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განათლება

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასპირანტურა, თანამედროვე ქართული ენის
სპეციალობით. 1995-1998
 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენალიტერატურის სპეციალობით, 1990-1995

სამუშაო გამოცდილება

 2014- დღემდე, სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი,
ქართული ენის მიმართულება
 2014-დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. ჩიქობავას
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ზოგადი ენათმეცნიერების
განყოფილების უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 2006 – 2014 აწსუ ქართული ენის კათედრის ასოცირებული
პროფესორი, როგორც კონკურსის წესით არჩეული
 2012-2014 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ინჟინერიის
ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი
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 2012-2016 - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული
სკოლის მოწვეული პროფესორი
 2003–2006 - აწსუ ქართული ენის კათედრის დოცენტი
 1997 – 2003 –აწსუ ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ინგლისური

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
უნარები სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint)

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 75
1. თანამედროვე ქართული სოციოლექტები,
მონოგრაფია, თბილისი, 2010
2. ქუთაისური ქართული, მონოგრაფია, ქუთაისი, 2005
3. ესპანეთის ენობრივი პოლიტიკა და
ტერმინოლოგიის საკითხები, ტერმინოლოგიის
საკითხები 2, თბილისი 2016
4. ქართულ-ებრაული ლექსიკური კონტაქტებისათვის,
იკე 42, თბილისი 2014
5. ქართველ-ებრაელთა მეტყველების სტატუსისათვის,
საენათმეცნიერო ძიებანი 36, თბილისი 2014

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ - 73
1. ენა და იდენტობა ქართველ ებრაელებთან, 36-ე
რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო
კონფერენცია, 21-22 ოქტომბერი, ქუთაისი, 2016
2. The Peculiarities of the Georgian Jews' Speech,
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international workshop "Jewish Identity in Georgia at the
Dawn of Globalization“, Jerusalem, Hebrew University,
16-18th of Feb, 2015
3. Georgian-Hebrew Language contacts related to religious
life, international conference "The Jews of Georgia, the
Caucasus and Central Asia" Georgia, Tbilisi, September 810, 2014

4. The Sociolinguistic Functions of Russian language in
Georgia. 5th International Scientific Conferece:
Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of
Language Functioning. Vilnius, 2012
5. Общая лингвистическая картина современной
грузинской медиасистемы, XI Международная
конференция “Журналистика – 2009, Стан. Проблемы
и перспективы”, Минск, 2009

ტრენინგები /
სემინარები

სულ - 9
1. 2015 – Language Policy from an International Perspective.
Seminar: University Pompeu Fabra, Spain, January 19, 20,
2015. Instructor: Dr Thomas Ricento, University of
Calgary, Canada
2. 2013 -Volkswagen Stiftung-ის მიერ მოწყობილი
სემინარი „ებრაელთა იდენტობა გლობალიზაციის
გარიჟრაჟზე”, ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
3. 2010-2011 სტაჟირება ფრანკფურტის გოეთეს
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ემპირიული ენათმეცნიერების ინსტიტუტში
4. 2010 - საერთაშორისო ფონდის " InWent" -ის მიერ
ჩატარებული ტრენინგი " დისტანციური სწავლების
სტრატეგიების
განვითარება
და
შესავალი
დისტანციური სწავლების ინსტრუმენტებისა და
მეთოდების მართვაში", 2010
5. 2009 - ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის
შედარებითი
ენათმეცნიერების
ინსტიტუტის
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ბაზაზე მოწყობილი სემინარი "სოციოლინგვისტიკათანამედროვე თეორიები"

პროექტები / გრანტები

სულ - 8
1. 2016-2019
რუსთაველის
ფონდი,
ებრაელთა მეტყველება ისრაელში
ხელმძღვანელი)

ქართველ
(პროექტის

2. 2014-2015 - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი
პროგრამით
მიწვეული
მკვლევარი
(პოსტდოქტორანტურის დონე), ესპანეთი, სანტიაგო დე
კომპოსტელას უნივერსიტეტი,
ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, გალიციური ენის ინსტიტუტი,
„ენობრივი
პოლიტიკის
დაგეგმარება
და
იმპლემენტაცია ევროპის ქვეყნებში“ (Project
Number 2012-2733). Grant Agreement Number 20122733/001-001 )
3. 2013-2016 -Volkswagen Stiftung ებრაელთა
იდენტობა
საქართველოში
გლობალიზაციის
გარიჟრაჟზე
4. 2012-2014 -Volkswagen Stiftung - ქართული ენის
ეროვნული კორპუსი
5. 2006–2009 -Volkswagen Stiftung - ელექტრონული
დოკუმენტაცია "სოციოლინგვისტური სიტუაცია
თანამედროვე საქართველოში"

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

ჯილდოები /
სტიპენდიები

1. საენათმეცნიერო ძიებანი, რედკოლეგიის წევრი,
თბილისი, 2005-2016
2. ენა და კულტურა, პასუხისმგებელი მდივანი,
თბილისი, 2009-2016

1. ერაზმუს მუნდუსის სტიპენდიანტი 2014-15 წ.
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