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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 2007–2009წწ. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, სპეციალობა – რომანული ფილოლოგია.
 1998–2001წწ. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა, სპეციალობა – ფრანგული ენა.
 1993–1998წწ.
ა.წერეთლის
სახელობის
ქუთაისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი,
სპეციალობა – ფრანგული ენა და ლიტერატურა (წარჩინების დიპლომი AA
N0002338)









29.01.2016-დან დღემდე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2010 -დან დღემდე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
კლასიკური
და
რომანული
ფილოლოგიის
დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
01.11.2012-დან 01.01.2016-მდე – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის კურიკულუმების სპეციალისტი
1999–2009 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული და
ფრანგული ენების დეპარტამენტის ხელშეკრულებით მოწვეული
ფრანგული ენის მასწავლებელი
1998–2001 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფრანგული
ენის კათედრის ლაბორანტი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ფრანგული

C1

C2
X

ინგლისური

X

რუსული

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. 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, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

სულ: 45
1. „ენათა იერარქიზაცია“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.
XIV, ISSN 1512-3766, ქუთაისი, 2015, გვ. 15-19.
2. „The role of asymmetry in the evolution of a language“//

Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics
and innovative approach. Vol. 3. Philology. ISBN10:1941655181. B&M Publishing, San Francisco, California,
USA. 2015. pp. 4-8.
3. „L’étude contrastive de la valeur fondamentale du subjonctif en
français et en géorgien“. LE LINGUISTE - revue internationale
en sciences du langage. ISSN 2251-970X. Numéro 14/Été 2015.
pp. 89-99.
4. „ენობრივი
ნიშნის
ასიმეტრია
როგორც
ენის
ფუნქციონირების ფუნდამენტური კატეგორია“. ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევითი
ცენტრი. სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“ №XIII, ISSN
1512-2409, თბილისი, 2013, გვ.229-237.
5. „La notion de symétrie du signe linguistique dans la langue
française“. LE LINGUISTE - revue internationale en sciences du
langage. ISSN 2251-970X. Numéro 6/Été 2013. p.41-52.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ: 28
1. 29.07.2016 – III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია «Перспективы интеграции науки и практики» –
მოხსენება:
„ბმული
ტექსტის
ანალიზის
კოგნიტიური
მოდელები“. (სტავროპოლი, «Логос»)
2. 5.05.2016 – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
«SCIENCE AND PRACTICE: A NEW LEVEL OF INTEGRATION IN
THE MODERN WORLD» – მოხსენება: „Manifestations of the
asymmetry of the linguistic sign in French (ენობრივი ნიშნის
ასიმეტრიული გამოვლინებები ფრანგულ ენაში)“, (დიდი
ბრიტანეთი, შეფილდი, Scope Academic House)
3. 29.10.2015 – III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
«ROLE OF NONMATERIAL FACTORS IN ENSURING THE SOCIAL
AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF A SOCIETY» – მოხსენება:
„კომიქსები
როგორც
ზეპირმეტყველების
განვითარების
საშუალება“ (დიდი ბრიტანეთი, შეფილდი, Scope Academic House)
4. 23-24.10.2015 – საერთაშორისო კონფერენცია „მიზეზის
გამოხატვის გრამატიკა“ – მოხსენება: “L’étude contrastive de la
fonction causative du factitif en français et en géorgien” (საფრანგეთი,
ქ.პარიზი,
Université
Paris-Sorbonne)
http://www.parissorbonne.fr/IMG/pdf/Cause_Pr_Final_18_octobre.pdf
5. 10.05.2015 – III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
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სახელი, გვარი

კონფერენცია
„თანამედროვე
მეცნიერების
აქტუალური
პრობლემები: ახალი ხედვა და მიდგომები“ – მოხსენება: „Le
discours scientifique dans les textes français“ (რუსეთი, მოსკოვი,
ვოლგისპირეთის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი)
ტრენინგები / სემინარები

