Curriculum Vitae

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

რუსუდან საღინაძე
ზვიად გამსახურდიას ქუჩა 32/40, ქ. ქუთაისი 4600

+995431297623

+995577727428

r_saginadze@yahoo.com

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 21.04.1960

განათლება

 1997 წ. – ფილოლოგიის დოქტორი (10.02.01 ქართველური ენები).
 1985 წ. – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეც.

სამუშაო გამოცდილება

 2014-2016 წწ. – აწსუ ქართული ფილოლოგიის
დეპარტამენტის
პროფესორი,
ქართული
ენის
მიმართულების ხელმძღვანელი.
 2014-2016 წწ. – რიზეს რეჯეფ ტაიფ ერდოღანის
უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი.
 2011-2013 წწ. – აწსუ ქართული ფილოლოგიის
დეპარტამენტის ასოც. პროფ., ქართული ენის
მიმართულების ხელმძღვანელი.
 2006-2011 წწ. – აწსუ ქართული ენისა და ზოგადი
ენათმეცნიერების დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი.
 1997-2006 წწ. – აწსუ ქართული ენისა და ზოგადი
ენათმეცნიერების დეპარტამენტის დოცენტი.
 1990-1997 წწ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქართული ენის კათედრის უფროსი
მასწავლებელი.
 1985-1995 წწ. – ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის
ქართული ენის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

რუსული

B2

C1

C2

X

გერმანული

თურქული

სახელი, გვარი

X
X

კომპიუტერული ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
უნარები სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, ანტივირუსული პროგრამებით
სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება, საოფისე მოხმარების
პროგრამების ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა
(Opera, Firefox,
Chrome).

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 72
1. ნორმირების

2.
3.
4.

5.

სამეცნიერო
კონფერენციები

ერთი პრინციპისათვის: ქართული
სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და
თანამედროვეობა), I კრებ., თბ., 2007.
ძველი ქართული ენა (სახელმძღვანელო), თბ., 2008.
ქართული
პერიოდიკისა
და
პრესის
ენის
ისტორიიდან (მონოგრაფია), თბ., 2011.
მიმღეობურ ფორმათა სემანტიკური დიფერენციაცია
ქართულში (ნორმირების ასპექტით): „ქართული
სიტყვის კულტურის საკითხები“, ტ. XIII, თბ., 2014.
ქართული
ენა
(ფონეტიკა,
მორფოლოგია)
(სახელმძღვანელო), II გამოც., თბ., 2016 (თანაავტორი
ჟ. ფეიქრიშვილი).

სულ - 66
1. სამეცნიერო
კონფერენცია
„ქართული
სალიტერატურო ენის საკითხები (ისტორია და
თანამედროვეობა)“, საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტრო, თბ., 2007.
2. International conference "languages and cultures in
contact – Then and Now", Czestochowa (Poland), 2009.
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3. საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები“, ბათუმი,
2011.
4. III
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი
„იბერიულკავკასიური
ენები:
სტრუქტურა,
ისტორია,
ფუნქციონირება“, თბილისი, 2011.
5. VII
საერთაშორისო
ქართველოლოგიური
სიმპოზიუმი, თსუ, თბ., 2016.

ტრენინგები /
სემინარები

სულ - 4

პროექტები / გრანტები

სულ - 6

1. „შავი ზღვის ეკოსისტემების აღდგენის პროექტის“
ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგ-სემინარი (2007 წ.) –
ექსპერტი ტერმინოლოგიის დარგში.
2. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ცენტრის „ქართველური
ენა და კულტურა“ სწავლება თემაზე „ქართული
სამწიგნობრო ენის გრამატიკა და სასკოლო და
საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოები“ (2007 წ.) –
მონაწილე.
3. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა
განვითარების ფონდის მიერ ჩატარებული ტრენინგი
„სალექციო
კურსების
მომზადება
დისტანციური
სწავლებისათვის“ (2009 წ.) – მონაწილე.

1. სესფ: პროექტი „ქართული ენის ელექტრონული ბაზის
საფუძვლების დამუშავება“ (2006 წ.) – მონაწილე.
2. საუნივერსიტეტო პროექტი „ქუთაისის ისტორიულეთნოგრაფიულ
მუზეუმში
დაცულ
ხელნაწერთა
ელექტრონული ვერსიის შექმნა და ენობრივი ანალიზი“
(2009 წ.) – პროექტის ხელმძღვანელი.
3. სსიპ – ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის
ფონდი): „მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო
სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი“ (2009 წ.) – ავტორი.
4. „ენერგეტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესების ECI
პროექტი“ (USAID) (2010-2011 წწ.) – მონაწილე,
გამოცემათა რედაქტორი.
5. არასამთავრობო ორგანიზაცია „რადარამის“ პროექტი
(დაფინანსებული ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა
და შავი ზღვის ფონდის მიერ) (2011-2012 წწ.) – მონაწილე.
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ჟურნალები და სხვ.)

სახელი, გვარი

2007-2010 წწ. – აწსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი.
2014-2016 წწ. – აწსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი.
2011-2014 წწ. – აწსუ ჰუმანიტ. მეცნ. ფაკულტეტის საბჭოს
წევრი.
2014-2016 წწ. – აწსუ ჰუმანიტ. მეცნ. ფაკულტეტის საბჭოს
წევრი.
2009-2011 წწ. – აწსუ ჰუმანიტ. მეცნ. ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
სამეცნიერო ჟურნალების რედკოლეგია:
1. 2010 წ. – I საერთაშორისო კონფერენციის – „ენა და
კულტურა“ – შრომები (ქუთაისი);

1.

2. 2012 წ. – I საერთაშორისო სიმპოზიუმის „კავკასია და
გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“
მასალების კრებული (თელავი).
3. 3. 2013 წ. – აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
კრებული
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული
აზროვნება“.
4. 4. 2015 წ. – აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
კრებული
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული
აზროვნება“ (პასუხისმგებელი რედაქტორი).
2.

დამატებითი ინფორმაცია

ა) საგანმანათლებლო პროგრამები:
1.
საბაკალავრო
პროგრამა
ლიტერატურა“ (ხელმძღვანელი).

„ქართული

ენა

და

2. ერთწლიანი მოსამზადებელი საგანმანათლებლო
პროგრამა
„ქართული
ენა
არაქართველთათვის“
(ხელმძღვანელი).
3.
სამაგისტრო
პროგრამაში
„ქართველური
ენათმეცნიერება“ მოდულის „ქართული საეკლესიო
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მწერლობის ენა“ (ხელმძღვანელი).
ბ) სტუდენტთა საენათმეცნიერო წრის ხელმძღვანელი
(1998-2016 წწ.).
გ) დოქტორანტები:
1.

გუმბერიძე სალომე, III კურსი (ხელმძღვანელი).

2.

ნინიძე თამარი, III კურსი (ხელმძღვანელი).

3.

ჭაბუკიანი ფიქრია, II კურსი (ხელმძღვანელი).
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