მაია ბუხსიანიძე
CURRICULUM VITAE
1.

საკონტაქტო ინფორმაცია
დაბადების თარიღი: 23 მაისი, 1968
დაბადების ადგილი: თბილისი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
მისამართი: მცხეთის რაიონი, სოფ. ლისი, ქუჩა 1, სახლი #22ა
მობილური: 599358996
ელ-ფოსტა: maiabukh@gmail.com, mbukhsianidze@museum.ge

2.

განათლება
Ph.D: საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა - გარემოს, ადამიანებისა და მათი
ქცევის დინამიკა.
სადისერტაციო ნაშრომი: დმანისის ნამარხი ბოვიდები. Bukhsianidze M., 2005: Fossil
Bovidae of Dmanisi, PhD thesis, 192 p. 66 figs, 77 tabs.
დისერტაცია
შესრულდა
ფერარას
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო
დოქტორანტურის ფარგლებში, ფერარა, იტალია. თარიღი: 29 ივლისი, 2005წ.
მაგისტრის ხარისხი (Diplôme D’Études Approfondies) მეოთხეული პერიოდი:
გეოლოგია,
ადამიანის
პალეონტოლოგია
და
პრეისტორია,
ადამიანის
პალეონტოლოგიის ინსტიტუტი, ბუნების ისტორიის ნაციონალური მუზეუმი,
პარიზი, საფრანგეთი. თარიღი: 25 ივნისი, 2002წ.
ასპირანტურის კურსი: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პალეობიოლოგიის
ინსტიტუტი, თბილსი. თარიღი: 23 სექტემბერი, 1995წ.
წითელი დიპლომი: ბიოლოგია და ქიმია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თარიღი: 16 ივნისი, 1990

3. სემინარები და კურსები
 მორფომეტრიის შესავალი, ცოცხალი ფორმების ანალიზი, ვებ-კურსი, პროფ. კრის
კლინენბერგი, მანჩესტერის უნივერსიტეტი, 2013წ. ნოემბერი-დეკემბერი;
 გეომეტრია-მორფომეტრიის კურსი, პროფ. ცოლიკოფერი და დოქტ. პონსე დე
ლეონი, ციურიხის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიური ინსტიტუტი და მუზეუმი,
2009წ. დეკემბერი;
 საბუღალტრო აღრიცხვა, ACCA (Association of Chartered Certified Accountants,
სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია) 2000წ.;
 კურსი განათლების რეფორმის შესახებ, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი,
ბუდაპეშტი, 1999წ. ივლისი.
4. უცხო ენები
• ინგლისური (თავისუფლად), ფრანგული (კარგად), რუსული (თავისუფლად)
5. სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ბოვიდების ევოლუცია და სისტემატიკა, კავკასიის ნეოგენისა და მეოთხეულის
ფაუნის ისტორია.
დისერტაციის დაცვის შემდეგ 2005-2015 წლებში ძირითადად საქართველოს
ეროვნულ მუზეუმისა და პალეობიოლოგიის ინსტიტუტის ნამარხი ძუძუმწოვრების
კოლექციების მოწესრიგებაზე ვმუშაობდი. ამ სამუშაოს შედეგია ხერხემლიანთა

