Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

როლანდი კოპალიანი
ნიკეას ქუჩა #12, ქ. უთაისი 4600
+9950322 582279

+995577131502; 599196570

rkopaliani@yahoo.com

სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 15.03.1957

განათლება

 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი
N 001358 26.11.2004 წ.
 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხიN
001063, 04.02.1987 წ(სუბტროპიკული კულტურები)


საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტის სუბტროპიკული
მეურნეობის ფაკულტეტი; სპეციალობა აგრონომია. კვალიფიკაცია–
სწავლული აგრონომი. 1974-1979 წ. წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2016-დან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
აგრარული ფაკულტეტის სუბტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის
პროფესორი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის
უფროსი.
 2011–2016 –აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის
მოადგილე;
2005-2011 –სსმს - უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი, რექტორი;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე;
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
მემცენარეობის, სუბტროპიკული კულტურებისა და სატყეო საქმის
დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
 1985-2005 – პროფესორი, პროფესორის მ/შ, დოცენტი, დოცენტის
მოვალეობის შემსრულებელი, სსმს - ინსტიტუტის მეჩაიეობის
კათედრის ასისტენტი, საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის
ინსტიტუტის მეჩაიეობის კათედრის უმცროსი მეცნიერ მუშაკი, უფროსი
ლაბორანტი, ლაბორანტი.

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება
(RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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სულ: 77
1) კოპალიანი რ. კაპანაძე შ. – ჩაის დარგში არსებული მდგომარეობა და
მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში რეგიონების
მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიურად
სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები
სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი
2016წ. გვ.179–183;
2) Р.Копалиани-Экономические и экологические аспекты приоритетных
направлений субтропического сельского хозяйства Грузии международная научная конференция „Наука, техника и
инновационные технологии в эпоху могущества и счастья.“г. Ашхабад
2016 г. стр. 375-380
3) კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თაბაგარი მ., კაპანაძე შ. – საქართველოში
მეჩაიეობის დარგის აღდგენა–განვითარების ზოგიერთი ღონისძიებები.
აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აგრარულ
მეცნიერებათა განყოფილების ჩამოყალიბების 10 წლის საიუბილეო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „სასოფლო–სამეურნეო
წარმოების განვითარების პრობლემები და აგრარული სექტორის
აღორძინების გზები“. თბილისი, 2015 წ. გვ. 53-60;
4) კოპალიანი რ. კაპანაძე შ. – სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის
პრიორიტეტული მიმართულებები -საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების
პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“, ქ. ქუთაისი
2015 წ. გვ: 404–408;
5) კოპალიანი რ., უგულავა ვ., თაბაგარი მ., კაპანაძე შ. – მიტოვებულ ჩაის
პლანტაციებში გასხვლის სხვადასხვა სახეების შემდგომი მოქმედების
გავლენა მცენარეთა სამეურნეო მახასიათებლებზე – მეხუთე
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, გორი, 2014 წ.გვ.184–188.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 37
1) международная научная конференция „Наука, техника и
инновационные технологии в эпоху могущества и счастья.“
Экономические и экологические аспекты приоритетных направлений
субтропического сельского хозяйства Грузии - г. Ашхабад;
2) Международная научно-практическая конференция “Научная
дискуссия: инновации в современном мире”. Изучение некоторых
вопросов агротехнических мероприятий для культуры фейхоа г. Москва.
3) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კლიმატის ცვლილება და
მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო
განვითარებაზე“,–დაფნის ზრდა–განვითარების დინამიკა კლიმატური
პირობების ცვლილებასთან მიმართებაში. თბილისი;
4) „Стратегия инновационного развития агропромищленого
комплекса“, международная научно-практическая конференция –
„Социально-экономические и экологические проблемы
субтропического хозяиства Грузиии“.
г. Курган;
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5) ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფენეცია „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა
მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში.“– ჩაისა და ციტრუსების
რეაბილიტაციის პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი.

ტრენინგები / სემინარები

1. Certificate. that Roland Kopaliani took part in Bar Camp Kutaisi, 14-16
March 2015. Main topics of the Bar Camp were civic campaigns? human rights?
conflicts and prejudices, independent journalism, women’s rights and
environmental issues.

