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განათლება

 2014 - ფილოლოგიის დოქტორი. ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2011 - 2014 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დოქტორანტურა. სპეციალობა: კლასიკური ფილოლოგია.
 2002 - 2004 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ფილოლოგიისა და ხელოვნების
ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინგლისური ენა და ლიტერატურა.
კვალიფიკაცია: ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი.
 1998 - 2002 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტი. სპეციალობა: ინგლისური ენა და ლიტერატურა.
ინგლისური ფილოლ. ბაკალავრის აკად. ხარისხი. კვალიფიკაცია:
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
 1986 - 1997 ქ. სენაკის N 1 სკოლა-გიმნაზია.

სამუშაო გამოცდილება

 2014 - დღემდე ასისტენტ-პროფესორი. ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური და რომანული
ფილოლოგიის დეპარტამენტი.
 2011- 2014 ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის
დეპარტამენტი. სალექციო კურსი: შესავალი კლასიკურ
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ფილოლოგიაში. მასწავლებელი.
 2006 - 2015 ქუთაისის ენათა სწავლების ცენტრი ,,ლინგვა’’.
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
 2002 – 2006 ქუთაისის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი.
ინგლისური ენის მასწავლებელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet, photoshop

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 მონოგრაფია - კონფლიქტის სტრუქტურა და

კომპოზიციური ორგანიზაციის პრინციპები
ძველბერძნულ მხატვრულ პროზაში, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2014.
 როლან ბარტის თეორიების ძირითადი ასპექტები,
ფრანგული ენა და კულტურა, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი,
2015-2016, 149-161.
 ქსენოფონ ეფესელის რომანის ,,ეფესური ამბავი

ჰაბროკომესსა და ანთეიაზე’’ სტრუქტურის სპეციფიკა,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება’’, ქუთაისი, 2013, 428-432
 კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური

ორგანიზაციის პრინციპები ქარიტონის რომანში ,,ქერესი
და კალიროე’’, საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული
ჟურნალი ,,ინტელექტი’’, 2012, 222-225.
 კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური

ორგანიზაციის პრინციპები ჰელიოდოროსის რომანში
,,ეთიოპიკა’’, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო
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ჟურნალი, ქუთაისი, 2012, 150-157.
 კონფლიქტის სტრუქტურა და კომპოზიციური

ორგანიზაციის პრინციპები ლონგოსის რომანში
,,დაფნისი და ქლოე’’, ქართველური მემკვიდრეობა,
ქუთაისი, 2011, 227-231

სამეცნიერო
კონფერენციები

 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები
(გამართული ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში),
როლან ბარტის თეორიების ძირითადი ასპექტები, 20152016.


საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:
,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება’’, ქსენოფონ ეფესელის
რომანის ,,ეფესური ამბავი ჰაბროკომესსა და ანთეიაზე’’
სტრუქტურის სპეციფიკა. 2013.

 პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური
კონფერენციის „ფრანგული ენა და კულტურა“ მასალები
(გამართული ფრანკოფონიის დღეების ფარგლებში).

აქილევს ტატიოსის პროზის კონვენციური სპეციფიკა.
2012.

ტრენინგები / სემინარები

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ზამთრის სკოლა ,,ხელისუფლება და
იდეოლოგია ძველ სამყაროში’’, თბილისი 2014.
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