Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ინგა აბრამიძე
42, ზ.გამსახურია, ქუთაისი.
((0431) 276616)

(593693717)

(inga.abramidze@atsu.edu.ge)

მდედრ. 27 / 11 /1967

განათლება

2005წ. 7.XII. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
07.00.03 მსოფლიო ისტორია,ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
1986-1991; აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენა, ლიტერატურა და
ისტორიის სპეციალობა, წარჩინების დიპლომი, ქართული ენა, ლიტერატურა
და ისტორიის მასწავლებელი.

სამუშაო გამოცდილება

2006-დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და
არქეოლოგიის დეპარტამენტის, მსოფლიო ისტორიის მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი;
2011- დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
2007-2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
2012- დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიაარქეოლოგიის დეპარტამენტის მსოფლიო ისტორიის მიმართულების
ხელმძღვანელი;
2006 წ. დეკანის მოადგილე ხარისხის მართვის დარგში, საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2002-2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო
ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1994-2002 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო
ისტორიის კათედრის მასწავლებელი

ენობრივი კომპეტენციები

რუსული ენა - თავისუფლად
გერმანული ენა - ლექსიკონის დახმარებით

http://www.eqe.ge

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

კომპიუტერული უნარები Microsoft Windows; Microsoft Offise Word; Microsoft Offise Excel; Microsoft Offise
Power point; Internet ; Outlook; adobe reader. Winrar.
1.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

სამეცნიერო
კონფერენციები

„კარდინალ რიშელიეს პოლიტიკური ანდერძი“, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული ენა და კულტურა,
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი,
ფრანკოფონია 2016
E-learning: იდეა, ტექნოლოგია, პრობლემები და პერსპექტივები, ინგა
აბრამიძე, ეკატერინე გაჩეჩილაძე, HENTI 2015, პირველი საერთაშორისო
კონფერენციის: „უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები“ მასალები , ქუთაისი(საქართველო)
„ანალების” ფრანგული სკოლა“ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ფრანგული ენა და კულტურა, რესპუბლიკური
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, ფრანკოფონია 2015.
„ევროპული კონცერტის“ კრახი პირველი მსოფლიო ომის წინ, ინგა
აბრამიძე, ლაურეტა ქაცარავა; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, „ პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო“,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2015,
გვ.262-271
ნანტის ედიქტის რელიგიურ-პოლიტიკური კომპრომისი; აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული ენა და კულტურა,
რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2014 ,
გვ.3-7
ულრიხ ფონ ჰუტენის უნივერსალიზმი თუ ნაციონალიზმი (წერილი
იმპერატორ კარლოს V-ს), საერთაშორისო კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი
2013, გვ. 187-190
შუა საუკუნეების რაინდობის სოციო-კულტურული, პოლიტიკური
ასპექტები; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგული
ენა და კულტურა, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, ქუთაისი, 2012-12013, გვ.3-9
მორიც საქსონელი ჰერცოგი და კურფიურსტი,თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ”საზრისი”, სამეცნიერო
შრომების კრებული, № 10. ქუთაისი 2010, გვ. 70-72
გზა შპაიერის რაიხსტაგიდან აუგსბურგის ზავამდე(რელიგიურპოლიტიკური კომპრომისი),თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ”საზრისი”, სამეცნიერო შრომების
კრებული №9, ქუთაისი, 2009,დეკემბერი. გვ.35-41

23.03.2016 – ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღეებისადმი
მიძღვნილი
პროფესორ–მასწავლებელთა
რესპუბლიკური
სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ფრანგული ენა და
კულტურა“ –(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
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HENTI 2015 . პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი
განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები,
ქუთაისი(საქართველო)
18.03.2015 – ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღეებისადმი
მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა რესპუბლიკური
სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია „ფრანგული ენა და
კულტურა“ (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ პირველი
მსოფლიო ომი და საქართველო“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი.
ფრანკოფონია 2014; რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია,
ფრანგული ენა და კულტურა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი.
2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.
ფრანკოფონია 2013; რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენცია „ფრანგული ენა და კულტურა“,; აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.

