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განათლება

2014-2011:აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
დოქტორანტურა. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა

უნივერსიტეტი,

ფაკულტეტი . სპეციალობა : კლასიკური ფილოლოგია. (დოქტორის
დიპლომი ATSU №000003)
2009-2007:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.(წარჩინების
დიპლომი ATSU №000096)
2009-2007:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პედაგოგიური
ფაკულტეტის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი ინგლისური ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებლის სპეციალობით.(წარჩინების დიპლომი
ATSU №000096)
2007-2003:აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სპეციალობით.(წარჩინების
დიპლომი ATSU №000327)
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სამუშაო გამოცდილება

სახელი, გვარი

 დღემდე -2015: ინგლისური ენის ტრენერი; “TLC” Tbilisi Language Center ;

თბილისი მიცკევიჩის 27ბ
 დღემდე -2015: ინგლისური ენის მასწავლებელი;“TLC” Tbilisi Language

Center; თბილისი მიცკევიჩის 27ბ
 დღემდე - 2014: ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
 2014-2009:კლასიკური ფილოლოგიის მასწავლებელი,აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2014-2012:კლასიკური და რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
სპეციალისტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2012-2009: ინგლისური ენის მასწავლებელი, ქართულ-ამერიკული სკოლა
„პროგრესი“.
 2012-2009: ინგლისური ენის მასწავლებელი,კავკასიის აკადემიური ცენტრი
(CAC)

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X
X

ფრანგული

კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა
პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. „სინდისიერების

საკითხი

ძველ

ბერძენ

ლირიკოსებთან“(საპფოს,ალკეოსის,

თეოგნისის

და

მიხედვით).

სხვ.

საერთაშორისო

ფრაგმენტების
სამეცნიერო

რეცენზირებადი

ჟურნალი “Arts and Sciences”. (ISSN 1944-6934)
The Question on Conscience in Ancient Greek lyricist
(After

Sappho,

Alcaeus,

Theognis,

Simonidesis,

Baccilidesis, Pracsilas fragments), a Double-Blind
Refereed International Scientific Academic Journal
“Arts and Sciences “, the University of London Union
(ULU), 2014.
2. „სინდისის

ფენომენი

ძველბერძნულ
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ეპოსში“

სახელი, გვარი

საერთაშორისო

რეცენზირებადი

სამეცნიერო

ჟურნალი

Sciences”. ჰარვარდი 2014 .

“Arts

and

(ISSN 1944-6934)

"Phenomenon Of Conscience In Ancient Greek
Epos (after Homer's "Illiad" and "Odyssey") , a
Double-Blind

Refereed

International

Scientific

Academic Journal “Arts and Sciences “, Harvard, 2014
3. სინდისი

და

თეოფრასტოსის

„ხასიათები“,საერთაშორისო
კონფერენცია

სამეცნიერო

“ჰუმანიტარული

ინფორმაციულ

მეცნიერებები
საზოგადოებაში

II” ,ორგანიზებული ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ.ბათუმი, 2014
4. სინდისის მეტაფორა ჰესიოდეს პოემაში _
„სამუშაონი
და
დღენი“,სემიოტიკის
მე-5
სამეცნიერო

კონფერენცია:

მეტაფორებში

„სამყარო

და

მეტაფორების

სამყარო“,ორგანიზებული

თბილისის ილიას

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის,სემიოტიკის

კვლევითი ცენტრისა და ჟურნალ ”სემიოტიკა”ს
მიერ, თბილისი,2014
5. „ესოპოსის იგავ-არაკები,
სინდისიერებაზე

როგორც
ფორმა
ჩაფიქრებისათვის“,

საქართველოს

სემიოტიკის

საზოგადოება,სემიოტიკის კველევითი ცენტრი
“სემიოტიკა”, სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი
“სემიოტიკა” №13, თბილისი 2013.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა : 16 კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი:

1. საერთაშორისო

სამეცნიერო

მულტიდისციპლინარული კონფერენცია

“Arts

and Sciences” ორგანიზებული საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალის “Arts and Sciences” და
ლონდონის

უნივერსიტეტის

მიერ,

დიდი

ბრიტანეთი, ინგლისი, ლონდონი,2014.
International Journal of Arts & Sciences (IJAS)
conference for academic disciplines, organized by the
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სახელი, გვარი

IJAS and the University of London Union (ULU),
The United Kingdom Of Great Britain, England,
London,2014.
2. საერთაშორისო
სამეცნიერო
მულტიდისციპლინარული კონფერენცია “Arts
and Sciences” ორგანიზებული საერთაშორისო
სამეცნიერო ჟურნალის “Arts and Sciences”.
ამერიკის შეერთებული შტატები,
ბოსტონი,
ჰარვარდის უნივერსიტეტი 2014.
The International Journal of Arts & Sciences (IJAS)
conference for academic disciplines, The United States
of America,
Harvard
University,
Boston,
Massachusetts,2014.
3. საერთაშორისო

სამეცნიერო
კონფერენცია:
„ანტიკური სამყარო
და მისი მემკვიდრეობის
აქტუალური პრობლემები“, ორგანიზებული იენის
ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტის,სიძველეთმცოდნეობის
ინსტიტუტისა
და
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის,კლასიკური
ფილოლოგიის,
ბიზანტინისტიკისა
და
ნეოგრეცისტიკის
ინსტიტუტის მიერ. თბილისი, 2014

4. საერთაშორისო

სამეცნიერო
კონფერენცია
“ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ
საზოგადოებაში II” ,ორგანიზებული ბათუმის
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მიერ.ბათუმი, 2014

5. სემიოტიკის

მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია:
„სამყარო
მეტაფორებში
და
მეტაფორების
სამყარო“,ორგანიზებული
თბილისის ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის,სემიოტიკის
კვლევითი ცენტრისა და ჟურნალ ”სემიოტიკა”ს
მიერ,თბილისი,2014

ტრენინგები / სემინარები

1. ზამთრის

სკოლა

იდეოლოგია
ჯავახიშვილის

„ხელისუფლება

ძველ

სამყაროში“.

