Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

თამარა კობეშავიძე

თამარა კობეშავიძე
რუსთაველის გამზირი 95/25, ქ. ქუთაისი 4600

+995 431 241505

+995 593 922 102

@atsu.edu.ge

სქესი მდედ | დაბადების თარიღი 17. 06. 1969

განათლება

2002

1994-1997

1986-1991

სამუშაო გამოცდილება

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, სადისერტაციო საბჭო P 10.05
№4, სპეციალობა - 10.01.05 ევროპისა და ამერიკის ლიტერატურა,
დიპლომი N 002846, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ასპირანტურა, სპეციალობა - ევროპისა და ამერიკის ლიტერატურა,
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი,
თბილისი
ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, სპეციალობა - რუსული ენა, ლიტერატურა და უცხოური ენა
(ინგლისური) დიპლომი N 995237

2011-დღემდე

2006-2011

2002-2006
1999-2002
1998-1999

ასოცირებული პროფესორი, ინგლისური და ამერიკული
ლიტერატურის მიმართულების ხელმძღვანელი, ინგლისური
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ასოცირებული პროფესორი, დასავლეთევროპული და
ამერიკული ლიტერატურის დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოცენტი, საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიის კათედრა,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
უფროსი მასწავლებელი, საზღვარგარეთული ლიტერატურის
ისტორიის კათედრა, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მასწავლებელი, საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის
კათედრა, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

თამარა კობეშავიძე

B2

ინგლისური
რუსული

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP) ინტერნეტში
სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

35 სამეცნიერო პუბლიკაცია, 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

,

1. T.Kobeshavidze. American Regionalism in Literature and Annie Proulx’s Shipping
News, ამერიკისმცოდნეობის VIII საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,
ქუთაისი, 2016
2. T.Kobeshavidze. The Oedipus Myth as Intertext in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot
49 , Sixth International Research Confrence on Education, English Language Teaching,
English Language and Literatures in English, Conference Proceedings, International Black
Sea University , 2016, გვ.532- 536
3.თ.კობეშავიძე. ინტერტექსტუალობის პრობლემა: შექსპირის ”ქარიშხალი” და
ჯონ ფაულზის ”კოლექციონერი”, შექსპირი 450, თბილისი, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
შექსპირის
შემსწავლელი
ცენტრი,
გამოცემლობა:
„უნივერსალი“,თბილისი, 2015, გვ.103-110
4.თ.კობეშავიძე. აზრის გაგების პრობლემა პოსტმოდერნისტულ ლიტერატურაში
(პინჩონის მოთხრობის ”ენტროპია“ მიხედვით), მიხედვით), “ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II“ საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები,
გამოცემლობა:
ბათუმის
შოთა
რუსტაველის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2014, გვ.163-166
5.თ.კობეშავიძე. The Perception of Shakespeare’s Hamlet in John Osborn’s Look Back in
Anger”, შექსპირის სამყარო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული,
თბილისი, 2013,გვ.134-143
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Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები

თამარა კობეშავიძე

19 კონფერენცია
15–18 November, 2016 – International Conference for Social
Sciences and Humanities,
British School, Rome, მოხსენება „Globalization and
Self-Identity in Annie Proulx’s
The Shipping News“
2015, ოქტომბერი - II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება „ ქუთაისი, აწსუ.
მოხსენება:
ინტერტექსტუალობის პრობლემა
ჯონ ფაულზის მოთხრობაში
„აბანოზის კოშკი”
2015, მაისი - Fifth International Research Confrence on
Education, English Language
Teaching, English Language and Literatures in English,
International Black Sea
University. Tbilisi, მოხსენება: The Problem of
Intertextuality: John Fowles’s The
French Lieutenant’s Woman
2013, ნოემბერი - 6th Annual International Research
Conference on American Studies,
International Black Sea University, Tbilisi, მოხსენება:
„Modern Interpretations of
Holden Caulfield Potrayal (J.D.Salinger’s Novel The
Catcher in the Rye )
2013, ოქტომბერი –
ოქტომბერი - თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება. ქუთაისი, აწსუ. მოხსენება: „აზრის
გაგების
პრობლემა
პოსტმოდერნისტულ
ლიტერატურაში (პინჩონის რომანი ” The Crying
of Lot 49”)

ტრენინგებ
ი/
სემინარები

2013 - Teacher Training Course: The Native
American Renaissance; Teaching Literature to
Students of English; Kurt Vonnegut and
Cultural History of the United States
2013 - itslearning, Educational User Level 1,
Intensive Training
2011- Teacher Training Course: English
Language Teaching, Storytelling,
Poetry&Folksongs, Accredited by British
Council

პროექტები /
გრანტები

2002, სექტემბერი – საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია “The American South: Literature and
Culture”, პოლონეთი, ლოდზი, აშშ საელჩოს გრანტი
1200$
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Curriculum Vitae
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
სხვა სამუშაო გამოცდილება:

თამარა კობეშავიძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი---

2014 წ-ის 11-17 თებერვალი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებეთა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის და
განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის
ენების მიმართულებით საკონკურსო კომისიის წევრი
2013წ-ის 19 აგვისტო - 3 სექტემბერი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებეთა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის და
განათლების ფაკულტეტის ენებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის
ენების მიმართულებით საკონკურსო კომისიის წევრი
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