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განათლება
2004

1999-2001

1995-1999

სამუშაო გამოცდილება
2015-დღემდე

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი; ტიპოლოგიური და შედარებითი
ენათმეცნიერება
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სამაგისტრო პროგრამა - ინგლისური ფილოლოგია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
საბაკალავრო პროგრამა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი;

პროფესიული საგანმანათლებლო
მხარდაჭერის ჯგუფის სპეციალისტი

პროგრამების

განვითარების

15/01/2015 - დღემდე

Erasmus + ; უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტი (HERE)

01/04/2014 - დღემდე

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი

გარე

აკრედიტაციის ექსპერტი
25/12/2014 - დღემდე

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

01/10/2006 - დღემდე
ასოცირებული პროფესორი ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტში
2005 - დღემდე

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკის ტრენერი

10/10/2011 –
31/12/2014

სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე
დოცენტი; ინგლისური ენის კათედრა

2004-2006
2001-2004

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მასწავლებელი; ინგლისური ენის კათედრა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae
პერსონალური უნარები

ირმა გრძელიძე

-გუნდური მუშაობის უნარი;
-კრიტიკული სიტუაციების მართვის უნარი;
-ლიდერული უნარ-ჩვევები;
-პროცესის ობიექტურად შეფასების უნარი

ენობრივი კომპეტენციები
A1

A2

B1

B2

C1

ინგლისური ენა



რუსული ენა
გერმანული ენა

C2




კომპიუტერული უნარები

გვერდი 2 / 5

Curriculum Vitae
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)(სულ 21)
მათ შორის:

ირმა გრძელიძე



ი.გრძელიძე ‘’Harmonizing quality assurance strategies in Georgia with standards for
quality assurance in the European education area (ENQA) dissemination strategy in the
framework of tempus project’’ ვალენსია, ესპანეთი .2016



ი.გრძელიძე, ნ.ალავიძე, დ.გეგეჭკორი: "MAHATMA- Master in Higher Education
Management, Developing Leaders For Managing Educational Transformation”Dissemination Strategy in the Framework of Tempus Project; სევილია, ესპანეთი;
https://library.iated.org/view/GRDZELIDZE2014MAH



ი.გრძელიძე ნ. ფხაკაძე დისკურსი: ენობრივი, კულტურული, სოციალური
ველები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2014
მონოგრაფია



ი. გრძელიძე, Curriculum Development - Challenges and Perspectives მე-8-ე
საერთაშორისო კონფერენცია, განათლება, კვლევა და განვითარება, ვალენსია,
ესპანეთი 2013 http://iated.org/concrete2/session_detail.php?session_id=1683



ი. გრძელიძე, “Effective self - assessment and quality assurance”, მე-5-ე
საერთაშორისო
კონფერენცია,
განათლება,
კვლევა
და
ინოვაცია,
მადრიდი,ესპანეთი 2012 http://library.iated.org/view/GRDZELIDZE2012EFF



ი.გრძელიძე Akaki Tsereteli state university - a part of united europian education space
მე-5-ე საერთაშორისო კონფერენცია, განათლება და სწავლების ახალი
ტექნოლოგიები, ბარსელონა, ესპანეთი 2012
http://library.iated.org/view/GRDZELIDZE2012AKA



ი. გრძელიძე. ნ. უგლავა ’თვითშეფასება- წამყვანი სტრატეგია უმაღლესი
განათლების ხარისხის ამაღლების პროცესში’’ IV საერთაშორისო აბრეშუმის
გზის სიმპოზიუმის ‘ახალი მიმართულებები უმაღლესი განათლების
სისტემაში’ მასალები, შავი ზღვი უნივერსიტეტი, თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო.
თბილისი
საქართველო
2007
გვ.161-164
http://silkroad.ibsu.edu.ge/previous/fourth/7_05.pdf

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae
სამეცნიერო
კონფერენციები
(ბოლო ხუთი წლის
განმავლობაში)(სულ 22)
მათ შორის:























