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სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 14.07.1966
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

ქ.ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური
ფაკულტეტი სპეციალობით ქართული ენა , ლიტერატურა და უცხო ენა
( გერმანული ენა ) წარჩინების დიპლომი 1988-1993

სამუშაო გამოცდილება

2014 მასწავლებელი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ენათა ცენტრი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C2
X

გერმანული
რუსული

C1

*
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კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია,
საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook)ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1 ქ.ჟორჟლიანი . ,,ტექსტის კომუნიკაციური და სტილური
მახასიათებლები” ქსუ
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი
,ტომი IX. 2007წ.გვ: 185-187
2. ქ.ჟორჟოლიანი , მ. ალავიძე : ,,ინტერვიუს როგორც სამეტყველო
ჟანრის თავისებურებანი” ქსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტომიX , ქუთაისი
2008-2009. გვ:184-186
3. ქ.ჟორჟოლიანი ,, ინტერნეტ გვერდებისა და პროგრამების Audacity
გამოყენება უცხო ენის ეფექტურად შესცავლისათვის “ ა. წრწეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 10.09.2015

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. VII საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „
ინტერნეტი და საზოგადოება “ თემა : ,, ინტერნეტ გვერდებისა და
პროგრამების Audacity გამოყენება უცხო ენის ეფექტურად
შესცავლისათვის “
2.კარლ-ფრანცენს სახელობის გრაცის უნივერსიტეტი ( ავსტრია)
კონფერენცია :Erzählen in der Zweitsprache 10-11.06.2016
3.ფრიდლიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
საერთაშორისო კონფერენცია :,,Sprachliche Strukturen im Deutschß
georgischen Kontrast“ 13-15.10.2016

ტრენინგები / სემინარები

სერთიფიკატის რაოდენობა : 45
1.უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო სემინარი,
მიძღვნილი ავსტრიის დღეებისადმი , რომელიც ჩატარდა ავსტრიის
განათლების სამინისტროსა და თბილისის ილია - უნივერსიტეტის
ავსტრიული ბიბლიოთეკის ერთობლივი ძალისხმევით 21 UE (50 წუთი)
ვენა / თბილისი 2013
2. DAAD - უმაღლესი სკოლის მასწავლებელთა საკვალიფიკაციო
მეთოდური სემინარი თემაზე:,,გარემოს დაცვის პრობლემები
საქართველოსა და გერმანიაში “ .
სემინარის ხელმძღვანელი :რ.
ცაილერი , ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
DAAD ლექტორი . 2014
3 ვორკშოპი თემაზე: სამეცნიერო წერის სტრატეგიები და ფიტბექი ,
ხელმძღვანელი იუსტუს -ლიბიგის სახელობის გისენის(გერმანია)
უნივერსიტეტის პროფესორი კარმენ ნაისი 06.11 .2015
4.სემინარი თემაზე : Kulinarisches Übersetzen , Touristisches Übersetzen ,
Textsorte ,, Stadtführer ,, ხელმძღვანელები ჰანე ვიეზნერი ,
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ვოლგოგრადი DAAD ლექტორი , დოქტორი ჰანს- იოახიმ ბორსტი ,
იოჰანეს გუტენბერგის მაინცის (გერმანია ) უნივერსიტეტი0 3.06.2016 ,
დანა შუხტმანი DAAD ლექტორი
5.გოეთეს ინსტისტუტის სემინარი თემაზე: ,,პრეზენტაციის ტექნიკა და
პროექტის შედეგები “ ხელმძღვანელი ეკა შავერდაშვილი განათლების
სამინისტრო 06.02.2016 .

პროექტები / გრანტები

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

02.08-27.08.2011 გერმანიის ქ. ბამბერგის ოტო ფრიდრიხის სახელობის
33-ე ინტერნაციონალური ზაფხულის უნივერსიტეტი
10.08-23.08 2014 ავსტრიის ქ.ვენის განათლების სამინისტროსთან
არსებული ,,ენისა და კულტურის „ორგანიზაცია ,,Digitale und Analogie
Lernwelten erschließen” ვენა / ტაინახ/ტინჯე ავსტრია

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.03 – 03.04 .2009 აკადემიური გაცვლის სტიპენდია
28.01-01.02 .2013 აკადემიური გაცვლის სტიპენდია
23-26.04.2014 - აკადემიური გაცვლის სტიპენდია
28.09- 02.10. 2015-აკადემიური გაცვლის სტიპენდია
19.10-23.10 2015- აკადემიური გაცვლის სტიპენდია

დამატებითი ინფორმაცია
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