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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ

ველებში ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 1997 წ. – რუსეთის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის სანკტპეტერბურგის ექსპერიმენტული მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი, მინიჭებულია ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის
ხარისხი; /დიპლომი КТ 037490/
 1981-1986წწ. – ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის
პედაგოგიური ინსტიტუტი – ბიოლოგია-ქიმიის მასწავლებლის
კვალიფიკაციით. /დიპლომი ИВ #256129

 2006 წლიდან ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ბიოლოგიის მიმართულების ასოცირებული
პროფესორი
 2007 წლიდან ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის „ლამპარის“
რექტორი
 2007წ. – აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 2006წ. – აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის ზუსტ და
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე ხარისხის მართვის
დარგში
 2005წ. – აკ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინისა
და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილე ხარისხის მართვის
დარგში
 2000–2006წწ. – ქუთაისის აკ წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ადამიანის ნორმალური ანატომიისა და
ფიზიოლოგიის კათედრის დოცენტი
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 2000წ. – ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადამიანის ნორმალური ანატომიისა და ფიზიოლოგიის კათედრის
მასწავლებელი
 1992წ. – სანკტ-პეტერბურგის ექსპერიმენტული მედიცინის
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ი.პ. პავლოვის განყოფილების
უფროსი ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

კომპიუტერული
უნარები
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

A1

A2

B1

გერმანული

X

რუსული

X

B2

C1

C2

Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.

სულ რაოდენობა 4.
1. რ. საკანდელიძე, ი. ლომსიანიძე, ე. ჯულაყიძე/ ორგანიზმის
ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური ცირკადული სისტემების კავშირი
გარემოს სეზონურ რითმებთან და მათი მნიშვნელობა/, საერთაშორისო
სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური
ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 214215
2. ე. ჯულაყიძე, /ადამიანის გიგანტური ძვლების ნაშთები/ პროფესორმასწავლებელთა II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
შრომები, ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი ,,ლამპარი'' 2009წ.
გვ.116-122.
3. ნ. ჯულაყიძე, მ. გაბელაშვილი, ე. თაგვაძე, ე. ჯულაყიძე, /ზოგიერთი
სამკურნალო პრეპარატის, მეტაბოლიტისა და სხვა ნივთიერებების
ფოტოსენსიბილიზატორული და ფოტოპროტექტორული თვისებები./
პროფესორ-მასწავლებელთა I საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
„ლამპარი“ 2008წ . გვ.118-122

4. ე. ჯულაყიძე, გ. ჩირაძე /ალკოჰოლ და ნარკოტიკდამოკიდებულთა
დეტოქსიკაციის შემდგომი ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის
ზოგიერთი საკითხი/ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის ცენტრი.
ჯგუფი „კათარზისის“ კონფერენციის შრომები. პროგრამა Atlantis,
2006წ, გვ. 54-61
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სულ რაოდენობა 3.
2013წ. – საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“.
ქუთაისი. ორგანიზმის ფიზიოლოგიური და ბიოქიმიური
ცირკადული სისტემების კავშირი გარემოს სეზონურ რითმებთან და
მათი მნიშვნელობა,
2009.წ. – პროფესორ-მასწავლებელთა II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები, ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
,,ლამპარი''. ადამიანის გიგანტური ძვლების ნაშთები.
2008წ. – პროფესორ-მასწავლებელთა I საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომები . ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი
„ლამპარი“ . ზოგიერთი სამკურნალო პრეპარატის, მეტაბოლიტისა და
სხვა ნივთიერებების ფოტოსენსიბილიზატორული და
ფოტოპროტექტორული თვისებები.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ რაოდენობა 3.
2005წ. – ,,ატლანტისის'' პროგრამის ,,დამოკიდებულების თერაპიის
ფსიქოთერაპევტი'', პოლონეთი, ოლშტინი
2006 წ. – დამოკიდებულების მქონე მსჯავრდებულთა თერაპია დამოკიდებულების ფსიქოთერაპევტი
2007წ. – „Project Writting“, Organized by: International Institute for
Education Policy, Planning and Management (EPPM) and Center for Social
Sciences (CSS) 2010წ. – ეპანეთი ალიკანტეს უნივერსიტეტი. Staff
development and training – TEMPUS-ის MAPB. პროექტი. ევროკავშირის
სტანდარტები: სამაგისტრო პროგრამის სპეციფიკაციის, მოდულის
სტრუქტურა და სილაბუსი.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა 4.
2013წ. – აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
გრანტი/ჰისტამინური რეცეპტორების მოქმედების ფიზიოლოგიური
და ბიოქიმიური მექანიზმების შესწავლა შფოთვითი ქცევის
რეგულაციაში/ – ძირითადი შემსრულებელი
2010 წ. – პროექტი „სამაგისტრო პროგრამის დანერგვა გამოყენებით
ბიომეცნიერებებში საქართველოსა და სომხეთის უნივერსიტეტებში
(MAPB _ TEMPUS-2009 JPCR)” – კოორდინატორი ხარისხის
უზრუნველყოფის საკითხებში
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2010წ. – აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
გრანტი/ინსულინის გავლენა შფოთვის ემოციურ მდგომარეობაზე
შაქრიანი დიაბეტის ექსპერიმენტული მოდელის
პირობებში/ATSU/10315 – ძირითადი შემსრულებელ
2009 წ. –აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო
გრანტი/ცენტრალური ნიკოტინური ქოლინერგული რეცეპტორების
როლი შფოთვითი ქცევის ორგანიზაციაში/ATSU/09319 –
მეცნიერთანამშრომელი
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერ
ო საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

არა

ჯილდოები /
სტიპენდიები

არა

დამატებითი
ინფორმაცია

2009წ. – პროფესიული შერჩევისა და ორიენტაციის ფსიქოლოგიური
ტესტები. „ლამპარი“
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