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განათლება

 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დასავლეთ

ევროპის

ენებისა

და

ლიტერატურის

ფაკულტეტი.

გერმანული ენა და ლიტერატურა 1968-1973. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის სტაჟიორი 1979-1981.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის
ასპირანტი 1981-1982

სამუშაო გამოცდილება

 20/10/2011 დან დღემდე აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენატა ცენტრის გერმანული
ენის მასწავლებელი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
 28/10/2010-20/10/2011აკ.
გერმანული ენის დეპარტამენტის მასწავლებელი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
 4/1/2010-28/10/2010-აკ.
გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტის მოწვეული
სპეციალისტი.
 2006-2010 აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
 1990-2006აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გერმანული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 1976-1990-ალ. წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური
ინსტიტუტის უცხოურ ენათა კათედრის გერმანული ენის მასწავლებელი
1973-1976ალ.
წულუკიძის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური

ენის
ინსტიტუტის
უცხოურ
ენათა
კათედრის
გერმანული

მასწავლებელი. საათობრივი ანზღაურების წესით
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A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 25
1.კუჭუხიძე მ. ,,გრძნობები როგორც მედიის კომუნიკაციის
შემადგენელი
კომპონენტები“საერთაშორისო
ყრილობის
,,დარგობრივი ენის თეორია დ აპრაქტიკა საქართველოში“
მოხსენებათა
კრებული.
საქართველოს
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, თბილისი. 2013. გვ.303-307
2. ყიფიანი ი, კუჭუხიძე მ. ,, უცხოს აღქმა და ლიტერატურული
ტექსტები გერმანული ენის გაკვეთილზე“ აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის მე-5
საერთაშორისო
სამცნიერომეთოდური
კონფერენციის
,,სწავლების და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომების
კრებული. ქუთაისი, 2014, გვ 345-347
3.ყიფიანი ი., კუჭუხიძე მ., - ,,უცხოური ენის სწავლების
მეთოდიკის სამაგისტრო პროგრამა აწსუ-ში, სპეციფიკა და
განვითარების ტენდენციები.” გიოტინგენის უნივერსიტეტის
სამეცნიერო პერიოდული სერია ,,გერმანული ენის როგორც
უცხო ენის ფილოლოგია”, კრებული.,, გერმანისტიკის სწავლების
განვითარების ტენდენციები საზღვარგარეთ ,,გიოტინგენის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2010 ტ.84. გვ 143-150
4. კუჭუხიძე მ. - ,,ენობრივი გამოხატვის თავისებურებანი იურა
ზოიფერის
პიესაში
,,Der
Weltuntergang.”
ზოიფერის
საერთასორისო საზოგადოების წიგნების INST სერიაში TRANS
,,იურა ზოიფერი და ძველი სამყარო.” (გამომცემელი: ჰ. არლტი).
(ISBN 978-3-950 1947-7-5)ტომი 9. ვენა (ავსტრია).2009. გვ. 84-92
5.კუჭუხიძე მ. ,, შეფასების ლინგვისტური ფუნქცია“ გოეთეს
საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილების
შრომების კრებული ,, გოეთეს დღეები 2011“ (ISBN: 978- 9941-432-
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60-6) ქუთასის 2011. გვ 112-116

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა 41
2016 ,,ენობრივი სტრუქტურები გერმანულსა და ქართულში“
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის საერთაშორისო
ყრილობა
2016 ,, საერთაშორისო სასწავლო პარტნიორობა გერმანისტიკასა
და გერმანულ როგორც უცხო ენაში (მარბურგის ფილიფსის
სახელობის უნივერსიტეტი,)
2015
გერმანული ენის როგორც უცხო ენის საერთაშორისო
დარგობრივი გაერთიანების ,,FaDaF” ის (Fachverband für Deutsch
als Fremdsprache e.V) 42-ე ყრილობა( ქ.მიუნხენი, გერმანია)
2014
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
პედაგოგიური ფაკულტეტის მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო
მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლების და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები“- ,, უცხოს აღქმა და ლიტერატურული ტექსტები
გერმანული ენის გაკვეთილზე“
2013 გერმანისტთა მე-15 საერთაშორისო ყრილობა IDT( ბოცენი,
იტალია) ,,დარგობრივად განპირობებული საუბრის კოპმეტენცია
გერმანული ენის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში აწსუ ში“

