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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ

ველებში ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.
განათლება

•
•
•
•
•

სამუშაო გამოცდილება

•

•
•
•

2006 წლიდან – ბიოლოგიის დოქტორი
2002 წლიდან – ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. 03.00.23–
ბიოტექნოლოგია.
1995–2002წწ.– თბილისის ს.დურმიშიძის სახელობის ბიოქიმიისა
და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტის მაძიებელი.
1980–1985წწ. – ქუთაისის ალ.წულუკიძის სახ.სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუ
ტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ბიოლოგიის სპეციალობა;
2014 წლის 1 სექტემბრიდან – ქუთაისის აკ.წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის მიმართულება –
ასოცირებული პროფესორი;
2006 –2014 -ბიოლოგიის მიმართულება-მოწვეული სპეციალისტი.
2004–2006წწ. – ბიოლოგიის მიმართულება – მასწავლებელი;
1994 –2004 წწ. – აკ.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტში ბიოლოგიის
დეპარტამენტის უფროსი ლაბორანტი.

•

ენობრივი
კომპეტენციები

ინგლისური
რუსული
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X
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B2

C1

X

კომპიუტერული უნარები Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.
სამეცნიერო მ.გურული-ბაქრაძე-"მლაშობი გარემოს მიკროორგანიზმები
პუბლიკაციები პალობაქტერიები.
(ბოლო ათი ქუთაისის საერო ინსტიტუტი"გელათი"მოამბე ISSN 1512წლის 0562.#17.2007.გვ.78-82
განმავლობაში) M.Guruli-Bakradze-Defendence of activities polisacharide hidrolases

C2

and oxsidases from
Irpex lacteus the Source of carbon and aromatic acids in culture
medium.Foundation for
development of sciences and society,periodical scientifik
journal"Intelecti"#2(31)2008.24-25.
მ.გურული-ბაქრაძე-"ლიგნინის დაშლაში მონაწილე
მიკროორგანიზმები
და ფერმენტები."ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი
"ნოვაცია"პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი#4.ISSN1512-3715.2009წ.
მ.გურული-ბაქრაძე-"კობალტის ბიოლოგიური
ფუნქცია"საქართველოს ქიმიური
ჟურნალიVOL.12#1.2012წ.გვ.63-66
მ.გურული-ბაქრაძე-"Higher Basidial Fungi Isolated from Different
Zones GeorgiaProducers of lignocelulosic Enzimes."საქართველოს მეცნიერებათა
ეროვნული
აკადემიის" მოამბე"2014წ.ტ.8.#1 იანვარი-თებერვალი-მარტი
აპრილი.გვ.102109.
მ.გურული-ბაქრაძე-"მიკროორგანიზმების როლი
ბიორემედიაციაში"საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი"ინტელექტი"#3.2015წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

სამეცნიერო კონფერენციები – 12. მნიშვნელოვანი 5:
• 2016 – საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.
"გენმოდიფიცირებული პროდუქტები,რეალური თუ ცრუ საფრთხე"
• 2016-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია".ეკოლოგიურად
სუფთა საკვები პროდუქტების წარმოება საქართველოში."
• 2016-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ბიოლოგიურად
აქტიური ორგანული სასუქის გამოყენების მნიშვნელობა
ეკოლოგიურად სუფტა მცენარეული პროდუქტის წარმოებაში."
• 2014წ.-საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის
შრომები"ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე
მასალები."ზოგიერთ სამკურნალო მცენარე ოჯახურ პირობებში."
2012წ-საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია."ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა.
"დარიშხანის და მათი ანალოგების ნაერთთა გავლენა ბიოსფეროზე."

სულ რაოდენობა –15.
2011წ.სერტიფიკატი პროგრამა"აქტიური სწავლება და კრიტიკული

აზროვნება უმაღლეს სასწავლებელში."სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება.
2012წ.სერტიფიკატი "პროფესიული ორიენტაციასაქ.განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო-პროფესიული გადამზადებისა და
პროფესიული ორიენტაციის ტრენინგი.
2015წ."პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები". აკაკი წერეთლის სახ
უნივერსიტეტი.
2015წ."ბიოლოგიის სწავლების მრავალფეროვანი
სტრატეგიები".მასწავლებელთა პროფესიულიგანვითარების
ეროვნული ცენტრი.
2016წ."განათლება მდგრადი განვითარებისათვის"აკ.წერეთლის სახ.
უნივერსიტეტი.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა – 1.
2015-2016წწ.პროექტი "მცირე მიწიანი ფერმერებისათვის სადემონსტრაციო
უბნის შექმნა სასათბურე მეურნეობის კომპონენტებით.პროექტის ხელ-ლი
ალუ გამახარია.შემსრულებლები
ვლ.კვიტატიანი.მ.გურული.ნ.ადეიშვილი.USAID/NEO

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები /
სტიპენდიები
დამატებითი
ინფორმაცია:

-არა2006-2007წლებში სტუდენტთა წრის ხელმძღვანელი.
2009 წლიდან ვარ საქართველოს ეკოლოგიის ასოციაციის წევრი.
2012 წლიდან ვუძღვები ბიოლოგიის გაკვეთილებს კადეტთა სამხედრო
ლიცეუმში.
2014 წლიდან იმერეთის სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და
საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის წევრი.