სულ: 19
1. 14–18.06.2016
─
ტრენინგი
საქართველოს
უნივერსიტეტების
პროფესორ-მასწავლებელთათვის
თანმიმდევრულ
თარგმანში
საერთაშორისო
ურთიერთობების შესახებ. ორგანიზატორები: საქართველოს
ფრანგული ინსტიტუტი; ფონდი „ლინგვა პლუსი“. ქუთაისი
2. 01.2016 ─ MOOC: ონლაინ ტრენინგი „Paroles de FLE“.
ორგანიზატორი: საფრანგეთი, ნანტის უნივერსიტეტი.
3. 20-31.01.2014 - პედაგოგიური სტაჟირება საფრანგეთის
ქალაქ ნიცის ენათა სკოლაში „აზურლინგუა“. მოდულები:
Activités de classe ; Activités pour le DELF ; Didactique de la
Syntaxe ; TICE. საფრანგეთი, ქ. ნიცა
4. 15–16.11.2013 ─ ტრენინგი „საუბარი, მოსმენილის
გააზრება
და
ზეპირმეტყველება“.
ორგანიზატორი:
ფრანგული როგორც უცხო ენის ჯგუფი (groupement FLE);
პერპინიანის ფრანგული ენის სწავლების საუნივერსიტეტო
ცენტრი (CUEFP). საფრანგეთი, ქ. პერპინიანი
5. 15-21.01.2013 ─ ფრანგული ენის სტანდარტული კურსი
(C2 დონე) საფრანგეთის ქალაქ პარიზის ენათა ცენტრში
« Lutèce Langue ». პარიზი

პროექტები / გრანტები

სულ: 3
1. 2015 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტი
პარიზი-სორბონის
უნივერსიტეტში
გამართულ
საერთაშორისო კონფერენციაში „მიზეზის გამოხატვის
გრამატიკა“ მონაწილეობისათვის (2015_tr_825). (პროექტი
დაფინანსდასაგრანტო
ხელშეკრულება
№03/27)
(პროექტის ავტორი)
2. 2010 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გრანტი, “გერმანული და ფრანგული ენები ქუთაისში”
(№ATSU/10108) (პროექტის ავტორი)
3. 2010 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
,,ფრანკოფონიის მერიდიანები და საქართველო“. (№ 007 –
cg – 10) (პროექტის მენეჯერი)

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო

1. აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი
2. აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს
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ჟურნალები და სხვ.)

სახელი, გვარი

წევრი/მდივანი
3. საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული აზროვნება“ მასალების პასუხისმგებელი
რედაქტორი
4. აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის
წევრი
5. ფრანკოფონიის
დღეებისადმი
მიძღვნილი
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის „ფრანგული
ენა
და
კულტურა“
შრომების
კრებულების
რედკოლეგიის წევრი/მთავარი რედაქტორი

ჯილდოები / სტიპენდიები ფრანგული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო გაერთიანების FIPF
და პროექტების Bonjour du Monde და Bonjour de France სტიპენდია:
“LES BOURSES DE LA FRANCOPHONIE” (19.01-1.02. 2014 –
პედაგოგიური სტაჟირება საფრანგეთის ქალაქ ნიცის ენათა სკოლაში
„AZURLINGUA“).
დამატებითი ინფორმაცია
1. აწსუ-ს საბაკალავრო პროგრამის „ფრანგული ენა და
ლიტერატურა“ ხელმძღვანელი
(საგანმანთლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება № 45, 23.09.2011)
2. სადოქტორო დისერტაციების ექსპერტი
3. ტრენერის გამოცდილება:
2013 წ. – Itslearning „განათლების ტრენერი“ (დონე 1) – Educational Trainer Level 1;
2012 წ. – სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენერი;
2009-2010 წწ. – აწსუ-ს მასწავლებელთა გადამზადების პროფესიული პროგრამის „ფრანგული
ენა და მისი სწავლების აქტუალური პრობლემები“ ტრენერი.
4. 2013 წელს „ფრანგული როგორც უცხო ენის“ ჯგუფის (groupement FLE) მიერ ორგანიზებული
მესამე საერთაშორისო პედაგოგიური დღეების მონაწილე, რომელიც გაიმართა საფრანგეთის
ქალაქ პერპინიანის ფრანგული ენის სწავლების საუნივერსიტეტო ცენტრში (CUEFP).
5. პროექტის „ფრანკოფონიის დღეები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ და
ფრანგული ენის რეგიონული კონკურსის „J’aime le français“ ორგანიზატორი
6. რესპუბლიკური და საერთაშორისო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი,
სექციების ხელმძღვანელი
7. საერთაშორისო პროექტის Bonjour du Monde მონაწილე (სავარჯიშოების ავტორი)
8. სტუდენტთა სამაგისტრო, საკურსო და სამეცნიერო თემების ხელმძღვანელი
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