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 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი; სოფლის

განათლება

სამუშაო გამოცდილება









მეურნეობის პროდუქტთა ტექნოლოგიის ფაკულტეტი; სპეციალობა-ინჟინერ-ტექნოლოგი, 1990-1995წ.წ.
03.00.23
მეცნიერებათა
კანდიდატი,მეცნიერებათა
 ბიოლოგიის
კანდიდატის დიპლომის ნომერი№ 003585
 ბიოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
2011წ -დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგარული
ფაკულტეტის
სუბტროპიკული
კულტურების
ტექნოლოგიის
დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2006-2009წწ. სსმსუ-ის სოფლის მეურნეობის და სასურსათო პროდუქტთა
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2002-2006წწ. სსმსუ-ს ბიოქიმის და ბიოტექნოლოგიის კათედრის დოცენტი
1999-2002 წწ. სსმსუ-ს ბიოქიმის და ბიოტექნოლოგიის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
1997-1999წწ. სსმსუ-ს ბიოქიმის და ბიოტექნოლოგიის კათედრის
ასისტენტი
1996-1997წწ. სსმსუბიოორგანული ქიმიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

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. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
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არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 2016წ - მ. ფრუიძე, ე. ბენდელიანი - ლუდის შენახვაზე მოქმედი ფაქტორები.
,,აგრო NEWS”, პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი N1. ქუთაისი, 2016. გვ.104109.
 2015წ. - ე. ბენდელიანი, მ. ფრუიძე - ლუდის ხარისხობრივი მაჩვენებლები და
მათზე მოქმედი ფაქტორები, ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის ჟურნალი
`ნოვაცია~, ქუთაისი, 219-224გვ.
.
 2014წ.მ. ფრუიძე, ე. ბენდელიანი -,,ჩაის არაკონდიციური ნედლეულიდან
მიღებული ექსტრაქტების გავლენა ლუდის წარმოების პროცესებზე“,
,,ნოვაცია“, საქ.მენიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის
შრომები, ქუთაისი, გვ.151-153.
 2007წ ე. ბენდელიანი, მ. ფრუიძე– ქერის ალაოს პეროქსიდაზას ფიზიკურ–
ქიმიური თვისებები და მათი ცვლილებები მწვანე ჩაის ექსტრაქტის
მოქმედებით. საქართველს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მოამბე, ტ20, გვ.362-364.
 2007. Omiadze N.T., Aplakov V.R.,Bendeliani E.G. , Tsiklauri.G.Ch. Significance of
phenoloqsidaze and peroxidazeregulation in juices and beer production. “Plant
microbial enzymes: isolation, characterization, biotechnology applications”, –
Tbilisi,Georgia, 2-5 - th july.

სამეცნიერო
კონფერენციები

 საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
"ფუნქციონალური
დანიშნულების
კვების
პროდუქტების
წარმოების
ინოვაციური
ტექნოლოგიების" შრომათა კრებული-’’ლუდის საფუვრების სელექცია’’,
ქუთაისი, 2015 წ. გვ. 215-219






INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND BIOTECHNOLOGY, ,,TEA ADDIITES FOR USE IN BEER PRODUCTION, ICFB 2014, September 1112, 2014წ. Tbilisi, Georgia.p.48.
Vსაერთაშორისო
სამეცნიერო
–
პრაქტიკული
კონფერენცია
„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“,– „სალუდე ქერის ალაოს
ფერმენტების თვისებების გამოკვლევა“. შრომების კრებული, სუხიშვილის
სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, 2014წ. გვ.118–121.
საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კვების პროდუქტების წარმოების
აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“,- ,,ლუდის
წარმომების პროცესების რეგულირება ჩაის ექსტრაქრების გამოყენებით“,
შრომების კრებული, ქუთაისი, 2014წ. გვ. 192-194.

 საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია-"ბიოუსაფრთხო
კვების
პროდუქტთა პრობლემები და ბიზნეს გარემო", ჩაის ბიოდანამატების
გავლენა ლუდის ხარისხზე. შრომების კრებული, ქუთაისი, 2010 წ. გვ. 41–45
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ტრენინგები / სემინარები


ტრენინგი-‘‘How to Create a Cmpetitive Reserch Design:From Papers to
the
field’’ within the frame of the project increasing of Capacities of
Academic and Menagement Staff at Akaki Tsereteli State University
(Georgia). .

