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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

10/2007-5/2009 - ინგლისური ენის მასწავლებელი, ქართულბრიტანული აკადემიური კოლეჯი British Connections. თბილისი
12/2004-6/2007 - ინგლისური ენის მასწავლებელი, ინგლისური ენის
კათედრა, აწსუ,
ქუთაისი.
10/1999-6/2003 - დოცენტი, ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთის
ლიტერატურის
ისტორიის უფროსი მასწავლებელი, ქუთაისის
სახელმწიფო ტექნი
კური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული
კეთილშობილ ქალთა ინ
სტიტუტი.ქუთაისი
9/1995-2/2001 - დოცენტი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის
ისტორიის მასწავლებე
ლი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის
კათედრა, აწსუ,
ქუთაისი
02/2016-დღემდე- ინგლისური ლიტერატურის ისტორიის ლექტორი,
ამერიკანისტიკის დეპარტამენტი, შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერიტეტი (IBSU), თბილისი
10/2012- დღემდე - ინგლისური ლიტერატურის ისტორიის ლექტორი,
ინგლისური ფილ ოლოგიის დეპარტამენტი, აწსუ, ქუთაისი.
10//2007- 6/2012- ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი,
თბილისი.
10/2007-5/2009 - ინგლისური ენის მასწავლებელი, ქართულ-
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ბრიტანული აკადემიური კოლეჯი British Connections. თბილისი
12/2004-6/2007 - ინგლისური ენის მასწავლებელი, ინგლისური ენის
კათედრა, აწსუ,
ქუთაისი.
10/1999-6/2003 - დოცენტი, ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთის
ლიტერატურის
ისტორიის უფროსი მასწავლებელი, ქუთაისის
სახელმწიფო ტექნი
კური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული
კეთილშობილ ქალთა ინ
სტიტუტი.ქუთაისი
9/1995-2/2001 - დოცენტი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის
ისტორიის მასწავლებე
ლი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის
კათედრა, აწსუ,
ქუთაისი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

ინგლისური
რუსული

C2
X

X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS
Powerpoint, MS Outlook), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome
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სულ - 16

1.“ Adult Protagonists in “Dubliners”.განათლების,ენისა და
ლიტერატურის მე-6 საერთაშორისო კონფერენციისIRCEELT 2016 მასალები,შავი ზღვის საერთაშორისო
უნივერსიტეტი, თბილისი,2016
2. “A Problem of a Young Protagonist in James Joyce’s
“Dubliners“. II საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარული კვლევები და ჰუმანიტარული
მეცნიერებები“ მასალები, აწსუ გამომცემლობა,
ქუთაისი,2015
3. “A Childhood Cycle in “Dubliners”-Analysis”..II
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმის შოთა
რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
ბათუმი,2014
4. On Publication of “Ulysses” in “The Little Review”,
ამერიკული კვლევების მე-5 პერიოდული გამოცემა, შავი
ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2013
5. “On Leopold Bloom’s Androgyny in “Ulysses” by James
Joyce” აწსუ გამომცემლობა, ქუთაისი, 2013.
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სულ - 11

09/2016- საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „შექსპირი -450“, თბილისი,
(მომხსენებელი)
04/2016- IRCELT 2016- განათლების,
ინგლისური ენის სწავლების, ინგლისური
ენისა და ლიტერატურის კვლევის მე-6
საერთაშორისო კონფერენცია, შავი ზღვის
საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ქუთაისი
(მომხსენებელი)
10/2015- II საერთაშორისო კონფერენცია
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარული
კვლევები და ჰუმანიტარული აზროვნება“,
ქუთაისი (მომხსენებელი)
10/2014 – II საერთაშორისო კონფერენცია
„ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ციფრულ
ეპოქაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,ბათუმი. (მომხსენებელი)
10/2014 - ამერიკათმცოდნეობის II
საერთაშორისო კონფერენცია
„ამერიკული ლიტერატურა და ქართულამერიკული ურთიერთობები“, ქუთაისი,
(მომხსენებელი)

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

5/2014 - მთარგმნელი, თარჯიმანი - ფონდი „სოხუმისა“ და
Brot Fur Welt-ის ერთობლივი პროექტი გენდერული
თანასწორობის შესახებ.
2007 - მთარგმნელი, Save the Children -ის პროექტი მოზარდ თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა.
2000- 2003 – მთარგმნელი, თარჯიმანი - „ჰერა“- AIHA -ს
ერთობლივი პროექტი ქალთა რეპროდუქციული
ჯნმრთელობის კუთხით.
1998-2001 - ქ. ქუთაისის სოროპტიმისტ ქალთა კლუბი
(წევრი).
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