ტრენინგები / სემინარები

1. 2016 წ. 29.08. -30.08 ბათუმი, საგანმანათლებლო სივრცეში
მიმდინარე რეფორმები, სემინარი
2. 2016 წ. 18. 07. ტრენინგი თემებზე: სტუდენტთა
მოტივაცია და ჩართულობა, ეფექტური პრეზენტაცია,
შედეგზე ორიენტირებული სწავლება, კურიკულუმის
განვითარება, პედაგოგის თვითშეფასება და სწავლების
ფილოსოფია. ფასილიტატორი: რ. ჯეფერსონ ჯორჯი,
PhD, ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის პედაგოგიკის
დამსახურებული დოქტორი.
3. 2016 წ. „პლაგიატი საქართველოს აკადემიურ სივრცეში:
პრევენცია და ბრძოლა’“ სემინარი/ტრენინგი
4. 2016 წ. 25.02.-27.02- ტრენინგი გამოყენებითი კვლევა
სასწავლო დაწესებულების მართვაში. კონსულტაციისა
და ტრენინგის ცენტრი.
5. 2014 წ. თბილისი. უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში ხარისხის უზრუნველყოფის
ინტერნაციონალიზაციისა და კონკურენტუნარიანობის
განვითარება. (გამოცდილების გაზიარება) PROMOUTING
INTERNATIONALIZACION AND COMPARABILITY OF
QUALITY ASSURANCE IN HIGHT EDUCATION (PIQA)
INTRODUCTION OF EXPERIENCE AND OUTCOMES..
PICQA
6. 2013წ. ტრენინგი ელექტრონული სწავლების დანერგვა,
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Innovative Systems Management (სერტიფიკატი)
7. 2013წ. Educational User Level 1; Intensive Training; its
Learning (სერტიფიკატი)
8. 2011 წელი 30.07-01.08 ბათუმი, განათლების ხარისხის
განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგები
აკრედიტაციის სტანდარტებისა და პროცედურის
საკითხებზე
9. 2010 წელი ბათუმი ორდღიანი სემინარი განათლების
აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრისა და საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ,,CEIBAL“ –
ტვინინგის პროექტის ეგიდით გაიმართა მესამე
რეგიონულ აკადემიურ სამიტს ,,ECTS და დიპლომის
დანართი” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში პროექტ ,,ტვინინგის“ ექსპერტებმა ლუკ
ლამბოლმა და ქრისტოფერ მოსიმ ჩაატარეს ტრენინგი
თემაზე: ,,ევროპული კრედიტების ტრანსფერისა და
დაგროვების სისტემა და დიპლომების დანართი“.
10. 2007წ.- This is to certify that Inga Abramidze Participated in the
Advanced Training Course for Academic and Administrative staff
of Higher Education Institutions, “PROJECT WRITING”, Organized by:
Internatinal Institute for Education Policy,Planning and Management
(EPPM) and Center for Social Sciences (CSS)
11. 2007წ. - სერთიფიკატი 0054 მეორე საფეხური ინგა
აბრამიძეს მიენიჭა“კრიტიკული აზროვნება და აქტიური
სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში”(კაასუს) გავლისა და
ნამუშევრების (კურსის/მოდულის,სილაბუსის და
ლექციის გეგმის) შესრულების შედეგად. ასოციაცია
“სკოლა- ოჯახი-საზოგადოება”,თბილისი
12. 2006წ.- სერთიფიკატი 00221 პირველი საფეხური ინგა
აბრამიძეს მიენიჭა“კრიტიკული აზროვნება და აქტიური
სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში”(კაასუს)გავლის
შედეგად.კურსი შემუშავებულია საერთაშორისო
პროგრამის ”კითხვა და წერა კრიტიკული
აზროვნებისთვის”(კწკა)ფარგლებში. ასოციაცია “სკოლაოჯახი-საზოგადოება,თბილისი.

პროექტები / გრანტები

2010 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ფედერალიზმის ისტორიული განვითარების ტენდენციები და
როლი გერმანიის სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკურ მოწყობაში;
ხელმძღვანელი.
2008 წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
რელიგიურ-პოლიტიკური მოძრაობების და სახელმწიფო
ხელისუფლების ურთიერთობის პრობლემა გერმანიაში;
ხელმძღვანელი.

http://www.eqe.ge
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Curriculum Vitae
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

დამატებითი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

2011 წლიდან დღემდე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი;
2006-დღემდე სადისერტაციო საბჭოს წევრი;

ვარ 2009 წლიდან -დღემდე საბაკალავრო პროგრამა - ისტორია
(აკრედიტირებული-საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილება №48, 23. 09. 2011)
ხელმძღავნელი;
2013 წლიდან -დღემდე სამაგისტრო პროგრამა - ევროპისა და
ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია (აკრედიტირებულისაგანმანათლებლო
პროგრამების
აკრედიტაციის
საბჭოს
გადაწყვეტილება №100, 19. 04. 2012). ხელმძღავნელი;
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელექტრონული
სწავლების (http://www.oc.atsu.ac.ge/) დანერგვის ჯგუფის წევრი
(მენეჯერი, ტრენერი);
რეცენზენტი შემდეგი მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოსი:
1. კახაბერ სურგულაძე, მონობა ძველ რომში, თბ.,2013,106
გვ.;
2. კახაბერ სურგულაძე, ძველი რომის ისტორიის
წყაროთმცოდნეობა და ისტორიოგრაფია, თბ., 2013, 244
გვ.;
3. ომარ ნიშნიანიძე, ისტორიის მეცნიერების შესავალი;
ქუთაისი, 2013, 249 გვ.,

.
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