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მაკა ხეცურიანი
ჭავჭავაძის ქ. ქუთაისი 4600

+995431240036

+995577122828

maka.khetsuriani@atsu.edu.ge

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 22.05.1975
განათლება

 1992-1997 წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი ბიო-სამედიცინო
ეკოლოგიის სპეციალობა.
 2009-2012 წ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დოქტორანტურა (შიფრი გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების დოქტორი).

სამუშაო გამოცდილება

 2015 წლიდან - დღემდე აწსუ მარკეტინგის, პროექტებისა და
ღონისძიებების მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი.
 2014 წლიდან - დღემდე აწსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის
ეკოლოგიის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
 2010 წლიდან - დღემდე ქუთაისის აწსუ საინჟინრო-ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის ქიმიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მოწვეული
თანამშრომელი.
რეგიონების
ასოციაციის
„ქალები
 2006 წლიდან - დღემდე
განვითარებისათვის“ და ქუთაისის ქალთა კლუბის პრეზიდენტი.
 2008 წლიდან - დღემდე იმერეთის რეგიონალური განვითარების
სააგენტოს დირექტორი.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირ
 2003 წლიდან – დღემდე
“სპექტრის“ ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში.
 2011 –2015 წ. აწსუ საინფორმაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის უფროსი სპეციალისტი
იმერეთის
სოციალური
მომსახურების
სააგენტოს
 2009-2010 წ.
საკოორდინაციო ცენტრის უფროსის მოადგილე
ქ.ქუთაისის მერის მრჩეველი ეკოლოგიის საკითხებში
 2003-2004 წ.
ქუთაისის წმინდა ილია მართლის სახელობის საშუალო
 2000-2003
სკოლის ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი
ქუთაისის მრავალპროფილიანი საშუალო სკოლა „ცოდნა“.
 1999-2001
ბიოლოგიის მასწავლებელი
ქუთაისის №1 სკოლა-კოლეჯი. ბიოლოგიის მასწავლებელი
 1996-1999
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

მაკა ხეცურიანი

B1

B2

ინგლისური

X

რუსული

X

C1

C2

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის. საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა –25
1. ხეცურიანი მ. წყალდიდობის წარმოქმნის მიზეზებისა და
სტიქიის გავრცელების არეალის შესწავლა რაჭის
რეგიონში. აწსუ საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 2016 წ. ქუთაისი. გვ.
446-450
2. ხეცურიანი მ. ქუთაისის ზონის ბუნებრივი რადიაციული
ფონის შეფასება მდგრადი განვითარების პრინციპების
გათვალისწინებით. აწსუ საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და
განვითარების პერსპექტივები“. 2015. ქუთაისი. გვ. 325328
3. Г. Д. Чирадзе, З. З. Мардалеишвили, М. В. Хецуриани, Н. Д.
Мандария «ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ
РЯДОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
РАДИАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА МЕСТНОСТИ»
журнал «Новые технологии». №1, г.Киев. 2013.
4. Хецуриани М.В., докторант, Гамкрелидзе Е. А.,
д.х.н.Государственный университет им. А.
Церетели,Кутаиси, Грузия. Радиоэкологическое
исследование окрестностей г. Кутаиси. Националная
академия наук Азербайджана. “СБОРНИК ИЗВЕСТИЙ”
№50. Г. Гянджа. 2012. стр. 70-75.
5. K.Tskhakaia, M. Khetsuriani. The mathematical modeling of
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the migration of pollutants in subterranean waters.
International Federation for the Promotion of Mechanism and
Machine Science“Problems of mechanics”International
scientific journal #4 (45) Tbilisi. 2011.page 97-102.
სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა –10
1. 2016. ქუთაისი. აწსუ საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო
ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.
2. 2015. თბილისი. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური
ბაღის I სამეცნიერო კონფერენცია „ბიომრავალფეროვნება
და საქართველო“.
3. 2015 წ. ქუთაისი, აწსუ საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და
განვითარების პერსპექტივები“
4. 2012 წ. თბილისი, რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის
ინსტიტუტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია
„რადიოლოგიური და აგროეკოლო-გიური
გამოკვლევები“
5. 2012. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები
და გარემოს დაცვა“

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა –25
1. 2016, August, Bazaleti, Georgia. IFES. “Gender and
Communication”
2. 2015, March. Kutaisi. Ministry of Foreign Affairs of the Czech
Republic. NESEHNUTI. BarCamp for civic capmaings, human
rights, conflicts and prejudices, independent journalism,
women’s rights and environmental issues.
3. 2011 წ. აპრილი. თბილისი. გოეთეს ინსტიტუტი.
Pპროექტი “ახალი კავშირები-ახალი პერსპექტივები”.
მოხალისეთა მობილიზაცია. საზოგადოებასთან
ურთიერთობა.
4. 2010 წ. აპრილი. პოლონეთი. ვარშავა. საინფორმაციო
საზოგადოების განვითარების ფონდი. პიროვნული
განვითარების ტრენინგი
5. 2008 წ. ნოემბერი პოლონეთი. კრაკოვი. „აქტიური
საქართველო-ქალთა აკადემია“
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სულ რაოდენობა – 10
1.

„ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა
საქართველოს, მოლდოვასა და სომხეთის შერჩეულ
ქალაქებში” - განათლების ექსპერტი (EU. Black Sea CBC,
2013-1015);

2. „ქალები დემოკრატიისათვის“ - პროექტის
კოორდინატორი (ნიდერლანდების მრავალპარტიული
ინსტიტუტი, 2012);
3. გაფრთხილების სამოქმედო გეგმა და მოსახლეობის
სწავლება“ - პროექტის კოორდინატორი (სსიპ გარემოს
ეროვნული სააგენტო 2009);

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

დატებითი ინფორმაცია

4.

„ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფა ქ. ქუთაისში"
- პროექტის PR მენეჯერი (N TACIS/2006/128462, 20062007);

5.

ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის
შემუშავება სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში" (ქ. ქუთაისი) პროექტის ვიცეკოორდინატორი – (EU, VROM,USEPA,
REC Caucasus, 2005–2006).

ვარ ლიტერატურულ-საზოგადოებრივი ჟურნალ
„განზომილების“ სარედაქციო საბჭოს წევრი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი
განათლების ცენტრის B1 და B2 სერთიფიკატები, Soroptimist
International of Europe-ს UPPER INTERMEDIATE დონის
სერთიფიკატი.
ზ. ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის
(2008 წ) და NIMD-ის ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის (2012 წ)
კურსდამთავრებული.
მონოგრაფიის „ქალაქ ქუთაისისა და მისი მიმდებარე
ლანდშაფტების რედიოეკოლოგიური კვლევა“ ავტორი.
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