ირმა გრძელიძე

19-20.10.2016
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ევროპული
სტანდარტების და რეკომენდაციების გზამკვლევი პრაქტიკაში, ლვოვი,
უკრაინა
29-30/09/2016 Tempus-ის პროექტ MAHATMA-ს დასკვნითი კონფერენცია;
სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი; სომხეთი
18-19/04/2016 მომხსენებელი; “Learning outcomes and student-centered learning:
implications for learning and teaching”, HERE თბილისი, სასწავლო ვიზიტი,
ტალინის უნივერსიტეტი
3-4/05/2016 მომხსენებელი; MAHATMA-ს I დისემინაციის კონფერენცია
22-23/04/2016 მომხსენებელი; მე-6 საერთაშორისო კვლევითი კონფერენცია
IRCEELT თემა:“students involvement in the process of Enhancing quality of higher
education- challenges and perspectives”
6-8/03/2016
მომხსენებელი,
მე-10-ე საერთაშორისო კონფერენცია,
განათლება, კვლევა და განვითარება, ვალენსია, ესპანეთი
21-22/01-2016 მომხსენებელი; INTERNALISATION OF HIGHER EDUCATION,
CHALLENGES AND PERSPECTIVES; Tertiary Education Quality Assurance;
ერევანი; სომხეთი
http://atsu.edu.ge/EJournal/HENTI/index.html
3-4/12/2015 უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტების (HERE)
ყოველწლიური კონფერენცია 2015 - ინოვაციური სწავლა და სწავლება:
ბოლონიის პროცესის მომდევნო ფაზა; თბილისი , საქართველო
13-14/11/2015 თემატური სემინარის მოდერატორი, საერთაშორისო სემინარი „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები“
1-2/05/2015
მომხსენებელი; პირველი საერთაშორისო კონფერენცია; High
Education – New Technologies and Innovation; Akaki Tsereteli State University;
Kutaisi, Georgia
10-11/03/2015 უმაღლესი განათლების ექსპერტთა კონფერენცია - "უმაღლესი
და
პროფესიული
განათლება:
პარტნიორობა
სოციო-ეკონომიკური
განვითარებისათვის"; სტამბული, თურქეთი
9-10/10/2015
მეორე
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“
10/11/2014
„განათლების
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სისტემის
გამოწვევები და გაუმჯობესების გზები“, უნივერსიტეტის მზაობა ხარისხის
უზრუნველყოფის სისტემის ცვლილებისთვის.
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Curriculum Vitae

ირმა გრძელიძე

ტრენინგები / სემინარები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
პროექტები / გრანტები
(ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
15/10/2013-15/12/2013

12-15/ 09/2016

ERASMUS MUNDUS IANUS

ავტორი

საუკეთესო
ესტონური
გამოცდილების
გაზიარება ქართული
გრანტი
აკადემიური
პერსონალის მობილობისათვის,
კვლევისპროფესიული
სფერო:
მიმართულების
კონკურენტუნარიანობის
ხელშეწყობისთვის;
ესტონეთი
ლინგვისტიკა, იაგიელონიის უნივერისტეტი,კრაკოვი, პოლონეთი Grant
29.08.2016
ორგანიზატორი,
სამუშაო
შეხვედრა
„საგანმანათლებლო
სივრცეში მიმდინარე
for Academic
Staff Mobility,
Area:- Linguistics,
Jagiellonian University, Krakow,
რეფორმები“; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Poland Author
10-12/2016
ფასილიტატორი,
აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ხარისხის
2012-2015
TEMPUS საგრანტო
პროექტი: „კრედიტების
აღიარებისა
და სწავლების
მონაწილე
უზრუნველყოფის
სამსახურის
მიერ
პროგრამების
შექმნის,
შეფასების,
სამსაფეხურიანი სისტემის მოდერნიზაცია საქართველოსა და
გაუმჯობესების
და უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
სომხეთში“
თვითშეფასების
ანგარიშების
მომზადების
მიზნით ჩატარებული 6 ტრენინგი.
ხელშეკრულების
ნომერი:
2012-4000/001-001
2012-2015
საგრანტო პროექტი: „უმაღლესი განათლების მართვის
მონაწილე
ქუთაისი,TEMPUS
საქართველო.
მაგისტრატურა;
ლიდერთა
მომზადება
საგანმანათლებლო
06-07/02/2016
ექსპერტთა
ჯგუფის სემინარი
- “საჯარო
დებატები
საქართველოში უმაღლესი
ცვლილებებისათვის“
განათლების
ინტერნაციონალიზაციის საკითხებზე”, ორგანიზატორები:
ხელშეკრულების ნომერი: 2013-5077/001/001
ფონდები “ღია საზოგადოება - საქართველო” და ”საერთაშორისო განათლების
20/05/2013-14/06/2013
ავტორი
მაშავის ცენტრის გრანტი,
ცენტრი”,ისრაელის
ყვარელი,სახელმწიფოს,
საქართველო
„კურიკულუმის დიზაინი’“, ოფრის საერთაშორისო ცენტრი,
06-08/10/2015
ერთობლივი
სწავლება უკეთესი კვალიფიკაციებისთვის – რეგიონალური NQF
იერუსალიმი http://embassies.gov.il/pretoria/Mashav/calendar-ofკონფერენცია 2015; ორგანიზებული ETF (Working together learning for life);
Mashav/Pages/Curriculum-Development.aspx
აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკომისიის მიერ; ბათუმი, საქართველო
3-4/09/2015
პროგრამების „საქართველო“,
განვითრება: შესაძლებლობები
და პრაქტიკულიავტორი
15/04/2012-02/05/2012 ერთობლივი
ღია საზოგადოება
ცენტრალური ევროპის
რჩევები; ორგანიზებული საქართველოს Erasmus + ოფისის მიერ; თბილისი,
უნივერსიტეტი, CEU გრანტი
საქართველო
კურსის მოსამზადებლად „შესავალი კვლევის
22-22/09/2015
Tempus TNE_QA პროექტი ტრენინგი თემაზე: „External QA mechanisms and tools
for TNE“;მეთოდოლოგიაში“
IIEP; პარიზი, საფრანგეთი
„Research
Methodology,
Methods
and„Internal
Outcomes“
CRC, CEU and tools
23-24/06- 2015
Tempus TNE_QA პროექტი
ტრენინგი
თემაზე:
QA mechanisms
უნგრეთი
for TNE“,ბუდაპეშტი,
ბათუმი, საქართველო
19-22/01/2015
Tempus http://web.ceu.hu/crc/crc_visit_upc.html
MAHATMA პროექტი
თემაზე: “Teaching, Learning and Student