კოლექციების ციფრული მონაცემთა ბაზები და ნამარხ ძუძუმწოვართა ტიპიური
ნიმუშების კატალოგი. ძველი ადგილსაპოვებლების მიკვლევისა და ახლების მიგნების
მიზნით საქართველოს ტერიტორიაზე დაზვერვითი ექსპედიციები მაქვს ჩატარებული.
საველე და საკოლექციო სამუშაოების შედეგად გავერკვიე ნამარხ ძუძუმწოვართა ფართო
სპექტრში, თუმცა ჯგუფი, რომელსაც ყველაზე კარგად ვიცნობ ბოვიდების ოჯახია
(ხარები, ანტილოპები და მათი ნათესავები).
6. სამუშაო გამოცდილება
 უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 2007წ.
ნოებრიდან დღემდე;
 ლექტორი – დმანისის საველე სკოლა, 2012წ.-დან;
 მეცნიერ-თანამშრომელი – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, 2004 წლის
აპრილიდან 2007წ. ნოემბრამდე;
 პროექტის ხელმძღვანელის თანაშემწე – TACIS-SOFRECO “საქართველოს
აგრობიზნესბანკის გაძლიერება”, 2004წ. სექტემბრიდან 2006წ. აპრილამდე
(შეთავსებით);
 ბუღალტერი – ამერიკის შრომის ფედერაცია-ინდუსტრიული პროფკავშირების
კონგრესი (AFL-CIO American Federation of Labor - Congress of Industrial Unions)
თბილისის პროგრამა, 1999წ. სექტემბრიდან 2001წ. სექტემბრამდე (შეთავსებით);
 გენერალური დირექტორის თანაშემწე – მშვიდობის დემოკრატიისა და
განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი (CIPDD - Caucasian Institute of Peace,
Democracy and Development), 1998წ. მაისიდან 2001წ. მაისამდე;
 მეცნიერ-თანამშრომელი – ზოოლოგიის კათედრა, ბიოლოგიის ფაკულტეტი,
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1996წ. თებერვლიდან 1997წ. აპრილამდე;
 ბიოლოგიის მასწავლებელი – სამედიცინო ლიცეუმი, თბილისი, 1996წ.
სექტემბრიდან 1997წ. ივნისამდე;
 წამყვანი სპეციალისტი – ბუნებრივი რესურსების კომისია, საქართველოს
პარლამენტი, 1994წ. იანვრიდან მაისამდე;
 ლაბორანტი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტი,
1990წ. სექტემბრიდან 1992წ. ოქტომბრამდე;
 ლაბორანტი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პალეობიოლოგიის
ინსტიტუტი, 1990წ. იანვრიდან ოქტომბრამდე.
7. პოსტდოქტორანტურის სტიპენდიები
 DAAD- ის კველვითი სტიპენდია უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელებისა და
მეცნიერებისათვის. პოსტდოქტორანტი – სენკენბერგის კვლევითი ინსტიტუტი,
ვაიმარის მეოთხეული პალეონტოლოგიის კვლევითი სადგური, 15 სექტემბერი - 13
დეკემბერი 2009წ.;
 პოსტდოქტორანტი – ინტეგრირებული ბიოლოგიის კათედრა, კალიფორნიის
უნივერსიტეტი, ბერკლი, აშშ. 2006წ. ნოემბრიდან 2007წ. ნოემბრამდე.
8. კოლექციებზე მუშაობის გამოცდილება
 ნატურალის - ბუნების ისტორიის მუზეუმი, ლაიდენი, ჰოლანდია, 2010წ. ნეომბერი,
2013წ. სექტემბერი;
 სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ზოოლოგიის ინსტიტუტის კოლექციები,
ერევანი, სომხეთი, 2010წ. მაისი;
 ციურიხის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიური მუზეუმისა და ინსტიტუტის
კოლექციები, ციურიხი, შვეიცარია, 2009წ. დეკემბერი; 2010წ. აპრილი-მაისი;
 ბაზელის ბუნების ისტორიის მუზეუმი, ბაზელი, შვეიცარია, 2009წ. დეკემბერი;





