2. ასოციაცია ტურიზმი მშვიდობისა და განვითარებისათვის. EU/UNDP
ერთობლივი ინიციატივა COBERM 2–ის მხარდაჭერით სოფელ პერევში
ჩატარებული ნაციონალური სამზარეულოს ფესტივალში აქტიური
მონაწილეობა.

პროექტები / გრანტები

სულ: 3
1. ჩეხეთის რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაციის “PIN”–ის
საგრანტო პროექტი №1220, 21.10.2016
„პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების გაუმჯობესებისა და
განხორციელების მიზნით უცხოეთში აპრობირებული და დანერგილი
უახლესი აგროტექნოლოგიური მეთოდების ადგილზე გაცნობა“

2. შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი
ციტრუსოვანთა ყინვაგამძლეობის ამაღლების პრობლემა და მისი
გადაჭრა შორეული ჰიბრიდიზაციის მეთოდის გამოყენებით.
3. ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და ზეთხილის
პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება
.

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

აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე –პრეზიდენტი.

.

საქართველოს აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
2016წ – აწსუ აკადემიური საბჭოს წევრი;
2013 წლიდან დღემდე – აწსუ აგრარული ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს თავმჯდომარე;
2012- დღემდე - აწსუ აგრარარული ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
2009-2010 საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა და ტურიზმის
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
2007-2009 წწ. - საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სუბტროპიკული მეურნეობის, ეკონომიკისა და ტურიზმის
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგიის წევრი:
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგროNEWS;
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ჟურნალი ;
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საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – "სუბტროპიკული ზონის
დარგების პრობლემები და მთი გადაჭრის გზები"– ნაშრომთა კრებული;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „აგრარულ–ეკონიმიკური
მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ ნაშრომთა კრებული;
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „ახალი აგრარული
ტექნოლოგიები“–ნაშრომთა კრებული;
აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შრომათა კრებული
"სამურზაყანო". ტ 3.;
საქართველოს სოფლის მეურნეობა, აკადემიის მოამბე N-20;
აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული ტ.XXXVI
ოთხი სახელმძღვანელოს რედაქტორი:
1. სუბტროპიკული მემცენარეობის საფუძვლები – სახელმძღვანელო. ავტორი:
გ. კილასონია. 2009 წ.
2. ბუნებათსარგებლობა – სახელმძღვანელო. ავტორი: რ. ლორთქიფანიძე.
2008წ.
3. ფორმათაწარმომშობი პროცესების ხელოვნურად მართვის შემთხვევები
მანდარინის ნაგალა ფორმებსა და ფორთოხალ ვაშინგტონ–ნაველში. ავტორი:
ნინო ყიფიანი. ქუთაისი, 2015წ.
4. ყავა, ყავის შემცვლელი სასმელები და ყავის მომზადების რეცეპტები. –
ISBN 978-9941-0-2543-3. თბილისი, 2010 წ.
ოთხი სახელმძღვანელოს რეცენზენტი:
1. ეკოლოგიური ბიოტექნოლოგია - ავტორი: ვ. ქობალია. 2016წ.
2. მეტყევეობა – სახელმძღვანელო. ავტორი: ლ. კოპალიანი. 2015წ.
3. სუბტროპიკულ მცენარეთა ზოგადი სელექცია, მეთესლეობა და
ჯიშთმცოდნეობა – სახელმძღვანელო. ავტორი: ვ. ქობალია. 2015წ.
4. მცენარეთა იზოლირებული უჯრედებისა და ქსოვილების კულტურა.
ავტორი: ვ. ქობალია. 2015წ.

ჯილდოები /
სტიპენდიები

1. სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.
17.02.2016 წ.( N 000012)
2. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საპატიო
სიგელი. 02.11.2016 წ.(N41–პ)
3. 2013 წლის 22 ოქტომბერი (ოქმი #2) – აზერბაიჯანის სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება.
4. 2012 წელი – საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 25 სექტემბრის
#25/09/02განკარგულება – ღირსების ორდენი #3126, მოწმობა #06753.
5. 2010 წლის 25 სექტემბერი (ოქმი #2) – სომხეთის სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორის წოდება.
6. 2010 წელი – საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ვეტერანთა საქმეების
დეპარტამენტის საპატიო სიგელი.
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