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განათლება

 2006

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (ენა და კულტურა

- 10.02.10), ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი
 1998 – 2005

ასპირანტურა,თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის

ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი
 1985-1990

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა– რუსული ენა

და ლიტერატურა და გერმანული ენა, ქუთაისის სახელმწიფო
პედაგოგიური ინსტიტუტი
 1973-1984 29 საშუალო სკოლა, ქუთაისი

სამუშაო გამოცდილება

 2014 სრული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება გერმანული ფილოლოგია
 2011–2015 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, აწსუ
 21.01.2011-12.09.2011ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მ/შ, აწსუ
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
 2009-2011
სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი, აწსუ
 2010-2014 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის გერმანული ენის მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი, აწსუ
 2006-2010 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის გერმანული
და ფრანგული ენების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი,
აწსუ
 1998-2006 გერმანული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, ქსუ
 1193-1998 გერმანული ენის კათედრის მასწავლებელი, ქსუ
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Curriculum Vitae
ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

გერმანული

X

რუსული

X

ინგლისური

X

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 MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

1. ყიფიანი ი., გრძელიძე ი. Peer Review and Observation of
Academic Practice – Key Strategy for Assuring Quality of High
Education. საერთაშორისო კონფერენცია ,,Henti 2015”უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები, აწსუ, ქუთაისი, 2015 წ.

წლის

2. ყიფიანი ი., ,, სამყაროს ხატი თანამედროვე ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში“. საერთაშორისო კონფერენცია ჰუმანიტარულ
მეცნიერებებში ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“ შრომები (აწსუ, ქუთაისი). აწსუ.
ქუთაისი. 2013 წ. გვ. 487–491
3. ყიფიანი ი.,
კუჭუხიძე მ., "უცხოური ენის სწავლების
მედთოდიკის სამაგისტრო პროგრამა აწსუ-ში: სპეციფიკა და
განვითარების
ტენდენციები".
გიოტინგენის
უნივერსიტეტიის
სამეცნიერო
პერიოდული
სერია
«გერმანული ენის როგორც უცხოური ენის ფილოლოგია»
კრებული. გიოტინგენის უნივერსიტეტი (გერმანია). 2010 წ.
გვ. 286–299
4. ყიფიანი ი.," ი. ზოიფერი წინააღმდეგობის ავანგარდში. წერის
სტილის სპეციფიკის საკითხი". ზოიფერის საერთაშორისო
საზოგადოების წიგნების INST სერიაში TRANS «ი. ზოიფერი
და ძველი სამყარო» (გამომცემელი : პროფ. დოქტ. ჰ. არლტი).
ტომი 9 . ვენა (ავსტრია). 2009.
გვ. 24-32. ონლაინ www.inst.at./burei/Inhalt_CBand9.htm
5. ყიფიანი ი., "ნაციონალური და კულტურული იდენტურობა
როგორც რომანტიზმის თემა აიხენდორფის შემოქმედებაში".
ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის
ინსტიტუტის შრომების სერია, გერმანიის აკადემიური
გაცვლის
სამსახურის
საერთაშორისო
სიმპოზიუმის
«გერმანული რომანტიზმი. ესთეტიკა და რეცეფცია»
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Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

კრებული. გამომც. იუდიკუმი. მიუნხენი (გერმანია). 2008.
გვ.92-96

სამეცნიერო
კონფერენციები

1996-2016 წწ – 41 კონფერენცია
2016 წ. –საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენობრივი
სტრუქტურები გერმანულ–ქართულ კონტრასტში“. ფრიდრიხ
შილერის უნივერსიტეტი, გერმანია, იენა.
2015 წ. –FaDaF გაერთიანების 42–ე საერთაშორისო ყრილობა,
გერმანია, მიუნხენი.
2014 წ. –მიუნხენის ლუდვიგ მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის
საერთაშორისო კონფერენცია. ,,პოლიტიკა და მეტაფორა“.
2013 წ. –FaDaF გაერთიანების მე–40 ყრილობა – ენობრივი
ხიდების აგება, გერმანია, ბამბერგი.
2010 წ. –საერთაშორისო
კონფერენცია
,,Wechselwirkungen“–
გერმანულენოვანი ლიტერატურა და კულტურა რეგიონალურ
და ინტერნაციონალურ კონტექსტში.
უნგრეთი, ქ. პეჩის
უნივერსიტეტი.

