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განათლება

 უმაღლესი,

ერთსაფეხურიანი

სახელმწიფო

პედაგოგიური

ფაკულტეტი,

ქართული

ენა

5

წლიანი,

ინსტიტუტი.
და

ალ

წულუკიძის

სახ.

ფილოლოგიური

ლიტერატურა

უცხო

ენით

სპეციალობა(ინგლისური ენა), დიპლომი ч№754906. სარეგისტრაციო
№139467. ქუთაისი 1978წ.
 თსუ.-ში ასპირანტურაში, ფილოლოგიის ფაკულტეტის,
მე-19 საუკუნის ქართული ლიტერატურის სპეციალობით,
 საკანდიდატო დისერტაცია დავიცავი თსუ-ში 28. 12. 1990 წ.
სპეციალობით სსრკ ხალხთა ლიტერატურა 10.01.03. დიპლომის
KD№ 039860 მოსკოვი
1991 წ.


სადოქტორო დისერტაცია დავიცავი თსუ-ში 23-.05. 2003 წ.
ლიტერატურის თეორიის სპეციალობით. 10 01 08.. ფილოლოგიურ
მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი №001308 თბ.
 2003 წ.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 წლიდან აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის,
ქართული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,
2010–2014
წ. წ.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სრული პროფესორი ლიტერატურის მიმართულებით
 2006წ. 29. 09. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სრული პროფესორი ლიტერატურის მიმართულებით
 2005 წ. 22. 02. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის პროფესორის
თანამდებობა, როგორც კონკურსით არჩეული
15. 05. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
 2003წ.
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უნივერსიტეტის ქართული ლიტ-ის ისტორიის კათედრის
დოცენტის თანამდებობა, როგორც კონკურსით არჩეული
1993წ.
31.03. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის კათედრის
დოცენტის თანამდებობა, როგორც კონკურსით არჩეული.
1991 წ. 10. 01. –1992 წ. 01.10. ალ.
წულუკიძის სახელობის
სახელმწიფო
პედაგოგიური
ინსტიტუტის
ქართული
ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი,
1991 10. 01. 1978 წ. 01. 09. ალ. წულუკიძის სახელობის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის ლაბორანტი
1992 01. 10. 1993 წ. 31. 03. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებელი.

 ენობრივი
კომპეტენციები

კომპიუტერული უნარები

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

A1

A2

B1

B2

ინგლისური

X

რუსული

X

C1

C2

ოპერაციული სისტემა Windows (XP) ფაილურ სტრუქტურაში ნავიგაცია.

სულ - 27
1. ტრასცენდენტალურის საკითხი ქართულ რომანტიზმში,
ჰუმანიტიარული ფაკულტეტის შრომები, ISSN 15112-3776,
№13 2013წ. გვ. 18–24.
2. აკაკი (სილუეტი),ISBN 978–9941–453–13–7, ქუთ., 2014 წ. (136
გვ.) 2014 წ. (წიგნი)
3. ეტიუდები აკაკი წერეთლის შესახებ. .ISBN 978–9941–453–14–
4, ქუთ., (214 გვ.) 2014 წ. (წიგნი)
4. შესავალი ქართულ ლიტერატურაში. (ქართული
ლტერატურის დეპარტამენტის კოლექტიური ნაშრომი)
მიმართულებათა საკითხი მე–19 საუკუნის ქართულ
ლიტერატურაში, ISSN 978–9941 –432–33–0, ქუთ., გვ. 151–164.
2013 წ.
5. რენესანსური ვეფხისტყაოსნის კვალი ილია ჭავჭავაძის ერთ
ნაწარმოებზე, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები, ISSN
15112-09-53, № 10, 2008- 2009წ. გვ. 20-27
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

სულ - 20
1. თამარ ახვლედიანი ებრაული თემა აკაკი წერეთლის
შემოქმედებაში, ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის
სამეცნიერო ბიბლიოთეკის „წელი წდეული“ #6 , ქუთაისი
2014 წ.
2. თამარ
ახვლედიანი,
აკაკი
და
მატერიალური
პრობლემები, ალექსანრე ორბელიანის საზოგადოება,
აკაკი
წერეთლისადმი
მიძღვნილი
სამეცნიერო
კონფერენცია, ქუთაისი 2014 წ.
3. თამარ ახვლედიანი, იმერლები აკაკის და დავით
კლდიაშვილის შემოქმედებაში. დავით კლდიაშვილის
150–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საინსტიტუტო
სამეცნიერო კონფერენცია.2013წ.
4. თამარ ახვლედიანი, პიროვნება და გარეგნობა (აკაკი
წერეთელი)
აკაკი
წერეთლისადმი
მიძღვნილი
საუნივერსიტეტო სემინარი.2013წ.
5. თამარ ახვლედიანი, აკაკი და ლევ ტოლსტოი, აკაკი
წერეთლის
170–ე
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი.2010
წ.
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