თანაავტორი
„ტექსტი
და კონტექსტი“
აკაკი წერეთლის
Assessment
Methods“
, Konlenz-Landau
University, სახელმწიფო
გერმანია
უნივერსიტეტის
შიდა საუნივერსიტეტო
გრანტი
07/2014
MAHATMA,
WP4 ტრენინგი,
საკოორდინაციო
შეხვედრა, TEMPUS, შავი
# ATSU/ 10107
ზღვის გრანტის
უნივერსიტეტი,
თბილისი, საქართველო ტრენინგი აკადემიური
პერსონალისათვის ადმინისტრაციული და აკადემიური პერსონალის
გადამზადება
წევრობა
06-08/07/2015 - მეშვიდე საერთაშორისო კონფერენცია EDU Learn 2015;
06/2014 (აკადემიური/სამეცნიერო
TNE-QA,ბარსელონა
WP1 Workshop,
University of Gloucester,
TEMPUS
გლოსტერი, დიდი
- „განათლება
და ახალი
ტექნოლოგიები“
საერთაშორისო
ბრიტანეთი
საბჭოები, სამეცნიერო სარედაქციო კომისიის წევრი
05/2014
WP1 Workshop,სამეცნიერო
University of Lyon,
TEMPUS, ლიონი,
ჟურნალები დამომხსენებელი,
სხვ.) 2014 TNE-QA,
საერთაშორისო
კონფერენცია:
თანამედროვე
საფრანგეთი
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება, მედიატორი"
05- 06/2013
ისრაელის
სახელმწიფოს,
მაშავის ცენტრის
გრანტი,
კვალიფიკაციის
შრომები
აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ქუთაისი
ასამაღლებელი კურსი „კურიკულუმის დიზაინი’“, ოფრის საერთაშორისო
ცენტრი, იერუსალიმი
05/2013
05/2013 კოორდინატორი, პროექტი: ტრენინგი-ელექრონული კურსების
დიზაინი, ორგანიზებული აწსუ და ნორვეგიული კომპანიის Itslearning მიერ,
Training: Design of Online courses, “Itslearning”( Norway), Akaki Tsereteli State
University, Kutaisi, Georgia Paris France National Centre for Educational Quality
Enhancement Expert of Acreditaion
05/2013
ტემპუსის პროექტი, ტრენინგი MAHATMA „ ლიდერები განათლების
ცვლილებებისათვის“ პარიზი, საფრანგეთი CIEP
06/2012
ტემპუსის პროექტი, ტრენინგი ხარისხის უზრუნველყოფა და მობილობა,
04/2012
კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი: CEU გრანტი კურსის მოსამზადებლად
„შესავალი კვლევის მეთოდოლოგიაში“ Research Methodology Research and
Evaluation in High Education: Methods and Outcomes, CRC, CEU ბუდაპეშტი,
უნგრეთი
2010

გვერდი 1 / 2