ტრენინგები / სემინარები

1. 2013 წ. DAAD
რეფერატი 331 – საზღვარგარეთული
გერმანისტიკა და გერმანული როგორც უცხო ენა.
საკვალიფიკაციო კურსი.
2. 2012 წ. ავსტრიის გაკვეთილის, ხელოვნებისა და კულტურის
ფედერალური სამინისტროს საკვალიფიკაციო სემინარი
3. 2012 წ. ავსტრიის დღეები საქართველოში. საკვალიფიკაციო
სემინარი. ავსტრიის გაკვეთილის, ხელოვნებისა და
კულტურის ფედერალური სამინისტროს რეფერატი ,,ენა და
კულტურა“. თბილისი, ილიას უნივერსიტეტი
4. 2009 წ. ავსტრიის საგარეო სამქეთა სამინისტროს, ავსტრიის
საელჩოს - კულტურული და სამეცნიერო პროექტების
განყოფილების
მეთოდური სემინარი
(ავსტრიის
ბიბლიოთეკა, თბილისი)
5. 2006 წ. ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სამინისტროს 1/3a განყოფილების რეფერატის «ენა და
კულტურა» სტიპენდია უცხოელი გერმანისტებისათვის BMUKK, 05. 496/0020-1/3a-2006. ვენა, შტადტშლაინინგი
(ავსტრია)

პროექტები / გრანტები

სულ – 9
1. 2013 წ. ტემპუს ერთობლივი პროექტი – Tempus IV – EACEA
35/2012 კურიკულუმების რეფორმა (ინტერკულტურული
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სახელი, გვარი

გერმანისტიკისათვის) – PROPHIL
2. 2013 წ. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD,
ბამბერგი
3. 2012 წ. ავსტრიის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის
სამინისტროს 1A/6c განყოფილების რეფერატის «ენა და
კულტურა» სტიპენდია უცხოელი გერმანისტებისათვის BMUKK, 15. 496/0003-1A/6c-2012. ბონი – ბაარი – ვენა
4. 2004 წ. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის DAAD,
საერთაშორისო პროექტის «საუნივერსიტეტო პარტნიორობა»
(GIP) ფარგლებში - სამეცნიერო მივლინების სტიპენდია
ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის
ინსტიტუტში
5. 2002–2003 წწ ავსტრიის განათლების მეცნიერებისა და
კულტურის
სამინისტროს
სამეცნიერო
გაცვლითი
პროგრამების ბიუროს და ავსტრიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის OEAD სამეცნიერო -კვლევითი საერთაშორისო
საგრანტო პროექტი - სემესტრული კვლევითი სტიპენდია
ვენის უნივერსიტეტის გერმანისტიკის ინსტიტუტში.
№.:21467; Zl.335-1/2002

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

2012 წ–დან

გერმანისტთა საერთაშორისო გაერთიანების წევრი

2007 წ–დან

ავსტრიის გერმანისტთა გაერთიანების წევრი

2006 წ–დან
«ცოცხალი ენების» ლინგვისტთა საერთაშორისო
საზოგადოების წევრი
1995 წლიდან გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის
განყოფილების წევრი
2013
წ
თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
ჰუმანიტარული აზროვნება – მთ.რედაქტორი

და

2011 წ-დან
აწსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
სამეცნიერო შრომების კრებული – რედაქტორი
2009 წ ენა და კულტურა – რედკოლეგიის წევრი

ჯილდოები / სტიპენდიები

გერმანიის
აკადემიური
სტიპენდიანტი

გაცვლის

გერმანიის
საერთაშორისო
სტიპენდიანტი

სამსახურის

ორგანიზაციის

-

DAAD
PASCH

ავსტრიის
განათლების
მეცნიერებისა
და
კულტურის
სამინისტროს სამეცნიერო გაცვლითი პროგრამების ბიუროს და
ავსტრიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის
ÖAD
სტიპენდიანტი
ავსტრიის

განათლების,

მეცნიერებისა

და

კულტურის
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სახელი, გვარი

სამინისტროს 1A/6c
განყოფილების რეფერატის «ენა და
კულტურა» სტიპენდიანტი
დამატებითი ინფორმაცია

2011 –2015 წწ ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე
აწსუ
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს წევრი (2009 წლიდან)
აწსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის საბჭოს წევრი (2007
წლიდან), მდივანი
ქუთაისი ნიუ-პორტის საერთაშორისო ასოციაციის წევრი
(2008 წლიდან)
ავსტრიის გერმანისტთა საერთაშორისო გაერთიანების
ყრილობის მონაწილე (2002, 2007)
ავსტრიული კლუბის პრეზიდენტი (2001 წლიდან)
საქართველოს გერმანული ენის მასწავლებელთა ყრილობის
მონაწილე (1998)
გერმანული კლუბის წევრი (1986 წლიდან)
2009/10-2010/11
სადოქტორო პროგრამა - გერმანიკული
და რომანული ენათმეცნიერება (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, აწსუ)
2006/07-2008/09
სამაგისტრო
პროგრამა
თარგმანთმცოდნეობა
(ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, აწსუ)
2006/07-2010/11
სამაგისტრო პროგრამა - განათლების
მეთოდიკა და მეთოდოლოგია, სპეციალიზაცია: უცხო ენის
(გერმსნული) სწავლების მეთოდიკა და მეთოდოლოგია
(პედაგოგიური ფაკულტეტი, აწსუ)
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