Curriculum Vitae

პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

მანანა ბაქრაძე
დავით აღმაშენებლის გამზ. 3/27, ქ. ქუთაისი 4600

+995431247505

+995599718472

manana_bakradze@yahoo.de

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 10.07.1968

განათლება

 2010
წლიდან
ასოცირებული
პროფესორი/აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი/.
 2006წ.-დისერტაციის დაცვა ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტში თემაზე: „ემოციის ნომინაცია როგორც ენობრივკულტურული
ფენომენი
თანამედროვე
გერმანულ
ენაში
(„სიხარულის“ ლოგოკონცეპტის მიხედვით)“. აკადემიური ხარისხი:
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი. (სპეციალობა: ენა და
კულტურა 10.02.10)
 1993-1996წწ. ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტის
მაძიებელი.
 1985-1990წწ.ქ. ქუთაისის ალ. წულუკიძის სახ. სახელმწიფო
პედაგოგიური
ინსტიტუტის
ფილოლოგიის
ფაკულტეტი.
წარჩინების დიპლომი IB N256173 სპეციალობა: რუსული ენა-ლიტ.
და გერმანული ენა. კვალიფიკაცია: რუსული ენა-ლიტ.-ისა და
გერმანული ენის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

 2010 წლიდან ასოცირებული პროფესორი/ აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი/.
 01.04.2010-01.04.2014-ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
 29.08.2006-01.04.2010- ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული და ფრანგული ენების მიმართულების
ასისტენტ-პროფესორი
 25.03.1999-29.08.2006-ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 01.07.1997-25.03.1999-ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის მასწავლებელი
 01.02.1995-01.07.1997-ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დასავლეთ ევროპული ენების კათედრის ლაბორანტი
 01.09.1990-22.01.1995-ქ.ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საბაზო-ექსპერიმენტულ საშუალო სკოლა-გიმნაზიაში
გერმანული ენის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

გერმანული

X

რუსული

X

ინგლისური

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და
კონფიგურირების ფლობა. ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში
ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და
ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა Linux ფაილის სისტემაში
თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). 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, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო
პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
სუპუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 39
1. "Идея "культурного пространства" в современной
культурологии относительно лингвокультурных
феноменов". Русский язык, литература и культура в
национальной среде. ГУАЦ, МАПРЯЛ, ISSN 15112-09-53
Кутаиси 2007 стр. 36-38
2. „Stereotype und Vorurteile beim interkulturellen Lernen im
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Fremdsprtachenunterricht“.
აწუ
ჰუმანიტარული
ფაკულტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. ტომი
X. ISSN 15112-09-53 ქუთაისი 2008-2009. გვ.30-34
3. Der Zusammenhang der Sprache und Kultur beim
Fremdsprachenlernen“ III საქართველოს უნივერსიტეტი.
თბილისი.
საქართველოს
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა. თბილისი 2011. ISSN 19877455. გვ.55-62
4. „უცხოენოვანი ტექსტის გაგებისათვის აუცილებელი
პირობები კულტურათშორისი კომუნიკაციისას“. II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა და
კულტურა“
შრომები.
ISBN
978-9941-10-724-5.
გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2013. გვ. 49-55
5. თავაზიანობის ასპექტების ანალიზისათვის ქართულსა
და გერმანულ ენებში“. საერთაშორისო კონფერენცია
თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და
ჰუმანიტარული აზროვნება. ISBN: 978-9941 აწსუ-ს
გამომცემლობა. ქუთაისი. 2013 გვ. 189-193

