Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

ნანა გორგოძე

ნანა გორგოძე
სახლი: ახალგაზრდობის #7, quTaisi

ოფისი: თამარ მეფის #59, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, quTaisi 4600

+995431242279

+995598665596

nanukagorgodze@gmail.com

სქესი მდედ. | დაბადების თარიღი 24.04.1981

განათლება

2009-2012
akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi,
doqtorantura, humanitarul mecnierebaTa
fakultetis germanikuli da romanuli
enaTmecniereba
2003-2005

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi,
humanitarul mecnierebaTa fakulteti
specialoba: istoria-inglisuri

1998 - 2000

akaki wereTlis saxelmwifo universiteti, quTaisi
humanitarul mecnierebaTa fakulteti
specialoba: inglisuri ena da literatura,
dausrulebeli

1987-1998

quTaisis wminda ninos saxelobis gimnazia
(dRevandeli #3 sajaro
skola)

სამუშაო გამოცდილება 2014 - დღემდე

ასისტ.პროფ. ინგლისური ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ქუთაისი
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ნანა გორგოძე

2011 – 2014
inglisuri enis maswavlebeli, enaTa
centri, ak. wereTlis sax.saxlmwifo
universiteti, ქუთაისი
2007 – dRemde

inglisuri enis maswavlebeli, inglisuri enis
centri, quTaisi

2007 – 2011

inglisuri enis maswavlebeli, inglisuri enis
departamenti, saswavlo universiteti
„lampari“, quTaisi

2005 - 2006
quTaisi

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

istoriis maswavlebeli, #33 sajaro skola,

A2

B1

B2

C1

ინგლისური

X

რუსული
ფრანგული

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები Windows, MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook,

Internet.
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ნანა გორგოძე

სულ - 3

2009

2011

saxelmZRvanelo: ,,sintaqsis
gavrcelebis areali,
winadadebis arqiteqtonika, tipebi da
konstituentebi“,
quTaisis universitetis gamomcemloba
statia: ,,konceptualuri triadisa da
interdisciplinaruli kompleqsis
damakavSirebeli principi“, J.,
inteleqti
statia: ,,analitikuri statia rogorc
mediakulturuli
fenomeni“, J. inteleqti

2012
სტატია: ,,არგუმენტაცია როგორც
რიტორიკულ-ლოგიკური და
მსჯელობა როგორც ლინგვისტური
კატეგორია“ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის
პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი

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

2007 – dRemde

asociaciis wevri, „niuport-quTaisis
saerTaSoriso asociacia“
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ჯილდოები / სტიპენდიები

2006-2007

2011 – 15-16.12

2012 9-16.08

kembrijis saerTaSoriso
inglisur enaSi, done A

ნანა გორგოძე

serTifikati

Tarjimani, zamTris seminari
centraluri da dasavleT
saqarTvelos JurnalistebisaTvis
natos sakiTxebze (Winter Seminar for
Journalists from Central and West
Georgia on NATO Policies and Agenda,
15–16 December 2011,Kutaisi)
xelmZRvanel-maswavlebeli
gacvliTi programis - “YOUTH IN
ACTION“(ახალგაზრდები
მოქმედებაში) ფარგლებში დიდ
ბრიტანეთში
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