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა : 64
2016 თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის საკვალიფიკაციო სემინარი
,, პროექტების შედეგთა პრეზენტაცია“
2015 გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD
საკვალიფიკაციო სემინარი ,, გერმანული ენის როგორც უცხო
ენის ენობრივი კომპეტენციები“ გერმანული ენის როგორც უცხო
ენის საერთაშორისო დარგობრივი გაერთიანების FaDaF ის 42,ე
ყრილობაზე, ქ. მიუნხენი, გერმანია
2015 წლის გიესენის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული
საკვალიფიკაციო სემინარი თემაზე ,, შეფასებისა და ფიდბეკის
სტრატეგიები სამეცნიერო წერაში.
2014 გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს
საკვალიფიკაციო სემინარი ,, გარემომცველი სამყაროს აღქმის
ფორმები უცხო ენების სწავლების პროცესში“.
2013გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს
საკვალიფიკაციო სემინარი ,,გერმანული როგორც უცხო ენა
ინტერკულტურულ
გერმანული

და

ენის

მრავალფეროვნების
როგორც

კონტექსტში“

უცხო

ენის

საერთაშორისო,დარგობრივი გაერთიანები ,,FaDaF“ ის მე-40 -ე
ყრილობაზე( ქ. ბამბერგი, გერმანია)
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1.2015 გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD
საკვალიფიკაციო სემინარი ,, გერმანული ენის როგორც უცხო ენის
ენობრივი კომპეტენციები“ გერმანული ენის როგორც უცხო ენის
საერთაშორისო დარგობრივი გაერთიანების FaDaF ის 42,ე ყრილობაზე,
ქ. მიუნხენი, გერმანია
2. 2013 გერმანული ენის როგორც უცხო ენის საერთაშორისო
დარგობრივი გაერთიანების ,,FaDaF“ ის (Fachverband für Deutsch als
Fremdsprache e.V) მე-40 ყრილობის მონაწილე.გერმანიი ქ. ბამბერგის
ოტო ფრიდრიხის სახელობის უნივერსიტეტში.გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურის DAAD-ს სტიპენდია
3. 2010- უნგრეთის ქ. პეჩის უნივერსიტეტის გერმანისტიკის
ინსტიტუტის სამეცნიერო სტიპენდია საერთაშორისო კონფერენცის
,,გერმანულენოვანი ლიტერატურა და კულტურა რეგიონალურ და
ინტერნაციონალურ კონტექსტში" თისენის ფონდის გრანტი, მონაწილე,
რეფერენტი- მომხსენებელი
4. 2009 - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD, გერმანიის
საერთაშორისო ორგანიზაციის- PASCH, გერმანიის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს გრანტი - სამეცნიერო მივლინების სტიპენდია საერთაშორისო ყრილობა, იენა, ვაიმარი (გერმანია). P.ID N2054; Abstr.:
337 A3/2. მონაწილე, რეფერენტი- მომხსენებელი
5. 2007
- ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სამინისტროს 1/3 განყოფილების რეფერატის ,,ენა და კულტურა”
სტიპენდია უცხოელი გერმანისტებისათვის BMUKK მიოდლინგი,
რაახი/ავსტრია. მონაწილე

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

2013

გერმანიის

გერმანული

ენა

როგორც

უცხო

ენის

წლიდან

საერთშორისო დარგობრივი გაერთიანების ,,FaDaF“ ის

დღემდე

(Fachverband für Deutsch als Fremdsprache e.V) წევრი

2010

გერმანული ენის გაერთიანების(VDS

წლიდან

www.vds.ev.de)საქართველოს განყოფილების წევრი.