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 33
1.
02.08-08.08.2009გერმანული
ენის
მასწავლებელთა
XIVსაერთაშორისო ყრილობა. იენა-ვაიმარი. D1 სექციის
"სწავლებისა და სწავლის ფორმები ინტერკულტურული
პერსპექტივით" - სექციის ხელმძღვანელი. XIV.Internationale
Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer Jena-Weimar.
Sektionleiterin der Sektion D1"Lehr-und Lehrformen aus
interkultureller Perspektive".
2. 01.06.2012-03.06.2012-საქართველოს უნივერსიტეტი. თბილისი/
საერთაშორისო კონგრესი „Theorie und Praxis der deutschen
Fachsprache(n)
in
Georgien“.
Sektion
5.
Mehrsprachige
Wissenschaft(en) und mehrsprachiger Unterricht/Zweitspracherwerb.
მოხსენება:„Zur Rolle der interkulturellen Kompetenz im
Fachsprachenunterricht“.
3. 10.05.-11.05.2013- II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ენა და კულტურა“. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ
მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია უნივერსიტეტი,
სსიპ
ქუთაისის
სამუსიკო
კოლეჯი.
მოხსენება:
„ინტერკულტურული ასპექტების როლი უცხოენოვან ტექსტზე
მუშაობისას“.
4. 29.07.-03.08.2013-/ბოცენი - იტალია/ - IDT –გერმანული ენის
მასწავლებელთა საერთაშორისო XV კონგრესის მომხსენებელი
(Sektion E3 Vermittlung inter-, multi- und transkultureller Inhalte) მოხსენება:“Die Probleme bei der Vermittlung des inter- und
transkulturellen Lernens in Georgien“.
5. 13-15.10.2016 – გერმანია. Qქ. იენა. ფრიდრიხ შილერის
უნივერსიტეტი.
ლინგვისტური
კონფერენცია”ენობრივი
სტრუქტურები გერმანულ-ქართულ შეპირისპირებით ჭრილში”.
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მოხსენება:“Kontrastive
Analyse
der
Begrüßungs-und
Abschiedsformeln im deutsch-georgischen Vergleich”.

ტრენინგები / სემინარები

სულ 47
1. 10-15.09.2010- /ქ.ბათუმი/- DAAD-გერმანიის აკადემიური
გაცვლითი სამსახურის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
სემინარი: „Fachsprachen des Deutschen: Fortbildung zu ihrer
Vermittlung und zum wissenschaftlichen Arbeiten“.
სემინარის ხელმძღვანელი: პროფ. ბერნდ შპილნერი
2. 23. 04.- 26. 04. 2014- /ქ.თბილისი/-DAAD AAD- გერმანიის
აკადემიური გაცვლითი სამსახურის კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი სემინარი საქართველოს პროფესორებისა
და
უმაღლესი
სასწავლებლების
ლექტორ/მასწავლებელთათვის: Fachkurs “Europa und
Georgien: Zukunft im Spannungsfeld von Geschichte, Politik,
Sprache und Tradition“- Ein landeskundliches Seminar im
Rahmen von Deutsch als fremdsprache (DaF) für DaFDozenten und angehende Lehrkräfte an georgischen
Universitäten /Seminarleitung: Volker Venohr – Universität
des Saarlandes/ / სემინარის ხელმძღვანელი: ფოლკერ
ფენორი-ზაარლანდის უნივერსიტეტი/.
3. 18.10.2016-გერმანია.ქ.იენა.
ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტი.“ Grundlagen der Hochschuldidaktik und des
E-Learning/Blended-Learning“. სემინარის ხელმძღვანელი:
ანა სვეტი/ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მეცნიერთანამშრომელი/
4. 27.10.2016-გერმანია.ქ.იენა.
ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტი: „Moodle für Anfänger“. სემინარის
ხელმძღვანელი:
ანა
სვეტი/ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი/
5. 28.10.2016-გერმანია.
ქ.იენა.
ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტი:
„Moodle für Fortgeschrittene“. სემინარისხელმძღვანელი:
ანა სვეტი/ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მეცნიერთანამშრომელი/

პროექტები / გრანტები

სულ 5
1. 01.10.2001-31.01.2002-/ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარი/ÖAD-ავსტრიის გაცვლითი სამსახური. ქ. ვენა. 4 თვიანი
გრანტი
ვენის
უნივერსიტეტის
გერმანისტიკის
ინსტიტუტში სადისერტაციო თემაზე სამუშაოდ.
2. 01.10.2003-30.06.2004-/ახალგაზრდა მეცნიერ-მკვლევარი/ÖAD-ავსტრიის გაცვლითი სამსახური. ქ. ვენა. 9 თვიანი
გრანტი
ვენის
უნივერსიტეტის
გერმანისტიკის
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ინსტიტუტში სადისერტაციო თემაზე სამუშაოდ.
3. 02.08-08.08-2009- IDT –გერმანული ენის მასწავლებელთა
საერთაშორისო XIV ყრილობის ორგკომიტეტი. ქ. იენავაიმარი. -D1 “Lehr-und Lehrformen aus interkultureller
Perspektive” /D1“სწავლისა და სწავლების ფორმები

ინტერკულტურული
ხელმძღვანელი.

