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სქესი მდედ | დაბადების თარიღი 10.09.1977

განათლება

სამუშაო გამოცდილება

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ტიპოლოგიური და
შედარებითი ენათმეცნიერება 10.02.07) ,თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,თბილისი,
საქართველო
1999-2004
ასპირანტურა, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასპირანტი,
თბილისი,
საქართველო
1994-1999
დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი,ინგლისური ენის და ლიტერატურის სპეციალობა, ინგლისური
ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი,
ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი(წარჩინებით)
2004

2016-2011 ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ზუგდიდი ......., ასოცირებულ;ი პროფესორი, zssu.ge
2016-2005
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, თამარ
მეფის 59, ასოცირებული პროფესორი, atsu.edu.ge
2014-2016
სეუ, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, პროფესორი,
seu.ini.ge
2014-2016
თბილისის ივანე ჯავხიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული პროფესორი, tsu.edu.ge
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ეკატერინე თოფურია

B2

C1

ინგლისური
რუსული

C2
X

X

კომპიუტერული უნარები კარგად ვიცი Microsoft Office™ tools

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 43
1. ე.თოფურია, ინტრაკულტურული კომუნიკაცია და
კონცეპტოსფერო „ადამიანი“.
სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა,თბილისი 2013,
31–38
2. ე.თოფურია, Typologie of Silence, Georgian Multilingual
Association, Homo Loquence,Tbilisi, 145-149
3. ე.თოფურია, კომუნიკაციური პარადიგმა და ენობრივ–
კულტურული ვარიაციები ,საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია,ენა და კულტურა,ქუთაისი,216–220
4. ე.თოფურია, ლინგვისტური თეორიები ტექსტურ–
ნარაციული ფუნქციების შესწავლისათვის რეგიონალური
სამეცნიერო კონფერენცია__“ენა,
ლიტარატურა,კულტურა, ისტორა,ფილოსოფია.ტექსტზე
ორიენტირებული \კვლევები“თსუ,თბილისი 2013.215–218
5. ე.თოფურია,კონცეპტის ლინგვოკულტუროლოგიური
ცნება და ლექსიკურ ერთეულთა ენობრივი
კონცეპტუალიზაცია,კავკასიოლოგთა საერთაშორისო
კონგრესი,შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი ,პროექტი # 25/22,თბილისი 10.2013, 22–23.
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები

ეკატერინე თოფურია

სულ - 40
2013 - აკადემიური წერის ძირითადი
პრინციპები, ლოძი, პოლონეთი
2013 - ლოგოეპიტემა და
ლინგვოკულტურული რეალიები, მოსკოვი,
მორიზ ტორეზის უნივერსიტეტი
2011 - კომუნიკაციური დიდაქტიკა და
ინტერკულტურულიკომუნიკაცია,
მულტილინგვური ასოციაცია, თბილისი
საქართველო
2011 - ინგლისური ენის მასწავლებელთა
რეგიონალური კონფერენცია, გორის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბრიტანეთის
საკონსულო, გორი,საქართველო
2011 - ფილოსოფიური გამოკითხვის მეთოდი
ლინგვისტიკა,ლიტერატურა,დიდაქტიკა__
თანამედროვე მეთოდები და
სტრატეგიები, საერთაშორისო
კონფერენცია, ივანე ჯავახიშვილის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო

პროექტები /
გრანტები

სულ - 5
2013

-

„ღია სამყარო“,ამერიკული
საბჭოები,ჩრდილოეთ
კაროლინას შტატი, აშშ
09.2010 - შოთა რუსთაველის სამეცნიერო
ფონდი,პრეზიდენტის
სახელმწიფო
გრანტი
ახალგაზრდა
მეცნიერთათვის
2008 - აწსუ საუნივერსიტეტო გრანტი #09105
2007-2008 -

ტემპუსის საგანმანათლებლო
პროექტი
№UM_JEP_
27200
2008 - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო
ფონდი № 924/07
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Curriculum Vitae
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

ეკატერინე თოფურია

2013 - ზეინაბ გვარიშვილი ინგლისურენოვანი რელიგიური
ლექსიკის ევოლუცია.გზა კომიტატუსიდან
გლობალურ
ქსელამდე,,ბათუმი, საქართველო
2013 - თათია ნაკაშიძე-მახარაძე, "კულტურათა დიალოგის"
ჩართვა საგანმანათლებლო პროგრამებში,ბათუმი , საქართველო
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