Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

+
პირადი ინფორმაცია

ლიანა (ლია) ნოზაძე
დავით აღმაშენებლის გამზირი №10/20, ქ. ქუთაისი, 4600

+995431242182

+995571826306

lia_nozadze@yahoo.fr

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 03. 03. 1964

განათლება

 2002 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სპეციალობა - ევროპისა და ამერიკის
ლიტერატურა;
 1986 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ფაკულტეტი - დასავლეთევროპული ენები და ლიტერატურა, სპეციალობა ფრანგული ენა და ლიტერატურა.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 - ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კლასიკური
და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, მიმართულება - ფრანგული
ფილოლოგია (ხელმძღვანელი);
 2010 - ასოცირებული პროფესორი, აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, მიმართულება - დასავლეთევროპული და ამერიკული
ლიტერატურა;
 2006 - ასოცირებული პროფესორი, აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის
დეპარტამენტი;
 2002 - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტის დოცენტი;
 1999 - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტის უფროსი
მასწავლებელი;
 1993 - აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის დეპარტამენტის
მასწავლებელი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

ფრანგული

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები

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: Corel, Photoshop. ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა - 32; 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. Quelques réflections sur le discours sarrautien », Études
Interdisciplinaires en Sciances humaines №3, Tbilissi, 2016;
2. Sur la traduction française du poème épique de Roustavéli ou «la
nuit ensoleillée », Études Interdisciplinaires en Sciances
humaines №4, Tbilissi, 2015;
3. Два ракурса психологического портрета в романах Л. Н.
Толстого и Н. Саррот”, Международный научный семинар.
,,Л. Толстой и мировая литература”, 2010;
4. მუსიკალური სტრუქტურა მ. პრუსტის რომანში ,,სვანის
მხარეს“, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი, მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო
სიმპოზიუმის მასალები, 2009;
5. ფრანგული ,,ცნობიერების ნაკადის“ რომანის პოეტიკა
წიგნში: ,, მე – 20 საუკუნის დასავლეთევროპული რომანის
პოეტიკის პრობლემები. ქუთაისი., 2006 წ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა - 39; 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. 4e colloque international du CODFREUCOR : „Politique
plurilingue des facultés francophones : adhésion ou rejet“,
Montréal, Canada, 2016;
2. 3e colloque international du CODFREUCOR : „Le mirage
traductologique : la science de la traduction et la littérature
traduite pendant la période communiste et postcommuniste“,
Shisinau, Moldova, 2016;
3. 2e colloque international du CODFREUCOR : „Analyse de
discours / Linguistique textuelle. Diversité des approches

გვერდი 2 / 5

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

contemporaines en Analyse de discours“, Tbilissi, Géorgie,
2015 ;
4. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტ ერატურის
ინსტიტუტი, მე – 10 საერთაშორისო სამეცნიერო
სიმპოზიუმი - „მოდერნიზმი ლიტერატურაში: გარემო,
თემები, სახელები“, 2016;
5. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი, მე – 5 საერთაშორისო სამეცნიერო
სიმპოზიუმი: „მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და
ლიტერატურული დისკურსი“, თბილისი, 2011.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა - 3
1. ფრანგული ინსტიტუტი საქართველოში, მხატვრული და
პოლიტიკური ტექსტის თარგმანი (თეორია და პრაქტიკა),
2014;
2. Creating an instructional Design Consept for E-Learning;
Developing and planning interactive E-Learning content;
Tutoring and Support in Online Learning Situations, 2013;
3. GIZ programme. The E-Learning Development Process;
Developing Management Skills for E-Learning Projects, 2012.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა - 8; 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
1. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი: „აწსუ
სტუდენტური კვლევები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2016;
2. საზაფხულო სკოლა - აღმოაჩინე ევროპა საქართველოში
(შედარებითი კვლევები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში),
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016;
3. აუდიოწიგნი უსინათლო მოზარდებისათვის, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015;
4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
,,ფრანკოფონიის მერიდიანები და საქართველო“, შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, # 007 – cg –
10, 2012
5. ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი: ,,მერიდიანი“,
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, #
006–mag–10; 2010

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის საერთაშორისო
ფრანკოფონული სადოქტორო კოლეჯის (CODFREUCOR)
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საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;
ფრანკოფონიის საერთაშორისო დღეებისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო კონფერენციის მასალების ამსახველი
ყოველწლიური სამეცნიერო გამოცემების რედკოლეგიის წევრი

დამატებითი ინფორმაცია
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ფრანგული
ფილოლოგიის
მიმართულების
ხელმძღვანელი,
სამაგისტრო
თემების
ხელმძღვანელი,
სადოქტორო
თემების
თანახელმძღვანელი;
სტუდენტთა სამეცნიერო
წრის
ხელმძღვანელი,
სტუდენტთა
რესპუბლიკურ
სამეცნიერო
კონფერენციებში
მონაწილე
სტუდენტთა
ხელმძღვანელი,
აწსუ
მკითხველთა
კლუბის
ხელმძღვანელი,
აწსუ
რექტორის პროექტები 2016-ის
გამარჯვებული
„ელექტრინული ჟურნალი
- აწსუ სტუდენტური
კვლევები“ კონსულტანტი,
ფრანგული ინსტიტუტის
პროექტ
“Découvre
le
français avec la Colchide”
კონსულტანტი,
6
საგანმანათლებლო
პროგრამის მონაწილე, 16
სილაბუსის ავტორი.
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