 ტრენინგი-,,სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები’’ - უწყვეტი განათლების
ცენტრი- ტრენინგის ორგანიზატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,2015 წ 8-9 ივნისი.
 ტრენინგი-,,ეფექტური კომუნიკაცია’’-შპს. განათლებისა და მართვის
გუნდი,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,2015წ 16-17
თებერვალი.
 ტრენინგი-,,საგანმანათლებლო
პროგრამების
შექმნის,
შეფასების,
გაუმჯობესების
და
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
აკრედიტაციისთვითშეფასების ანგარიშის მომზადება“ - ტრენინგის
ორგანიზატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ.
 ტრენინგი-,,განათლება მდგრადი განვითარებისათვის“ - ტრენინგის
ორგანიზატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ.
 ტრენინგი-,,Impovement of education quality at Akaki Tsereteli State Universiti
(Georgia)”- ტრენინგის ორგანიზატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT COOPERATION,
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCESW PRAGUE. 2015წ. 19 ნოემბერი.
 ტრენინგი- Impovement of education quality at Akaki Tsereteli State Universiti
(Georgia)”- ტრენინგის ორგანიზატორი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT COOPERATION,
CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCESW PRAGUE. 2015წ. 15 სექტემბერი.
 ტრენინგი-USAID–ის და ჩეხეთის რესპუბლიკის განვითარების სააგენტო
CZECH REPUBLIC “განათლების ხარისხის გაუმჯობესება აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში”; ქუთაისი, 2014წ.
 ტრენინგი-,,ქრომატოგრაფირების
მეთოდები
და
თანამედროვე
ქრომატოგრაფიული მოწყობილობები” - ტრენინგის ორგანიზატორი - შპს
" ჯეოლაბინსტრუმენტი"–ს ინტენსიური ტრენინგი “ , ქუთაისი, 2012წ.
 ტრენინგი-,,ბიზნესდაგეგმარების სასწავლო კურსი“ - ტრენინგის
ორგანიზატო-რი
ქართული
დიასპორა
ქუთაისის
განვითარებისათვის.2011წ.

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი
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.
5.

 საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელობა

დამატებითი ინფორმაცია

2009-2011 მაგისტრატურა -სამადუღრო წარმოების
ბიოტექნოლოგია
2012-2013 მაგისტრატურა-სუბტროპიკული კულტურების
გადამუშავების ტექნოლოგია
minor 2009-2013 სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზა
2013-2018 სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზა
2008-2010 პროფესიული - ბიოლოგიური ტექნოლოგია

 2007-2009 წწ – სუბტროპიკული კულტურების მექანიზაციისა
და ტექნოლოგიის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
 2005-2008 წლებში პრეზიდენტის სტიპენდიანტი ახალგაზრდა
მეცნიერ-თანამშრომლებში.
 გამოცემული სახელმძღვანელოები: დამხმარე სახელმძღვანელო
2, მომოგრაფია 1,მეთოდური მითითება4, სალექციო კურსი 2
 სხვადასხვა სასწავლო პროგრამებზე წაკითხული სასწავლო
კურსები:
პროფესიული განათლება -პურის, პურისცხობის, მაკარონის
და საკონდიტრო ნაწარმის ტექნოლოგია
ბაკალავრიატი
-ლუდის
ტექნოლოგია,
პურის
ექსპერტიზა,პურის, პურ-პროდუქტების და საკონდიტრო
ნაწარმის ტექნოლოგია, ექსპერტიზა და სერთიფიკაცია,
ენზიმოლოგიის საფუძვლები, მცირეალკოოლიანი,უალკოოლო
სასმელებისა და მინერალური წყლების ტექნოლოგია და
ექსპერტიზა,კვების მრეწველობის საფუძვლები.
მაგისტრატურა - ლუდის წარმოების ბიოქიმიური
საფუძვლები, ლუდის წარმოების ტექნოლოგია.
დოქტორანტურა - აგრონედლეულის კვლევის თანამედროვე
მეთოდები
 ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე: თემურ ქვარიანი
28.11.1972
შვილი :
ანდრია ქვარიანი
19. 10. 2005
შვილი :

გიორგი ქვარიანი

03. 04. 2008
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