სახელობის

და
ივანე

თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი 2014.
2. CAC- კავკასიის აკადემიური ცენტრის “The London
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English

”-

ის

ინგლისური

ენის

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტრეინინგის

წარმატებით

დამადასტურებელი

დასრულების

სერთიფიკატი,

კავკასიის

აკადემიური ცენტრი, თბილისი,2009.
პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა:8
მნიშვნელოვანი:

კონკრეტულად

მხოლოდ

5

ყველაზე

1. "TLC" Tbilisi Language Centre-სა და სსიპ საქართველოს
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ერთობლივი
საგრანტო
პროექტი.ტურიზმის
სფეროში
საბაზისო
ინგლისური ენის კურსი.ფუნქცია-მოვალეობები : "TLC"
Tbilisi
Language
Centre
კოორდინატორი
იმერეთში,ინგლისური ენის ტრენერი.
2. ამერიკის შეერთებული შტატები, კალიფორნიის

უნივერსიტეტის
გრანტი
ლონდონის
უნივერსიტეტში
კონფერენციაზე
გასამგზავრებლად , The United State of America,
University of California, Committee on research.
3. ასოციაცია „ჩრდილოეთ კაროლინის მეცნიერმასწავლებლები“ -ს საგრანტო პროექტი
„საზაფხულის სკოლა უნარ-შეზღუდული
ბავშვებისათვის“;
4. საგრანტო პროექტი -სინდისიერების საკითხი
ძველბერძენ ლირიკოსებთან. საზოგადოება „გზა
ევროპულ საზოგადოებაში“- საგრანტო პროექტი
ECF for a STEP Beyond ,Travel Grant[nr: 120377]
5. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
შიგა საუნივერსიტეტო სასწავლო გრანტი ,
ბრძანება № 30 §9/03

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

1. დღემდე-2014:
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
2. დღემდე-2014: საზოგადოება“ECF” წევრი.
3. დღემდე-2014:ასოციაცია

„საერთაშორისო
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი“-ს წევრი; Member of
the International Humanitarian Studies Association

4. დღემდე-2014: ასოციაცია „ჩრდილოეთ კაროლინის
მეცნიერ- მასწავლებლები“ წევრი,აშშ . წევრობის ID
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სახელი, გვარი

-140241172825949
5. დღემდე-2014:
ასოციაცია
„ციფრული
კლასიკური ფილოლოგია“ წევრი, ნიუ
იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აშშ.
6. დღემდე-2014: საერთაშორისო სტატუსის მქონე
ამერიკული სამეცნიერო აკადემიური ჟურნალის
„American Journal of Educational Research“ -ის
საერთაშორისო რეცენზენტი .
7. დღემდე-2014: საერთაშორისო სტატუსის მქონე
ამერიკული
სამეცნიერო
აკადემიური
ჟურნალის „Science and Education Publishing“ -ის
სპეციალური გამოცემის რედაქტორი.
8. დღემდე-2014: საერთაშორისო სტატუსის მქონე
ამერიკული სამეცნიერო აკადემიური ჟურნალის
“International Journal of Literature and Arts”-ის
რედკოლეგიის წევრი - Member of Editorial Board at
Science Publishing Group, International Scientific
Journal “International Journal of Literature and Arts”.(
Member ID 10004745)
9. დღემდე-2014: საერთაშორისო სტატუსის მქონე
ამერიკული
სამეცნიერო
აკადემიური
ჟურნალის „Science Research“ საერთაშორისო
რეცენზენტი.( Member ID 10004745)

დამატებითი ინფორმაცია

გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
„სინდისის ფენომენი ძველბერძნულ
ლიტერატურაში“.

ქუთაისის

აკაკი

წერეთლის

2014

სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
ISBN 978-9941-455-63-6

ფ/დ

ნათია

პერტაიას

რეცენზენტი

ნაშრომზე

„კონფლიქტის

სტრუქტურა

და

კომპოზიციური ორგანიზაციის საკითხი ძველბერძნულ პროზაში“.
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Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

აწსუ(აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის) კლასიკოს-ფილოლოგთა ჯგუფთან
ერთად ვმუშაობ რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარსადგენ საგრანტო
პროექტზე „ლათინური ხატოვანი სიტყვა-თქმების ლექსიკონი“.
ასევე აწსუ კლასიკოს-ფილოლოგთა ჯგუფთან ერთად ვამზადებ შიდა საუნივერსიტეტო
გრანტისათვის პროექტს „დაცული ლათინური ტექსტები“.
ვეწევი მთარგმნელობით საქმიანობას.
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