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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

უმაღლესი–აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სპეციალობა–ქართული ენა,
ლიტერატურა და ისტორია(1986-1991);
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 10.01.01. სმა, შოთა რუსთაველის სახ.
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი (დისერტაციის თემის სახელწოდება: ,,მითისა
და პარაბოლის ფუნქცია გურამ დოჩანაშვილის პროზაში“ 10.01.01.)

 2010 წლიდან
უნივერსიტეტი,

ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტი,

ქართული

ფილოლოგიის დეპარტამენტი, მიმართულება ქართული ლიტერატურა
 2009-2010 წლები_ ქუთაისის 30-ე საჯარო სკოლის ქართული ენისა და
ლიტერატურის მენტორ-მასწავლებელი;
 2010-2006 წლები––აწსუ, ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის ასისტენტ
პროფესორი;
 2006-2001 წლები–აწსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული
ლიტერატურის ისტორიის კათედრა; დოცენტი;
 2001-1999წლები–აწსუ,

ქართული

ლიტერატურის

ისტორიის

კათედრა;

უფროსი მასწავლებელი;
 1999-1993 წლები–აწსუ, ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრა;
მასწავლებელი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

რუსული

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში
თავისუფალი
ნავიგაცია,
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: Photoshop, MS Visio,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

34.
1.
2.

3.

4.

5.

სამეცნიერო
კონფერენციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

დემონის პარადიგმა მოდერნისტულ დისკურსში_მოამბე (აწსუ
სამეცნიერო ჟურნალი), 2016 (გადაცემულია დასაბეჭდად)
სიმბოლისტური
ავტოპორტრეტები_მე–10
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი,
ლიტერატურისმცოდნეობის
თანამედროვე
პრობლემები,მასალები,
თბილისი.
2016(გადაცემულია
დასაბეჭდად)
THE FUNCTION OF NARRATIVE IN POST-MODERNISM, Мир
языков: ракурс и перспектива: [Электронный ресурс]:
материалы VI Международной науч.-практ.конф., Минск, 22
апреля 2015г. В 7 т. Том V ЛИТЕРАТУРА В НАЦИОНАЛЬНОМ И
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ СОДЕРЖАНИЕ ( 43-46)
,,ქებათა-ქება“ როგორც არქეტიპი და სემიოტიკური ტრადიცია_მე–9
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი,
ლიტერატურისმცოდნეობის
თანამედროვე პრობლემები,მასალები, თბილისი. 2015.(392-401)
კომპოზიციური ლაბირინთები ქართულ ლიტერატურაში_მე-2
საერთაშორისო
კონფერენციის
,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და ჰუმანიტარული
აზროვნება“
მასალები, ქუთაისი, 2015(194-199)

სულ: 40
1.

სიმბოლისტური ავტოპორტრეტები_მე–10
სიმპოზიუმი,
ლიტერატურისმცოდნეობის

საერთაშორისო
თანამედროვე
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პრობლემები, თბილისი. 2016. 28-30 სექტემბერი
2.

ლიტერატურული უტოპია_მულტიკულტურული ფენომენი
შავ ზღვაზე (აკა მორჩილაძის ,,სანტა ესპერანსას“ მიხედვით)_
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
,,ისტორია,
ხელოვნება, ლიტერატურა და კულტურა სამხრეთ კავკასიასა და
შვი ზღვის რეგიონში(HALC),( თბილისი , 2016, 20-21
სექტემბერი)

3.

ქებათა-ქება“

როგორც

არქეტიპი

და

სემიოტიკური

ტრადიცია_მე–9

საერთაშორისო
სიმპოზიუმი,
ლიტერატურისმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები
(თბილისი, 23-26 სექტემბერი,2015)
4.

კავკასიის თემთა გენდერული ასპექტები ვაჟა-ფშაველას
პოეტური
ეპოსის
მიხედვით_აკადემიკოს
ქეთევან
ლომთათიძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
ლინგვისტ-კავკასიოლოგთა მე-3 საერთაშორისო სიმპოზიუმი,
თბილისი, 27-29 ოქტომბერი, 2011.

5.

გრ.რობაქიძის
,,კავკასიური
ნოველები“
ლიმინალურ
კონტექსტში_ saerTaSoriso samecniero simpoziumი–
folklori
da
kavkasiis
xalxTa
lingvokulturoloგია (თბილისი, 2012 18–20აპრილი)

ტრენინგები / სემინარები მენტორთა ტრენინგი, (მასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების ცენტრი), 21-25 აგვისტო, 2009 წ. ჩაქვი,
საქართველო.

პროექტები / გრანტები

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

საუნივერსიტეტო გრანტი_ პოსტმოდერნიზმი და
ქართული ლიტერატურული დისკურსი_ 2010 წელი.

აწსუ,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი–2011; 2014; 2015.
საერთაშორისო საზოგადოების-CESS წევრი 2006_2011.

