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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 7 ოქტომბერი 1960 წელი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

1977 წელს დავამთავრე ბაღდათის რაიონის სოფ. ზეგნის საშუალო
სკოლა,

1989

პედაგოგიური

წელს

დავამთავრე

ინსტიტუტის,

ქუთაისის

სახელმწიფო

ისტორია–ფილოლოგიის

ფაკულტეტი, ქართლი ენის, ლტერატურისა და ისტორიის
სპეციალობა. 2010 წელს დავიცავი ფილოლოგიის აკადემიური
დოქტორის ხარისხი.

სამუშაო გამოცდილება

 2016 წლის აგვისტოდან - აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
 2014-2016 წლები - აწსუ ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის
ასისტენტ-პროფესორი
 2013-2014 წწ. - აწსუ ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის
მოწვეული სპეციალისტი ფილოლოგიის მიმართულებით
 2007-2013 წწ. - აწსუ ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის
ლაბორანტი
 2005-2007 წწ. –ქსტუ ილია ჭავჭავაძის სახელობის კაბინეტის გამგე
 2000-2005 წწ. – კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 1991-2000 წწ. – კათედრის ასისტენტი
 1990-1991 წწ. - ილია ჭავჭავაძის სახელობის კაბინეტის გამგე
 1989-1990 წწ. - კათედრის უფროსი ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
რუსული
გერმანული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

+
+

კომპიუტერული
უნარები

ოპერაციული სისტემა Windows (7, 8);
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: .ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

ბოლო ათი წლის განმავლობაში სამეცნიერო ჟურნალებსა და
კრებულებში გამოქვეყნებული მაქვს 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომი
და გამოცემული მაქვს 3 წიგნი. მათ შორის:

წლის

1. სიკო ფაშალიშვილი (ცხოვრება და შემოქმედება), ქუთ., 2010,
გვ. 173.
2. ლიტერატურული წერილები, ქუთ., 2014, გვ. 138
3. “... თუ სიყვარულით არ დავიწვებით“, ქუთ., 2016, გვ. 142
ასევე ვარ 2010 წელს გამოცემული დია ჩიანელის რომან „გოინ
დარანას“ პროექტის ავტორი.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მონაწილეობა მაქვს
მიღებული 19 საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო
კონფერენციაში. მათ შორის:
1. შოთა
რუსთაველის
დაბადებიდან
850-ე
წლისთავისადმი
მიძღვნილი
სამეცნიერო
კონფერენცია. თემა: “ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტური
რემინისცენციები “ომანიანში“. 18-19 ნოემბერი,
ქუთ., 2016
2. „ცისფერყანწელთა“ლიტერატურული დაჯგუფების
შექმნიდან მე-100 წლისთავისადმი მიძღვნილი
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ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, თემა: იოსებ
გრიშაშვილი
და
სიკო
ფაშალიშვილი
„ცისფერყანწელთა“ წინააღმდეგ, 17-18 ივნისი,
ქუთ., 2016
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:
„აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა“, თემა: აკაკი
წერეთელი ანტონ კათალიკოსის შესახებ, 22-23
ივნისი, თსუ, 2015
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:
„პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო“, თემა:
პირველი მსოფლიო ომის პასაჟები მიხეილ
ჯავახიშვილის მოთხრობაში “ლამბალო და ყაშა“, 5-6
დეკემბერი, ქუთ., 2014
5. პროფ. სერგი დანელიას 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია, მოხსენება: XVII საუკუნის I
ნახევრის ქართლ–კახეთს პოლიტიკური ვითარების
ასახვა არჩილ მეფის პოეზიაში, 9-10 ნოემბერი,
მარტვილი, 2013

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 4 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
1. საერთაშორისო სერთიფიკატი - პოლონეტის დახმარება,
გიდის მოსამზადებელი ტრენინგ-კურსი (2014 წ.)
2. სერთიფიკატი - „სწავლებისინტერაქტიური მეთოდები“
(2014 წ.)
3. სეთიფიკათი - „პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები“ (2014 წ.)
4. საერთაშორისო
სერთიფიკატი
საერთაშორისო
პროგრამის
„კითხვა
და
წერა
კრიტიკული
აზროვნებისათვის“ (კწკა) ფარგლებში მიღებული კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმარლეს
სასწავლებელში (კაასუს) (2006 წ.)

პროექტები / გრანტები

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

მწერალთა,
აკადემია;

მეცნიერთა

და ხელოვანთა სამეცნიერო

კავკასიის ხალხთა მეცნიერებათა აკადემიის წევრი;
ასევე:
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა

უნივერსიტეტის
ფაკულტეტის
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სახელი, გვარი

სადისერტაციო საბჭოს წევრი;
სამეცნიერო ჟურნალ „ხანძთა“-ს რედკოლეგიის წევრი;
ტექნიკური რედაქტორი საერტასორისო სამეცნიეროპრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერენციისა: „ინოვაციური
პროცესები და ტექნოლოგიები“ (საგრანტო პროექტი).

ჯილდოები / სტიპენდიები

დაჯილდოებული ვარ დიპლომით - ქუთაისის
კულტურულ, სახელოვნებო, ზოგადსაგანმანათლებლო
დაწესებულებათა გაერთიანების მიერ მოსწავლეთა 70-ე
სასწავლო შემოქმედებით საქალაქო კონფერენციაზე
საუკეტესო
ავტორთა
გამოვლენისა
და
ერცენზირებისათვის.
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