დორტმუნდი:

დღემდე
2010 წლიდან დღემდე

გერმანული ენის საზოგადოების (GFDS

ვისბადენი :www.GFDS.de) )საქართველოს განყოფილების წევრი.
2009

წლიდან დღემდე

საქართველოს გერმანული ენის

მასწავლებელთა კავშირის (Verband der Deutschlehrer in Georgien)
წევრი.
2009 წლიდან დღემდე

საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა

თავისუფალი პროფკავშირის წევრი
2007 წლიდან დღემდე

ლინგვისტთა საერთაშორისო ფედერაციის

საქართველოს ასოციაციის წევრი
2007 წლიდან დღემდე

ავსტრიის გერმანისტთა საერთაშორისო

კავშირის ÖDaF(Österreichischer Verband für Deutsch als Fremdsprache/
Zweitsprache
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2001 წლიდან დღემდე
ავსტრიული კლუბის საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი
2000 წლიდან დღემდე ქუთაისის ქართულ-გერმანული ცენტრის
წევრი
1998 წლიდან დღემდ
ქ.ვაიმარში გოეთეს საერთაშორისო
საზოგადოების (Internationale Goethegesellschaft in Weimar e.V) წევრი
1995 წლიდან დღემდე
გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების
ქუთაისის განყოფილების წევრი

დამატებითი ინფორმაცია
უცხო ენის სწავლების მეთოდიკის საფუძვლები, I ნაწილიწერეთლის
უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2009(გამოცემული სახელმძღვანელო)

.

1.2014 - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და რეგისტრირებული ორგანიზაცია სოფლის
მეურნეობა და ეკოლოგიური წონასწორობა აღმოსავლეთ ევროპასთან
ურთიერთთანამშრომლობის
შესახებ
გაფორმებული
მემორანდუმის
ფარგლებში აგრარული ფაკულტეტის სტუდენტთა გერმანიაში პრაქტიკის
გავლის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა
2. 2014- გოეთეს საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის განყოფილების მიერ
ორგანიზებულ ღონისძიებებში, გოეთეს დღეები 2014 მონაწილეობა.
3. 2013- თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ღონიძიებაში
,,შეხება მათემატიკასთან, ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტთა
მონაწილეობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა.
4. 2012- თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში, ,,
საუბრობენ გერმანულად“ ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტთა
მონაწილეობის ორგანიზება და ხელმძღვანელობა.
5,2012-2014 - ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტის
მეცნირებათა ფაკულტეტის ენათა ცენტრის მიერ
ღონისძიებებში მონაწილეობა და ხელმძღვანელობა

ჰუმანიტარულ
ორგანიზებულ

6. 2010
- აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეთოდსაბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
7. 2009ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის წერეთლის
უნივერსიტეტის შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობის
ფარგლებში გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს ეგიდით
ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენციის ,,ენა და კულტურა” პოლიტიკისა
და ესთეტიკის ჭრილში”- მიძღვნილი ქრისტა ვოლფის დაბადების 80
წლისადმი საორგანოზაციო კომიტეტის წევრი
8. 2007 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ზაარბრიუკენის
უნივერსიტეტს შორის
არსებული პარტნიორული ურთიერთობის
ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო
კონფერენციის მონაწილე
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
9. 2006
- ჰაიდელბეგის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის წერეთლის
უნივერსიტეტს შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში
გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს ეგიდით ჩატარებული

