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გლობალიზაციის პირობებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

და ბლაგოევგრადის (ბულგარეთი) უნივერსიტეტის ერთობლიობით, (29-30 

ივნისი),  ბათუმი, 2010 წელი. 

• საერთაშორისი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლო-

გიები და თანამედროვე მასალები“ (17-18 ივნისი), ქუთაისი 2010 წელი.  

• საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობი-

სა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პრობლემები“. (15-16 ოქტომბერი), ოზურ-

გეთი - ანასეული,  2010 წელი. 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში): 

• ,,აჭარაში გავრცელებული ზოგიერთ ხეხილოვან მცენარეთა ნაყოფის ქიმიური 

შედგენილობის შესწავლა და მათი პასპორტიზაცია“ ძირითადი შემსრულებელი 

ბსუს-ს შიდა საუნივერსიტეტო მიზნობრივი გრანტი-2018 წელი.  

• ,,აჭარა- გურიის მანდარინის ბაღების არსებული მდგომარეობის შესწავლა და რეა-

ბილიტაციისათვის უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვა “№AR/189/10-160/14. სამ-

ეცნიერო ხელმძღვანელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 

დაფინანსებით  2014-2017წწ. 

• ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკა-

ში“ გაეროს განვითარების ფონდის (UNDP) და აჭარის სოფლის მეურნეობის განვ-



ითარების პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში. 2014-2017წწ. (მეცნიერ კონსულტა-

ნტი). 

• ,,აჭარა-გურიაში გავრცელებული ციტრუსოვანთა პერსპექტიული ჯიშებისა და 

კლონების შერჩევა სადედე-საკოლექციო ბაღების მოწყობის, გენოფონდის შენარჩ-

უნებისა და შემდგომი გამოყენების მიზნით. გრანტი №GNSF/ST08/8-521. საქართ-

ველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით. 2009-2011წწ. (ძირითადი 

შემსრულებელი). 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში) 

• ტრენინგი ტრენერებისთვის: სოფლის მეურნეობის პროგრამის ,,ციტრუსების საწა-

რმოო ჯაჭვის ფარგლებში“ (USAID), 2020-202 1წლები. 

• ტრენინგი: ,,მე-2 კლასის ზარალის შეფასება“ ესპანეთის ფინანსებისა და ბიზნესის 

კონსულტანტების (BFC) მიერ. ბათუმი, (4-6 თებერვალი), 2017 წელი; 

• ტრენინგ-სწავლება აგრარული პროფილის სპეციალისტების პროფესიული გადამ-

ზადების პროგრამა: ,,ფიტოპათოლოგია“ ,,ენტომოლოგია“. ა(ა)იპ საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტი, ოზურგეთი-ანასეული. 2016 წელი; 

• ტრენინგი: ,,მანდარინისა და ხურმის რისკების შეფასება“  ესპანეთის ,,აგროსეგუ-

როს“ ექსპერტების მიერ. ბათუმი, (16-18 ნოემბერი), 2016 წელი; 

• ტრენინგი: სოფლის მეურნეობის პროგრამის ,,მანდარინის საწარმოო ჯაჭვის 

ფარგლებში“ (USAID) ბათუმი, 2012 წელი; 

• თურქული ენის შემსწავლელი კურსი I -II საფეხური, 2011-2012 წლები; 

• ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები: დამწყები, ელემენტარული და საშუალო 

საფეხური. 2011-2012 წლები;  

უცხო ენების ცოდნა: 

            ქართული - მშობლიური. 

            თურქული - საშუალოდ   (ლექსიკონის დახმარებით). 

            რუსული - საშუალოდ (ლექსიკონის დახმარებით). 

             ინგლისური -(ლექსიკონის დახმარებით). 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explor 

 


