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განათლება

სამუშაო გამოცდილება

 ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
დასავლეთ ევროპისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი.
 რომანულ-გერმანიკული ენათმეცნიერება 10.02.04.
 ასპირანტურა. თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის სახ.სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. გერმანული ფილოლოგიის კათედრა.
 ალ.წულუკიძის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი.
 ფილოლოგიის ფაკულტეტი. გერმანული ენის სპეციალობა.



აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ფილოლოგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.

გერმანული

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
გერმანული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის
გერმანული ენის მიმართულების ხელმძღვანელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

რუსული

კომპიუტერული უნარები

C1

C2
X

გერმანული
ინგლისური

B2

X
X

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), პროგრამა არქივატორების
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სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, MS
Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

34 სამეცნიერო ნაშრომი
წლის

1.

წინდებულების

ფუნქციონირების

ზოგიერთი

საკითხი

თანამედროვე გერმანულ ენაში. დამხმარე სახელმძღვანელო.მბმ პოლიგრაფი. ქუთაისი. 2009.
2. გერმანული და ქართული ენობრივი სამყარო.

tercium

comparationis.
მონოგრაფია. მბმ - პოლიგრაფი. ქუთაისი. 2009
3. Die sprachlichen und kognitiven Besonderheiten in den oralen
Texten aus der Sicht der kontrastiven Linguistik. Auf der Grundlage der
deutschen und georgischen Märchen. დამხმარე სახელმძღვანელო.
მბმ - პოლიგრაფი. ქუთაისი. 2010.
4. Sicher zu Textanalyse und Textinterpretation.
Für georgische Germanistikstudierende.
სახელმძღვანელო. მბმ - პოლიგრაფი. ქუთაისი. 2013.
5. კონტრასტული ლინგვისტიკა და უცხო ენის სწავლების
თანამედროვე მეთოდები.
მონოგრაფია. მბმ - პოლიგრაფი. ქუთაისი. 2014.

სამეცნიერო
კონფერენციები

32 სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა
1. საუნივერსიტეტო და სასკოლო განათლების ზოგიერთი
საკითხის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა
და კულტურა 3.“ აწსუ. ქუთაისი. 2015.
2.
Zur Frage der Diskursmarker im modernen deutschen
Mediendiskurs.
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„ტექსტისა და დისკურსის ანალიზის თეორია და პრაქტიკა.“
მიძღვნილი პროფ. ლალი ქეცბა-ხუნდაძის 70 წლის
იუბილესადმი.
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. თბილისი. 2015.
3. Zum Problem der Possessivität im Deutschen und Georgischen.
პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია „გოეთეს
დღეები 2015.“
აწსუ. ქუთაისი. 2015
4. Forum on higer education cooperation between Germany and the
eastern Bologna Member Countries. 11-13 May 2015. DAAD. BMBF.
Tbilisi. 2015.
5. Einige Ansätze zur Bedeutung vom deutsch-georgischen Wörterbuch
der nicht flektierbaren Wörter. საერთაშორისო კონფერენცია (GIPDAAD) Sprachliche Strukturen im deutsch-georgischen Kontrast.
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Friedrich Schiller Universität Jena. იენა. 2016.
ტრენინგები / სემინარები

25 ტრენინგი და სემინარი
1. Seminar – Hannah Arendt-Ihr Denken veränderte die Welt. DAAD.
Kutaissi. 2013.
2. Seminar – Deutsch Lernen im Museum. Goethe-Institut Georgien.
Tbilissi. 2013.
3. Seminar – Literatur für junge Erwachsene im DaF-Unterricht.
Goethe-Institut Georgien. 2014.
4. Seminar – Umweltbewusstsein. DAAD Kutaissi. 2015.
5.Workshop-Germanistik und Computerlinguistik im Dialog. GoetheTage 2016. AZU Kutaissi. 2016.

პროექტები / გრანტები

1. საუნივერსიტეტო გრანტი. გერმანული და ფრანგული ენები
ქუთაისში. აწსუ. 2010.
2. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD).
Forschungsstipendium. Ruprecht Karls Universität Heidelberg.
სამეცნიერო სტიპენდია. 2009.
3. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD).
საუნივერსიტეტო პარტნიორობა (GIP) იენის და ქუთაისის
უნივერსიტეტები. 2014.
4. ერაზმუს პლუსი. co teaching. FSU Jena. 2016.

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

გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოება (Internationale GoetheGesellschaft in Weimar e. V.)
Federation Internationale des Professeurs de Langues Vivantes.
Multilingual Association of Georgia.
VDS, GfDS
საქართველოს განყოფილების
ადგილობრივი საზოგადოების ხელმძღვანელი

ჯილდოები / სტიპენდიები

ქუთაისის

საერთაშორისო სტიპენდიანტთა კავშირის (DAAD Alumna)

დამატებითი ინფორმაცია

სადოქტორო
პროგრამა
„გერმანული
ენათმეცნიერების“
ხელმძღვანელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
GIP: Friedrich Schiller Universität Jena – Akaki Zereteli Universität
Kutaissi. DAAD. 2015.
მეცნიერ–ხელმძღვანელი:

სამი

დისერტანტი

(გერმანული
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ენათმეცნიერება). აწსუ.
სამეცნიერო ექსპერტი, ოპონენტი. 7 სადოქტორო ნაშრომი. ივანე
ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თელავის იაკობ
გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
მეცნიერ - ხელმძღვანელი. 28 დაცული სამაგისტრო ნაშრომი.
საინიციატივო ჯგუფის წევრი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი Deutsche Romantik, Ästhetik, Geschichte und Rezeption einer Epoche
in Deutschland und Europa. 2006.
სარედაციო კოლეგიის წევრი. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ენა და კულტურა 1.“ შრომების კრებული. 2010.
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ენა და კულტურა 2.“ 2013.
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია „ენა და კულტურა 2.“ 2015.
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