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განათლება

 სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი - ბრძანება N557 20.06.
2006 წ.
 სოფლის მეურნეობის კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი N 004703,

22.04. 2005 წ.
 ლ. ყანჩაველის სახელობის საქართველოს მცენარეთა დაცვის ს/კ

ინსტიტუტი, ასპირანტი 1999-2002წ.წ.
 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო ინსტიტუტი,

აგრობიზნესის ფაკულტეტის სრული კურსი. სპეციალობა მცენარეთა
დაცვა, კვალიფიკაცია _ აგრობიოლოგი (წარჩინებით), 1992-1997 წ.წ.
დიპლომი № 0001791. 1998 წ.წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2011 -2016 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული
ფაკულტეტის ტურიზმისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 2010-2011 სსმსუ-ს სუბტროპიკული მეურნეობის და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ფაკულტეტის ლანდშაფტური არქიტექტურის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;
 2006-2010 სსმსუ-ს აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
ასისტენტ პროფესორი;
 2005-2006 სსმი-ს მცენარეთა დაცვის კათედრაზე უფროსი მასწავლებელი
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
X

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. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.
ლანდშაფტის დიზაინის 3D პროგრამები „наш сад 0.6 омега“, „наш сад кристал 10“,
sweethome, ”Photo Land Designer 2”, ArchiCAD.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

25
1.

კუცია მ. ჭკნობის გამომწვევი სოკოების მიერ ტოქსიკურ
ნივთიერებათა გამოყოფის უნარი. ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
მეექვსე
საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენციის შრომების
კრებული “ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და
ბიზნეს გარემო“. 2016 წ.,გვ.156–159.

2.

კილაძე რ., ბენიძე ე., გუბელაძე., კუცია მ., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია
ქ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო
კორპუსების
მიმდებარე
ტერიტორიების
ეკოლოგიური
მდგომარეობის კვლევის
შედეგები. ქ. ქუთაისი, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ”გონი”, ISSN 1512-0066X გამომც
”მერმისი”, №3, 2015 წ., გვ.21-27;

3.

კილაძე რ., ბენიძე ე., გუბელაძე., კუცია მ., ოჩხიკიძე ი., ქუთელია
ქ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური
კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიის მცენარეული საფარის
შესწავლის შედეგები. ქ. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ”გონი”,
ISSN 1512-0066X გამომც ”მერმისი”, №3, 2015 წ., გვ.14-20

4.

კუცია მ. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა. ლექციების კურსი. ISBN
978-9941-459-35-1., აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი, 2015 წ.,
226გვ.
კურდღელია მ., კუცია მ., ქუთელია ქ. სუბტროპიკულ
მცენარეთა ეკოლოგია. ლექციების კურსი. ISBN 978-9941–453–
55–7., აწსუ-ის გამომცემლობა, ქ. ქუთაისი, 2015 წ., 230გვ.

5.
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი - მარინა კუცია

10
1. კუცია მ. ჭკნობის გამომწვევი სოკოების მიერ ტოქსიკურ ნივთიერებათა
გამოყოფის უნარი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეექვსე
საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული
ინტერნეტ
კონფერენცია
“ბიოუსაფრთხო კვების პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო“. 2016 წ.

2. იმერეთის ბუნების ძეგლები და მათი ეკო–ტურისტული პოტენციალი.
საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სტატუსის მონიჭების 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი
რესპუბლიკური
სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია
„ახალგაზრდა
აგრარიკოსები“. ქუთაისი. 2016 წ.
3. Меры борьбы с почвенными патогенами. Государственный университет имени
Акакия Церетели. Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе.
Международная научно-практическая конференция, посвещенная 70-летию
Курганской ГСХА., т.2. 2014 г.

4. სამკურნალო მცენარეების სიდამპლის გამომწვევი სოკო და მათ
წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის
დაარსებიდან
100
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
საიუბილეო
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2013
წ.
5. პარკოსანი კულტურების დაავადებები და მათ წინააღმდეგ
გამოყენებული ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდი. საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2008 წ.

ტრენინგები / სემინარები

5
1.

2.

3.

4.

5.

სერტიფიკატი - აწსუ-ის აგრარული ფაკულტეტი. კავშირი–
იმერეთის აგროეკოლოგიური ასოციაცია. რესპუბლიკური
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ახალგაზრდა
აგრარიკოსი“ აქტიური მონაწილეობისათვის 10.06.2016 წ.
სერტიფიკატი - აწსუ-ის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში „ცოდნის
მენეჯმენტი აკადემიურ სივრცეში“. აქტიური
მონაწილეობისათვის. 01.06.2016 წ.
Has successfully completed Workshop on increasing the skills of
university teachers of 15 hours Through “Improvement of education
quality at State University Akaki Tsereteli (Georgia)” 2015.
An Intensive Course of Quantitative methods in agricultural economics of
40 hours Through “Improvement of education quality at State University
Akaki Tsereteli (Georgia)” 2015.
An Intensive Course of Extension for Rural Development of 55 hours
Through “Improvement of education quality at Akaki Tsereteli State
University (Georgia)”

პროექტები / გრანტები

შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
მიმდებარე
ტერიტორიების
ლანდშაფტურეკოლოგიური შესწავლა და რეკონსტრუქციის ღონისძიებები. 1.07.2013 31.06.2014 წ. წ. ეკოლოგი. მცენარეთა დაცვის სპეციალისტი.

წევრობა

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული
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Curriculum Vitae
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ჯილდოები /
სტიპენდიები

სახელი, გვარი

წევრი 2014 –2016 წ.წ.
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტერის
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 2013–2015წ.წ.

აგრარული

აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტერის
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 2009–2010წ.წ.

აგრარული

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია
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