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NeighbouringEasterN  Regions through  Cooperation  in Higher  Education (EMINENCE)” .  

„აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნების ინტეგრაცია უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობით” 

განხორციელების  ადგილი - საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, 

ბელორუსია, პოლონეთი, რუმინეთი. 2009-2012 

 პროექტის სახელწოდება - Erasmus +  Project “Creation of the Graduate Curricula in 

Peace Studies in Georgia”. „უმაღლესი სასწავლო პროგრამის შექმნა მშვიდობის 

კვლევის დარგში საქართველოში“  (561589-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA2-CBHE-JP).  

განხორციელების  ადგილი - საქართველო, ირლანდია, ავსტრია, 2015-2018 

სხვა სახის აქტივობა (იუნკერების სუპერვიზია და სხვა) 

 

ენების ცოდნა 

 უცხო ენა - ინგლისური, დონე - საშუალოდ   

 უცხო ენა - რუსული, დონე - კარგად   



კომპიუტერული პროგრამები 

 კომპიუტერული უნარი -  MS Office, გამოყენებითი პროგრამული პაკეტები - Maple, 

Matlab, დონე  - კარგად; დაპროგრამების ენები (C++; C #). 

დამატებითი ინფორმაცია 

 ოჯახური მდგომარეობა - დაოჯახებული  

მეუღლე - ლანჩავა ელისო, 1971, ეკონომიკის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 

შვილი - გალდავა მარიამი, 1997, სტუდენტი 

შვილი - გალდავა ელენე, 2002, სტუდენტი 
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