტ-პედაგოგიური 
პრაქტიკა; აკრედიტაცია და ლიცენზირება”, ფონდი `ღია საზოგადოება-საქართველო, 
თბილისი.  
   
_1998 – 1999 წლები- განათლების მეგაპროექტი (OSGF), `კითხვა და წერა კრიტიკული 
აზროვნებისათვის” პროგრამის ფარგლებში სემინარები: 
 `ცნებათა მონახაზი კრიტიკული აზროვნებისათვის”; 
 `კრიტიკული აზროვნების განვითარების ხელშემწყობი მეთოდები”; 
 `ერთობლივად სწავლა”; 
  `გაკვეთილის დაგეგმვა და შეფასება”.  
 
სამეცნიერო პუბლიკაციები: 
 
51 სამეცნიერო პუბლიკაცია. 
 
ოჯახური მდგომარეობა: 
 
მეუღლე – ნინო მოდებაძე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  
          განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი  
          უნივერსიტეტის ხარისხის განვითარების სამსახურის საგანმანათლებლო  
                     პროგრამების კოორდინატორი; 
შვილები: ლევან მახაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
                    სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მოწვეული მასწავლებელი; 
          დავით მახაშვილი, შსს საპატრულო პოლიციის კახეთის სამართველოს  
                    პატრულ-ინსპექტორი. 
 
საზღვარგარეთ ყოფნა: 
 
              2012 წელი- აშშ, -აშშ კონგრესის საერთაშორისო პროგრამა „ღია მსოფლიო“,    
                                     საკონკურსო შერჩევით; 
             2011 წელი - თურქეთი, შავი ზღვის უნივერსიტეტის მიწვევით; 
             2007 წელი – გერმანია, ქალაქ ბიბერახის მერიის მიწვევით. 
       2004 წელი - აშშ, სახელმწიფო დეპარტამენტის საგანმანათლებლო  
                            პროგრამა,საკონკურსო შერჩევით. 
 
 



        სამხედრო სამსახურისადმი დამოკიდებულება: 
    
        სამხედრო ვალდებული, უფროსი ლეიტენანტი;  
 
        1979-1981 წლებში -სამხედრო სავალდებულო სამსახური, შორეული  
                                                   აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქი. 
 
 
 
ენები: 
 
 ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), იგლისური (ლექსიკონის  
დახმარებით). 
 
ტექნიკური ჩვევები: 
 
ავტომობილის მართვა, კომპიუტერი. 
 
სხვა უნარ-ჩვევები: 
 
  კომუნიკაბელურობის, ორგანიზაციული საქმიანობის, გუნდური  
      მოთამაშის. 
 
ინტერესები: 
 
     ლიტერატურა, მეგობრებთან ურთიერთობა, ტელეგადაცემების ყურება. 
ისტორიული და კულტურული ღირშესანიშნაობების დათვალიერება, ინტერნეტი. 
 
 
 

                                           შევსების თარიღი: 23. 07. 2014. 