პერსპექტივით”/

სექციის

4. 07.06.2013-07.08.2013 - გერმანია - ქ.ფრაიბურგი DAADგერმანიის
აკადემიური
გაცვლითი
სამსახურის
ორთვიანი სამეცნიერო- კვლევითი გრანტი.
5. 15.10.2016–გერმანია.
ქ.იენა.
ფრიდრიხ
შილერის
უნივერსიტეტი. ლინგვისტური კონფერენცია”ენობრივი
სტრუქტურები გერმანულ-ქართულ შეპირისპირებით
ჭრილში”. გერმანულ-ქართული პროექტი. /ბარბარა
აენლიხი, მანანა ბაქრაძე, მირანდა გობიანი, დიანა
შლუხტმანი,იაკობ ვუნში /:“Mia und Ben oder Mariami und

Luka – Kontrastive Analyse der Namenmoden im deutschgeorgischen Vergleich.“

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

1. 1995-დან
გოეთეს
საერთაშორისო
საზოგადოების
(Internationale Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V) წევრი
2. 2007-დან ცოცხალი ენების საერთაშორისო საზოგადოების
წევრი
3. 2012–დან
საქართველოს
მასწავლებელთა კავშირის წევრი.

გერმანული

ენის

4. 2013-დან საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ენა
და კულტურა“-საორგანიზაციო კომიტეტისა
და
შრომების კრებულის რედკოლეგიის წევრი.

ჯილდოები / სტიპენდიები

1. 19.09.93-02.10.93/
გერმანია.იენაინგელჰაიმი/-PAD
გერმანიის მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამის
ფარგლებში.
2.

07.02.99-03.04.99-/გერმანია.მიუნხენი/-გოეთეს
ინსტიტუტის ეგიდით.

3. 07.07-15.08.2001-/ახალგაზრდა
მეცნიერ-მკვლევარის
ერთთვიანი სტიპენდია/-DAAD-გერმანიის აკადემიური
გაცვლითი
სამსახური.
ქ.
ჰაიდელბერგი.
ქ.
ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლს-უნივერსიტეტსა და აკ.
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტს
შორის
არსებული პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში.
4. 01.10.2016-31.10.2016 – გერმანია- ქ. იენა. მეცნიერმკვლევარის ერთთვიანი სტიპენდია/-DAAD-გერმანიის

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

აკადემიური გაცვლითი სამსახური. ქ. იენის ფრიდრიხ
შილერის-უნივერსიტეტსა
და
აკ.
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტს
შორის
არსებული
პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში.
დამატებითი ინფორმაცია

სადოქტორო დისერტაციებისა და სახელმძღვანელოების
რეცენზენტობა
1.

08. 06. 2009- თეა ჯღარკავა. საქართველოს ტექნიკური
უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი.

“დახასიათება როგორც სამეტყველო კომპოზიციური ფორმა
და პერსონაჟის პოეტიკა შტეფან ცვაიგის მოთხრობის
“მწველი
საიდუმლო”-ს
საფუძველზე”./მეც.
ხელმძღვანელები: პროფ. გ. ლებანიძე, პროფ. დ. ფანჯიკიძე/
2. 16. 12. 2010-სოფიო ტაბაღუა. სოხუმის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუნამიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

„მედიაჟანრი GLOGLOSSE როგორც ლიტერატურული
ფენომენი.“ /მეც. ხელ-ი: პროფ. გ. ლებანიძე/
3.

10.12.2015- ეკა აქუბარდია.
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ფსიქოლოგიისა
და
განათლების
მეცნიერებათა
ფაკულტეტი. „მხატვრულ ტექსტებზე მუშაობის მეთოდიკა

გერმანული ენის
სწავლების
პროცესში უმაღლეს
სასწავლებლებში“ .(ნაშრომის ხელმძღვანელები: სრული
პროფ. მანანა ქუთელია; ასოც. პროფ. ნინო ქიმერიძე)
4. ქართველი გერმანისტიკის სპეციალობის სტუდენტების
სახელმძღვანელო “ტექსტის ანალიზი და ტექსტის
ინტერპრეტაცია”/
ავტორები:
აწსუს
გერმანული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფ. ე. ქორიძე და აწსუს
გერმანული ენის მასწ. მ. პაპავა.
აკაკი წერეთლის სახ
ელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
ორი დამხმარე სახელმძღვანელოს, ერთი მონოგრაფიისა და
ერთი სალექციო კურსის ავტორი.
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