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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 2009 – 2012 - დისერტაციის დაცვა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში თემაზე: ტოქშოუს ტექსტის სტილის
თავისებურებანი გერმანულ და ქართულ ენებში. აკადემიური
ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი(1005)
 10/2008-02/2009 - მულტიმედიის ექსპერტთა საერთაშორისო
ინტერნეტ-კურსი “მულტიმედია- მართვის მოწმობა”
 2007 საგანმანათლებლო სფეროს ტრენინგის ფასილიტატორი
 1999-2001 - კასელის უნივერსიტეტის, თბილისის ილია ჭავჭავაძის
სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და
თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული გერმანული
ენის სწავლების თეორიული და პრაქტიკული კურსი. თბილისი,
საქართველო
2000-2002
- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასპირანტურა. სპეციალობა: 10.02.04.გერმანიკული ენები
 1992-1997 - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, რომანულ-გერმანული ფილოლოგიის სპეციალობა.

 2015 წლიდან დღემდე - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ხელმძღვანელი
 2014 წლიდან დღემდე - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
2010
-2014 - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი
 2013 წლიდან - გოეთეს ინსტიტუტის გამომცდელი (A1-C2)
 2006-2010 - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
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გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტში
ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტი
 2003-2006 წწ. - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი
 2001-2003 წწ. - ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის მასწავლებელი
 1997-2001- ქსუ გერმანული ენის კათედრის ლაბორანტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

გერმანული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და
კონფიგურირების ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში
ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და
ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა Linux ფაილის სისტემაში
თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი
ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, Adobe Reader, Adobe Acrobat, Hot
Potatoes, Audacity, WaveSurfer, Praat, HTML, Moodle ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

29
1. Linguistische Aspekte der deutschen und georgischen
Radionachrichten. In: N. Kakauridse, D. Schluchtmann (Hrsg.):
Goethe-Tage 2015. Band 8. Kutaissi: ATSU, 2015, 119-129.
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2. Textsorte Wetterbericht und ihr Einsatz im universitären
Deutschunterricht. In: N.Kakauridse, D.Schluchtmann (Hrsg.):
Goethe-Tage 2014. Band 7. Kutaissi: ATSU, 2014, 151-160.
3. Formen des Parallelsprechens in deutschen und georgischen
Talkshows. Beiträge zur internationalen Tagung. Theorie und
Praxis der deutschen Fachsprachen in Georgien. ISBN
97844450420. Tbilissi: Universitätsverlag, 2013, S. 278-284.
4. დიასისტემატური მარკირებები გერმანულ და ქართულ
ენებში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა
და კულტურა“. ISBN 978-9941-10-724-5. ქუთაისი:
“მერიდიანი”, 2013, გვ. 389-396.
5. Handlungsorientierter Umgang mit Literatur im
Hochschulbereich am Beispiel der Entstehung einer Talkshow
zu Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“. In: Fischer-Kania,
S.; Schäf, D. (Hg.): Sprache und Literatur im Spannungsfeld von
Politik und Ästhetik. ISBN 978-3-86205-029-1. München:
Iudicum, 2011, S.143-150.

სამეცნიერო
კონფერენციები

25

Kontrastive phonetischphonologische Analyse des Deutschen und des Georgischen
und die praktische Umsetzung im DaF-Unterricht.

1. 13-15.10.2016

-

მოხსენება:

Linguistische Tagung „Sprachliche Strukturen im deutschgeorgischen Kontrast“: იენა, გერმანია.
2. 4-5.06.2016 - მოხსენება: “ლექსიკაზე მუშაობის ეფექტური
გზები უცხო ენის გაკვეთილზე”. VII საერთაშორისო
სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და
აღზრდის

აქტუალური

პრობლემები“.

ქუთაისი,

საქართველო.
3. 14-16.10.2015 - მოხსენება: Assoziierungsabkommen zwischen
der EU und Georgien aus der diskursanalytischen Perspektive.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტექსტისა და
დისკურსის ანალიზის თეორია და პრაქტიკა“. თბილისი,
საქართველო.
4. 10-12.10.2013

მოხსენება:

„ტოქშოუს

ჟანრის

ლინგვოსტილისტური თავისებურებები“. საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
აზროვნება“.

ქუთაისი,

და

ჰუმანიტარული

საქართველო.

ქუთაისი,

საქართველო.
5. 1.04.2013 - მოხსენება: “Anglizismen in der deutschen Sprache –
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Gründe für ihre Verbreitung und Verwendung.” გოეთეს
საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილება,
გოეთეს

დღეები

2013,

პროფესორ-მასწავლებელთა

სამეცნიერო კონფერენცია. ქუთაისი, საქართველო.

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

1. 9.11.2016 - Auf dem Weg zu einer computergeschützten
historischen Sprachforschung. Chancen und
Herausforderungen. Jena, Deutschland.
2. 16.11.2016 - Sprechbildung: Dilemmata. Bewertung von
Stimmen oder Sprechniveau. Jena, Deutschland.
3. 17.11.2016 - „Padlet, Tricider, Edupad, MindMap & Co. – Wie
können diese Tools mich in meinen Veranstaltungen
unterstützen.“ Jena, Deutschland.
4. 3.11.2016 - „Fachlandkarte als Methode zur Stoffreduktion und
Strukturierung.“ Jena, Deutschland.
5. 28.10.2016 - „Moodle für Fortgeschrittene: Mehr als eine
Dateiablage“. Jena, Deutschland.

1.

30.09.-28.11.2016

გერმანიის აკადემიური გაცვლის

სამსახურის სტიპენდია. იენა, გერმანია.
2. 01-31.05.2014 გერმანიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის სტიპენდია. იენა, გერმანია.
3. 30.05.-30.06.2008 გერმანიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის სტიპენდია. ჰაიდელბერგი, გერმანია.
4. 24.06.-22.07.2006
გერმანიის
აკადემიური
გაცვლის
სამსახურის სტიპენდია. ჰაიდელბერგი, გერმანია.
5. 01.10.2005-28.02.2006
ავსტრიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის სტიპენდია. ვენა, ავსტრია.
6. 01.10.2002 – 31.01.2003 ავსტრიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის სტიპენდია. ვენა, ავსტრია.

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

1. გერმანიის საუბრის კვლევის საზოგადოების წევრი
2. გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის
განყოფილების წევრი
3.

ჯეიმს ჯოისის საქართველოს ასოციაციის წევრი

4.

საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა
კავშირის წევრი

5.

საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა
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ასოციაციის გამგეობის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

1. 22.05.-04.06.2011 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია.
ფრაიბურგი-ჰამბურგი, გერმანია.
2. 03-08.08.2009 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია.
გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო
XIV ყრილობა. იენა, ვაიმარი, გერმანია.
3. 19.7.-01.08.2009 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია.
ვაიმარი, გერმანია.
4. 03.-23.08.2008

გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია.

აუგსბურგი, გერმანია.
5. 28.02.-24.04.1999 გოეთეს ინსტიტუტის სტიპენდია.
მიუნხენი, გერმანია.
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