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განათლება და სამეცნიერო ხარისხი  
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• 2009 -   ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი; 
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ასისტენტი 
 

 

             



         სალექციო კურსების ჩამონათვალი: 

 

• წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია, 

• ალგებრა,   

• გეომეტრია,  

• რიცხვთა თეორია, 

• რიცხვთა თეორიის გამოყენება კრიპტოგრაფიაში, 

• გალუას თეორია. 

• წრფივი ალგებრის დამატებითი თავები. 
         

 

 კვლევის სფეროები: 

• რიცხვთა თეორია,  

• კვადრატულ ფორმათა თეორია,  

• მოდულარულ ფორმათა თეორია. 
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