სენკენბერგის კვლევითი ინსტიტუტის ფრანკფურტის ბუნების ისტორიის მუზეუმი,
მამალოგიური და პალეონტოლოგიური კოლექციები. ფრანკფურტი, გერმანია, 2009წ.
ნოემბერი, 2013წ. აგვისტო;
ბუნების ისტორიის მუზეუმი, ევოლუციისა და ბიომრავალფეროვნების კვლევის
ლაიბნიცის ინსტიტუტი და ჰუმბოლტის უნივერსიტეტი ბერლინში, ხერხემლიანთა
პალეონტოლოგიისა და შედარებითი ანატომიის კოლექციები, ბერლინი, გერმანია,
2009წ. ოქტომბერი, 2013წ. აგვისტო;
სენკენბერგის კვლევითი ინსტიტუტის მეოთხეული პალეონტოლოგიის კვლევის
სადგური ვაიმარი, გერმანია 2009წ. სექტემბერი-დეკემბერი, 2010წ. ოქტომბერინოემბერი;
ეთიოპიის ნაციონალური მუზეუმი, ადის-აბება, 2008წ. აგვისტო;
პალეონტოლოგიური მუზეუმი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ბერკლი, აშშ, 2006წ.
ნოემბერი – 2007წ. ნოებერი;
ხერხემლიანთა ზოოლოგიური მუზეუმი, კალიფორნიის უნივერსიტეტი, ბერკლი,
აშშ, 2006წ. ნოემბერი- 2007წ. ნოემბერი;
პიბოდის მუზეუმი, ჰარვარდი, აშშ, 2007წ. აპრილი;
პიბოდის მუზეუმი, იელი, აშშ, 2007წ. აპრილი;
ბუნების ისტორიის მუზეუმი, ნიუ-იორკი, აშშ, 2007წ. მარტი;
სმითსონიანის ისნტიტუტი, ვაშინგტონი, აშშ, 2007წ. თებერვალი;
მენტონის პრეისტორიის რეგიონალური მუზეუმი, საფრანგეთი, 2002წ. მარტიაპრილი, 2003წ. იანვარი;
ადამიანის პალეონტოლოგიის ინსტიტუტი, ბუნების ისტორიის ნაციონალური
მუზეუმი, პარიზი, 2001-2002წ.წ.;
შედარებითი ანატომიის ლაბორატორია, ბუნების ისტორიის ნაციონალური
მუზეუმი, პარიზი, საფრანგეთი, 2001, 2002, 2003, 2005, 2013წ.წ.;
ლაზარეს სამხარეო ლაბორტორია, ბუნების ისტორიის ნაციონალური მუზეუმი,
ნიცა, საფრანგეთი, 2003წ.;
ტოტაველის პრეისტორიის კვლევის ევროპული ცენტრი, ბუნების ისტორიის
ნაციონალური მუზეუმი, პერპინიანი, საფრანგეთი 2002, 2003 წ.წ.;
კლოდ ბერნარის უნივერსიტეტი, ლიონი-1, გეოლოგიურ მეცნიერებათა კათედრა,
ლიონი, საფრანგეთი, 2003, 2005წ.წ.;
კოლექციების კვლევისა და კონსერვაციის ცენტრი, ბუნების ისტორიის
ნაციონალური მუზეუმი, ლიონი, საფრანგეთი, 2003, 2005, 2014 წ.წ.;
მიგელ კრუსაფონტის სახელობის პალეონტოლოგიის ინსტიტუტი, საბადელი,
ესპანეთი, 2005წ.;
პალეონტოლოგიის ლაბორატორია ბუნების ისტორიის ნაციონალური მუზეუმი,
პარიზი, საფრანგეთი, 2003, 2005, 2013წ.წ.;
ორსეს პრეისტორიისა და პალენტოლოგიის მუზეუმი, ესპანეთი, 2005წ.;
ფლორენციის უნივერსიტეტი, გეოლოგიურ მეცნიერებათა კათედრა, ბუნების
ისტორიის მუზეუმის გეოლოგიისა და პალენოტოლოგიის სექცია, ფლორენცია,
იტალია, 2003, 2005წ.წ.;
ფლორენციის უნივერსიტეტის - ლა სპეკოლას ზოოლოგიური მუზეუმი, ფლორეცია,
იტალია 2005წ.;
რომის უნივერსიტეტი - ლა საპიენცა, გეოლოგიურ მეცნიერებათა კათედრა, რომი,
იტალია 2005წ.

9. ექსპედიციები
 ივრისპირეთის ექსპედიცია (გვიანი მიოცენი ადრე პეილსიტოცენი, საქართველო)
2008 – 20015წ.წ. (კოორდინატორი)
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