Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ნანული კაკაურიძე
ლომონოსოვის ქ. პირველი ჩიხი #8., ქ. ქუთაისი 4600

+995431244486

+995599952997

nanuli.kakauridze@jahoo.com

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 06. 10.1939

განათლება

 1990 წლიდან სრული პროფესორი,


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,


მიმართულება- გერმანული ფილოლოგია

 პროგრამების ხელმძღვანელი გერმანულ ფილოლოგიაში
 გერმანული ლიტერატურის მიმართულების ხელმძღვანელი
 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოს
თავმჯდომარე
 დასავლეთევროპული და ამერიკული ლიტერატურის
კათედრის გამგე
 საზღვარგარეთული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის
გამგე
 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის რექტორი
 -ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი

სამუშაო გამოცდილება

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

გერმანული

X

რუსული

X
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კომპიუტერული უნარები

სახელი, გვარი

ოპერაციული სისტემა Windows ,
ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია,
სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS
Excel, MS Powerpoint, MS Outlook),
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა ბოლო ათი წლის განმავლობაში:
წლის

8 მონოგრაფია, 60 სტატია.
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაშრომი (მონოგრაფიები):
1.
ნარკვევები გერმანულ რომანტიზმზე. ქუთაისის სახ.
უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი, 2007
2.
გერმანული
დრამის
თეორია.
მაგისტრატურის
გერმანისტიკის
სტუდენტებისათვის)
ქუთაისის
სახ.
გამომცემლობა. ქუთაისი, 2009.

(სახელმძღვანელო
სპეციალობის
უნივერსიტეტის

3. ნარკვევები თომას მანზე. ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის
გამომცემლობა.. ქუთაისი, 2009.
4. Romantik-und DDR-Literaturforschung in der georgischen
Germanistik. Verlag der Staatlichen Zereteli-Universität Kutaissi.
Redigiert von Daniel Schäf. Kutaissi, 2010.
5. „ქარიშხლისა და შეტევის“ ლიტერატურული თეორიის
საკითხები. ქუთაისი, 2013.
-თომას მანის „დოქტორ ფაუსტუსის“ მითოპოეტიკა. ქუთაისი,
2015.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა ბოლო ათი წლის განმავლობაში: 33 სამეცნიერო
კონფერენციაში მონაწილეობა
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი მოხსენება:
1. Die Deutsche Romantik in der georgischen Germanistik“.
Internationales Symposium ,,Die Romantik. Ästhetik, Geschichte und
Rezeption einer Epoche in Deutschland und Europa“. Kutaissi 2006
2. О жанровой специфике произведения Томаса Манна «”История
доктора Фаустуса”. Роман одного романа». Международная
конференция
«Современные
проблемы
международного
литературоведения». ГЛУ им. В.Брюсова. Ереван, 2007.
3. Рецепция Толстого в эссе Томаса Манна
“Гете и
Толстой”.Интернациональный конгресс “Русская литература в
мировом культурном и образовательном пространстве”. Санкт-
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Петербург, 2008.
4. Thomas Mann-Rezeption in der georgischen Germanistik.
Internationale Konferenz: „Wechselwirkungen. Deutschsprachige
Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext.“ Pecs,
Ungarn, 2010.
5. „Genien im Gedränge“. Die „Wilhelm Meister“-Lieder und ihre
Komponisten.“ 82. Hauptversammlung der Internationalen GoetheGesellschaft in Weimar. Deutschland. Weimar 2011
-გერმანული და ქართული რომანტიზმის ფილოსოფიური
საფუძვლებისა და ზოგიერთი ესთეტიკური კატეგორიის შესახებ.
საერთაშორისო
კონფერენცია:
„თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი
და ჰუმანიტარული აზროვნება".
ქუთაისი, 2013.
6. Goethe Weltweit.
Goethe-und Romantikrezeption in der
georgischen Germanistik. 84. Kongress der Internationalen GoetheGesellschaft in Weimar. Weimar, 2015.

პროექტები / გრანტები

_ საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ხელმძღვანელი: GIPPartnerschaft: DAAD-ს დაფინანსებით, 2000 წლიდან 2011 წლამდე
(ჰაიდელბერგის რუპრეჰტ კარლის უნივერსიტეტის DAFინსტიტუტთან)
_ საერთაშორისო სამეცნიერო გრანტის ხელმძღვანელი: GIPPartnerschaft: DAAD-ს დაფინანსებით, 2013 წლიდან (იენის
ფრიდრიჰ შილერის უნივერსიტეტთან)
ბოლო 10 წლის განმავლობაში სულ პირადი გრანტების
რაოდენობა: 7.
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:
_ გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოებისა და ვაიმარული
კლასიკის გრანტები სამეცნიერო მუშაობისათვის 2007, 2008, 2009,
2011, 2013, 2015 წწ.

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

-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს
წევრი.
აკაკი
წერეთლის უნივერსიტეტისა და
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
სამეცნიერო
სარედაქციო საბჭოს წევრი

ჰუმანიტარულ
-ჟურნალების
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ჯილდოები / სტიპენდიები

სახელი, გვარი

-ღირსების ორდენი,
-გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საპატიო წევრი
DAAD-სა
და
სტიპენდიები

გოეთეს

საერთაშორისო

საზოგადოების
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