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განათლება

 1884-1987 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკის, ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტის ასპირანტურა, კლასიკური ფილოლოგია.
 1975-1981 - ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური
ინსტიტუტი, ქართული ენა, ლიტერატურა, უცხო ენა
(ინგლისური).

სამუშაო გამოცდილება

 2004-დღემდე - პროფესორი, კლასიკური და რომანული
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
 2004-2011 - დეკანი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. .
 2011-დღემდე - კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის
დეპარტამენტის კოორდინატორი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
 1993-2004 - დოცენტი, საზღვარგარეთული ლიტერატურის
ისტორიის კათედრა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
 1984-1993 -მასწავლებელი, საზღვარგარეთული
ლიტერატურის ისტორიის კათედრა, ქუთაისის პედაგოგიური
ინსტიტუტი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ინგლისურ
ი

X

რუსული

X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
უნარები 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).

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ -60, მათ შორის - 6 მონოგრაფია.
 „ თითქმის ქრისტიანი“ სენეკას ფილოსოფიის
რამდენიმე ასპექტი, საქართველოს მეცნიერებისა და
საზოგადოების განვითარების ფონდი, პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, თბილისი 2016.
 კვინტილიანუსი. „მჭევრმეტყველების
სწავლება“.თარგმნა, შესავალი სტატია და
კომენტარები დაურთო ნინო ჩიხლაძემ, თსუ
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბილისი 2016
(მონოგრაფია).
 პოლიტიკა ძველბერძნულ სცენაზე, აწსუ
გამომცემლობა, ქუთაისი 2015 (მონოგრაფია).
 უცნობი რომაელი ავტორები, აწსუ გამომცემლობა,
ქუთაისი 2014 (მონოგრაფია).
 პრომეთეს მხატვრული სახის ოპოზოციების
გენეზისი და ფორმირება, გამომცემლობა „ლოგოსი“ ,
თსუ, თბილისი 2007(მონოგრაფია).
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 ამაძონობის მოტივი ანტიკურ ლიტერატურაში, თსუ
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბილისი 2003.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 30
 კვინტილიანუსის საგანმანათლებლო თეორიები,
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი
2016.
 კეკილიუსი, ანუ პლავტუსსა და ტერენციუსს შორის
რესპუბლიკური კონფერენციის „ფრანგული ენა და
კულტურა“ მასალები, ქუთაისი 2016.

ევრიპიდეს პოლიტიკური ალუზიები,
რესპუბლიკური კონფერენციის „ფრანგული ენა და
კულტურა“ მასალები, ქუთაისი 2015.
 Antigone: Articulator of the Prepolitical Opposition to
Politics ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი“
მასალები, ქუთაისი 2010.
 Poetae Novelli, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია, ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული
მუზეუმის საერტასორისო კონფერენციის მასალები,
შრომების კრებული №17, ქუთაისი 2007.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
სულ - 8
 2016 - EPPM-ისა და CSS–ის საერთაშორისო
ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი:
Advanced Training Course for Academic and
Administrative staff of Higher Education Institutions
“PROJECT WRITING”.
 2015 - Multilingual Association of Georgia-s მიერ
ორგანიზებული ტრენინგი: Effective Academic
Writing.
 2014 - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდის მიერ ორგანიზებული
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ტრენინგი: სალექციო კურსების მომზადება.
 2012 - InWEnt programme “Institution Building and
Human resource Development for e-Lernin in the
Caucasus.

პროექტები / გრანტები
1. 2016 - საზაფხულო სკოლა - აღმოაჩინე ევროპა
საქართველოში (შედარებითი კვლევები
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში), შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, აკადემიური
პერსონალი.
2. 2010 -რუსთაველის ფონდში წარდგენილი პროექტი
„ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „
მერიდიანი“ (ინტერკულტურული დიალოგების
ქართულ–უცხოური მერიდიანები) - ხელმძღვანელი.
3. 2008-2009 -რუსთაველის ფონდში წარდგენილი
პროექტი „ანტიკური ქუთაისი“ № 251–srg-09 ხელმძღვანელი.
4. 2008-2009- შიდა საუნივერსიტეტო გრანტი
პროექტისათვის „პოლიტიკა და ბერძნული დრამა“
№ ATSU-09108 - ხელმძღვანელი.

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

1. 2012-დღემდე - აწსუ სამეცნიერო ჟურნალის
„მოამბე“ რედკოლეგიის წევრი;
2. 2010 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
„ენა როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი“
მასალების (კრებულის) მთავარი რედაქტორი.
3. ბერძნულ-რომაულ ფილოლოგიის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი, თსუ (P 10. 03. № 5).
4. 2003-2012 -აწსუ ჰუმანიტარული მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალის მთავარი
რედაქტორი.
5. 2008-2014 - ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ
მეცნიერებათა განვითარების ფონდის
სამეცნიერო ჟურნალის„ენა და
კულტურა“რედკოლეგიის წევრი;
6. 2007-2014 - აწსუ სამეცნიერო ჟურნალის
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„ქართველური მემკვიდრეობა“ რედკოლეგიის
წევრი.

დამატებითი
ინფორმაცია

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა
როგორც კულტურათაშორისი მედიატორი“
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
2. 6 სადისერტაციო ნაშრომის სამეცნიერო
ხელმძღვანელი.
3. კლასიკურ ფილოლოგიაში სადოქტორო და
სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი.
4. რუსთაველის ფონდში წარსადგენი პროექტის
„ლათინურენოვანი ძველნაბეჭდების მონაცემთა
ბაზა“ ხელმძღვანელი.
5. პროექტის „ლათინური ხატოვანი სიტყვა-თქმანი”
ხელმძღვანელი.
6. ვთარგმნი რომაელი ავტორების ნაწარმოებებს
ქართულ ენაზე.
7. ჩართული ვიყავი იმ პროცესებში, რომლებიც
ხარისხის უზრუნელყოფის სამსახურის
ფუნქციებისა და არსის დადგენისაკენ იყო
მიმართული მაშინ, როცა ეს სამსახური
ჩამოყალიბებას იწყებდა; თავად ვმონაწილეობდი
მის უნივერსიტეტში (აწსუ) დამკვიდრებასა და
სრული დატვირთვით ამოქმედებაში; პირადად
ვხვდებოდი სხვადასხვა უნივერსიტეტების
ხარისხის სამსახურის უფროსებს, გავეცანი არსებულ
მასალას ამ სფეროში. უმეტესი მათგანი ვთარგმნე და
ხელმისაწვდომი გავხადე კოლეგებისთვის.
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