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სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 19.12.1984

განათლება
 2009 -2013 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
სადოქტორო პროგრამა:
0
კლასიკური
ფილოლოგია. 2013 წელს მიენიჭა ფილოლოგიის აკადემიური
0
დოქტორის
ხარისხი.
სადისერტაციო ნაშრომი: ,,განათლება ანტიკურ
9
საბერძნეთსა და რომში (ანტიკური ლიტერატურული წყაროების მიხედვით)’’
 22005-2007 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
0
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სამაგისტრო პროგრამა:
1
კლასიკური ფილოლოგია. მიენიჭა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მაგისტრის
3
აკადემიური ხარისხი.
 ა2001-2005 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კ
ა
ევროპული
ფილოლოგიისა და ხელოვნების ფაკულტეტი. ინგლისური ენისა
კ
და ლიტერატურის სპეციალობა. მიენიჭა ბაკალავრის კადემიური ხარისხი და
ი
ინგლისური
ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.
წ
ე
ს
ა
სამუშაო
გამოცდილება:
მ
უ
შ
ა
ო
მ
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სახელი, გვარი

ო
ე
ბ
ა
რ
 ეაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კლასიკური და რომანული
თ
ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
ლ
 ი2011-2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
კლასიკური
სდა რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ - პროფესორი.
 ს2010 -2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. არქეოლოგიისა
ა
და სიძველეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასისტენტ - პროფესორი.
ხ
 ე2007 –2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ლათინური
ენის მასწავლებელი. მოწვეული სპეციალისტი.
ლ
მ
წ
ი
ფ
ო
უ
ნ
ი
ვ
ე
რ
ს
ი
ტ
ე
ტ
ი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

თანამერდოვე
ბერძნული

X

ლათინური
ძვებერძნული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook).

სამეცნიერო
პუბლიკაციები

1.

ვერა წერეთელი. განათლება ანტიკურ საბერძნეთსა და
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(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

რომში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამცნიერო

ჟურნალი

,,მოამბე’’.

ქუთაისი:

აწსუ

გამომცემლობა. 2014, N 1 (3). გვ. 210–218.
2. Vera Tsereteli. Intellectual Characters in Homer’s Epic.
Phasis vol.17, 2014. Program ‘Logos’. Pg.272-281
3. ვერა

წერეთელი.

ზოგიერთი

ელინისტური

საკითხისათვის.

ლიტერატურის

ფრანგული

ენა

და

კულტურა 2015-2016. ქუთაისი, აწსუ გამომცემლობა.

4. Vera Tsereteli. Humanities and Social Sciences
Review. paper: Augustus , the Founder of Cultural
Ideology. International Journal of Arts and Sciences.
London University,2014.
5. ვერა წერეთელი. საფოს ,,მუზის მსახურთა სახლი’’,

როგორც
აკაკი

ქალთა პირველი საგანმანათლებლო კერა.

წერეთლის

სამცნიერო

სახელმწიფო

ჟურნალი

,,მოამბე’’.

უნივერსიტეტი.
ქუთაისი:

აწსუ

გამომცემლობა. 2013. გვ. 271-276.

სულ 14.

სამეცნიერო
კონფერენციები

1. ვერა წერეთელი. რომაული ეპოსი, როგორც რომაელთა

„კულტურული

კაპიტალი’’.

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

ფაკულტეტის

III

აკაკი

სამეცნიერო-

წერეთლის
პედაგოგიური
მეთოდური

კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური
პრობლემები’’ შრომები, ქუთაისი 2012წ. გვ. 358-362.

2. ვერა

წერეთელი.

განათლებული

პერსონაჟები

ანტიკურ

დრამაში.

აკაკი

წერეთის

უნივერსიტეტი.სამეცნიერო კონფერენცია: ფრანგული ენა და კულტურა, 2014.
3. ვერა წერეთელი. ელინისტური ლიტერატურის ზოგიერთი საკითხისათვის. აკაკი წერეთის
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უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენცია:ფრანგული ენა და კულტურა 2016.
4. ვერა წერეთელი. ინტელექტუალური პერსონაჟები ჰომეროსის ეპოსში. ივანე ჯავახიშვილის
თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი.

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კომფერენცია:

ანტიკურობის თამანედროვე გამოწვევები. თბილისი, 2014.

5. Vera Tsereteli. Humanities and Social Sciences Conference. paper: Augustus , the Founder of
Cultural Ideology. International Journal of Arts and Sciences. London University,2014.

პროექტები / გრანტები 1.

აწსუ შიდასაუნივერსიტეტო გრანტი პროექტისათვის ,,პოლიტიკა
და ბერძნული დრამა''

ATSU- 09108. პროექტის პერსონალი.

2008-2009.

დამატებითი ინფორმაცია
ვარ მონოგრაფიის ავტორი : განათლება ანტიკურ საბერძნეთსა და რომში (ანტიკური ლიტერატურული
წყაროების მიხედვით). აწსუ გამომცემლობა, 2014.
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