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ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 2014

სრული

უნივერსიტეტი,

პროფესორი,

აკაკი

ჰუმანიტარული

წერეთლის

ფაკულტეტი,

სახელმწიფო
მიმართულება

ქართული ფილოლოგია, ქვემიმართულება ქართული ლიტერატურა
 1968 წ. დავამთავრე ხონის პირველი საშუალო სკოლა
 1968-1973 წ.წ. ალ. წულუკიძის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი,
ისტორია-ფილოლოგიის

ფაკულტეტი,

ქართული

ენისა

და

ლიტერატურის მასწავლებელი. 1986 წელს (სპეციალობა ქართული
ლიტერატურა 10.01.01) დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია. 1998
წელს დავიცავი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი,
სპეციალობა ქართული ლიტერატურა 10.01.01

სამუშაო გამოცდილება

 2014 წ. 01-04 აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ქართული
ლიტერატურის დეპარტამენტის სრული პროფესორი (კონკურსით
არჩეული 2010.01.04.
 ამავე უნივერსიტეტისა და დეპარტამენტის სრული პროფესორი
(კონკურსით არჩეული).
 2006.29.08. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტის სრული პროფესორი
(კონკურსით არჩეული).
 1999 წ. 01.04. ქუთაისის ტექნიკურ უნივერსიტეტში კათედრების
რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით გადამიყვანეს ქართული ენისა
და ლიტერატურის კათედრის პროფესორის თანამდებობაზე
 1998 წ. 20.09 ქართული ენისა და ლიტერატურის და საქართველოს
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ისტორიის გაერთიანებული კათედრის პროფესორი (კონკურსით
არჩეული).
1998 წ. 10. 03 ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
მითითებული
კათედრის
პროფესორი
(კონკურსის
გამოცხადებამდე)
1996. 31. 01. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, იმავე
კათედრის დოქტორანტი.
1989 01.07. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ქართული
ენის, ლიტერატურის და კულტურის ისტორიის კათედრის
უფროსი მასწავლებელი.
1982-89. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, საზოგადოებრივ
პროფესიათა ფაკულტეტი, ქართული ლიტერატურის ისტორიის
მასწავლებელი.
1973-88. ხონის პირველი საშუალო სკოლის ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

X

რუსული

X

A2

B1

B2

C1

C2
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (XP) MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები Opera,
Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. ცხოვრების მეტაფიზიკური პლანი, ანუ მიღმა სამყაროს
გამოსახვის ხელოვნება ვაჟას შემოქმედებაში, ჟურნ. „ენა და
კულტურა", 2013 წ. 10, 2013 წ. გვ. 148-153.
2.
არარსებულის
არსებობის
შეგრძნება
ვაჟა-ფშაველას
შემოქმედებაში, საერთო-სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი",
№3(47), 2013 წ. გვ. 111-115.
3. პოეტური ხატი არსებობის მწვერვალი,
მემკვიდრეობა, №17, 2013 წ. გვ. 296-402.

ქართველური

4. მითი და ლეგენდა ლექსის მდინარედ, საერთაშორისოსამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი", №1, 2011 წ. გვ. 262-266.
5. „მარადიული დუელი", ოთარ ჭილაძის
ლიტერატურა და ხელოვნება, 2007, №7, გვ. 57-64.

„გოდორი",
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სამეცნიერო კონფერენციები 1. მარტოობისა და განწირულობის განცდა კენ-კიზის და ჭოლა ლომთათიძის
შემოქმედებაში. ამერიკათმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2007 წ.
2. დროის ღრძობა-ამოვარდნილობის პრობლემა ილიას შემოქმედებაში, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2007 წ.
3. გაუცნაურებისა და ზნეობრივი სრულყოფის თეორია - ტოლსტოის აღდგომა,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009.
4. ბუნების განღმრთობა და ნოვაციები ვაჟასთან, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2010 წ.
5. შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსანი" აღმოსავლური და ქართული
რენესანსის მწვერვალი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ.

ტრენინგები/სემინარები

ჯილდოები/სტიპენდიები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
სამჭოები, სამეცნიერო
ჟუნნალები და სხვ.)

დამატებითი ინფორმაცია

ნიკო ლორთქიფანიძის ლიტერატურული პრემია
ღირსების ორდენი 2000 წ. №02766 №03106

საქართველოს ბაირონის საზოგადოების ნამდვილი წევრი, ამავე
საზოგადოების დირექტორთა საბჭოს წევრი
ჟურნალი „ენა და კულტურა", რედკოლეგიის წევრი

გარდა სამეცნიერო ნაშრომებისა და წიგნებისა, ვარ
დაახლოედბით ლექსებისა და რომანების 30 წიგნის ავტორი.
ჩვენს მიერ შექმნილი სამეცნიერო ნაშრომებიდან
„ადამიანთმცოდნეობა" უკვე დაინერგა 2016 წ. ფილოსოფიის
დეპარტამენტში, მაგისტრატურაში სასწავლებლად.
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