Curriculum Vitae
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საერთაშორისო კოლოქვიუმის
,, გერმანული რომანტიზმი, ესთეტიკა და
რეცეფცია” საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
10. 2006- თბილისის გოეთეს ინსტიტუტსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში
სასკოლო სწავლების ცენტრი (ZfA) მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო
კონფერენციის ,,რამდენიმე უცხო ენის სწავლების კონცეფციები გერმანული
და ინგლისური ენების მაგალითზე საქართველოს სკოლებში” მონაწილე
11. 2005- საერთაშორისო ჟურნალ ,,იუმას” (გერმანია) რედაქტორის ქრისტიან
ფოგელერის სტუმრობა აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრაზე - საორგანიზაციო კომიტეტის
თავმჯდომარე.
12. 2005
-აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების კრებულის სარედაქციო
კოლეგიის წევრი.
13. 2001-2005- აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის შრომების კრებულის
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
14. 2004- ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის წერეთლის
უნივერსიტეტს შორის
არსებული პარტნიორული ურთიერთობის
ფარგლებში გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს ეგიდით
ჩატარებული საერთაშორისო კოლოქვიუმის ,,დასავლურ-აღმოსავლური
შეხვედრების” საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
15.
2003- გოეთეს საერთაშორისო ორგანიზაციის ყრილობის მონაწილე ქ.
ვაიმარში
16. 2001- გერმანიის აკადემიური სამსახური DAAD-ს ეგიდით ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანისტიკის განყოფილებაზე ჩატარებული
ამიერკავკასიის უმაღლესი
სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებელთა
საერთაშორისო სემინარის კურიკულუმის საკითხებზე საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.
17. 2001 - ქ. ქუთაისში ჩატარებული ქართულ-გერმანული სომპოზიუმის
,,საქართველო წარსული და მომავალი - საქართველო და ევროპა”
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
18. 2001- მიუნსტერის უნივერსიტეტის ენათა ცენტრის პროფესორების ვ.
გრისჰაბერის და ლ. ბუნის მიერ თბილისის ენათა და კულტურის
უნივერსიტეტში ჩატარებული სემინარის მონაწილე.
19. 2000- გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD-ს ეგიდით
ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრაზე
ჩატარებული საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სემინარის ,,აქტუალური ტენდენციები
გერმანულის როგორც უცხო ენის სწავლების პროცესში” საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.
20. 2000 - გოეთეს საერთაშორისო
ინსტიტუტის ეგიდით ქუთაისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრაზე ჩატარებული
საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებნელთა საკვალიფიკაციო
სემინარის ,,სატელევიზიო კურსი ენაში ,,თვალსაზრისი” საორგანიზაციო
კომიტეტის წევრი.
21. 1999- გოეთეს საერთაშორისო ინსტიტუტის ეგიდით ჩატარებული
იმერეთის რეგიონის სკოლების გერმანული ენის მასწავლებელთა მეთოდურდიდაქტიკური სემინარის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
22.
1998-გოეთეს საერთაშორისო ინსტიტუტის ეგიდით ჩატარებული
იმერეთის რეგიონის სკოლების გერმანული ენის მასწავლებელთა მეთოდურდიდაქტიკური სემინარის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
23. 1997- გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სამეცნიერო მივლინებ
ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის გერმნული ენის როგორც უცხო ენის
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ფილოლოგიის ინსტიტუტში .
24.
1996-2005
-გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის, გოეთეს
საერთაშორისო ინსტიტუტის, საზღვარგარეთის ქვეყნებში სასკოლო
სწავლების ცენტრის (ZfA), ბოშის ფონდის ეგიდით ქუთაისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრაზე ჩატარებული ყველა სემინარის,
შეხვედრის და ღონისძიების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი ან
თავმჯდომარე
25. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო
კონფერენციებზე გერმანისტიკის განყოფილების სტუდენტთა მოხსენებების
ხელმძღვანელობა, გერმანული ენის სპეციალობის სტუდენტთა საკურსოების
ხელმძღვანელობა,გერმანული
ენის
სპეციალობის
მაგისტრატურის
განყოფილების სტუდენტთა პედპრაქტიკის ხელმძღვანელეობა

