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განათლება

03.10.2013 – ფილოოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი,
მიმართულება - 10 ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, სპეციალობა - 1005
ფილოლოგია, სპეციალიზაცია - 100504 ფრანგული ფილოლოგია.
(ATSU №000044) - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2009-2013 - დოქტორანტურა - ა. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის სპეციალობა;
2000-2002 - მაგისტრატურა - ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა;
1996-2000 - ბაკალავრიატი - ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობა.

სამუშაო გამოცდილება

2014 წლიდან - აწსუ, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, ასისტენტ-პროფესორი;
2011-2014 - აწსუ, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის
დეპარტამენტი, ფილოლოგიის მიმართულებით საათობრივად

მოწვეული სპეციალისტი;
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2
X

ფრანგული

X

რუსული
ინგლისური

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook) ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome.

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. ნინო ბუაძე, მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის

ზოგიერთი ნიშნის სინთეზი ნატალი საროტის „ოქროს
ნაყოფში“. „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ

2.

3.

4.

5.

საზოგადოებაში - II“ საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები. გამომცემლობს: ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014: 140-142;
ნინო ბუაძე, ფრანსუა რაბლე - ფერთა სიმბოლიკა,
ფრანგული ენა და კულტურა, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014: 42-46;
Nino Buadzé, Les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute: De
nouvelles perspectives pour la communication humaine,
Etude interdisciplinaires en Sciences humaines, NO 1,
2014 : 139-148;
ნინო ბუაძე, ტროპიზმის საროტისეული გაგებისათვის
„ოქროს ნაყოფის“ მიხედვით. სამეცნიერო რეფერირებადი
ჟურნალი ენა და კულტურა, №7, ქუთაისი 2012: 26-29;
ნინო ბუაძე, წარმოსახვა, როგორც რეალობის ანარეკლი
ნატალი საროტის „ოქროს ნაყოფში“, საერთაშორისო
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, №1
(42), თბილისი, აპრილი, 2012: 252-255;
(სულ - 9)

სამეცნიერო
კონფერენციები

(სულ - 10)
2015 - კონფერენცია: ,,სამედიცინო ტურიზმი - გამოწვევები და
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პერსპექტივები“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი,
„ჰიპებოლა სარეკლამო სამედიცინო სტატიაში(გუსტავ
ფლობერის „მადამ ბოვარის“ მიხეედვით)“
2015 - რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ფრანგული ენა
და კულტურა“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
„ხალხური კულტურის ზოგიერთი საკითხი ფრანსუა რაბლეს
შემოქმედებაში“.
2014 - საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“ ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
„მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის ზოგიერთი ნიშნის
სინთეზი ნატალი საროტის „ოქროს ნაყოფში“.
2014 - რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ფრანგული
ენა და კულტურა“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. „ფრანსუა რაბლე - ფერთა სიმბოლიკა“.
2013 - Colloque international de doctorants en Sciences humaines des
universités d’ Europe centrale et orientale. « La langue et la culture à
l’ère de la mondialisation. Les Fruits d’Or de Nathalie Sarraute: De
nouvelles perspectives pour la communication humaine ».
(Organisé les 2-3 mais à Chisinau , République de Moldova, dans le
cadre du projet CODFREURCOR)

ტრენინგები / სემინარები

15.01.2013 - 21.01.2013 - Cours de Français STANDARD à LUTECE
LANGUE. Niveau C 2. PARIS.
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