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განათლება

 2001 – 2005 დისერტაციის დაცვა ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში თემაზე: გოეთესა და ვაგნერის რეცეფცია თომას
მანის
ესეისტიკაში.
აკადემიური
ხარისხი:
ფილოლოგიის
მეცნიერებათა კანდიდატი (10.01.05)
 1999 – 2001 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მაგისტრატურა სპეციალობა: გერმანული ენა და ლიტერატურა.
აკადემიური ხარისხი: გერმანული ფილოლოგიის მაგისტრი
 1995 – 1999 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ბაკალავრიატი სპეციალობა: გერმანული ენა და ლიტერატურა.
კვალიფიკაცია:
გერმანული
ენისა
და
ლიტერატურის
მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

 სექტემბერი

2011

–

დღემდე

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
გერმანული

ფილოლოგიის

დეპარტამენტის

ასოცირებული

პროფესორი
 ნოემბერი 2010 –სექტემბერი 2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ლიტერატურის

დასავლეთ
დეპარტამენტის

ევროპული

და

ამერიკული

ხელმძღვანელის

მოვალეობის

შემსრულებელი
 აპრილი 2010 – სექტემბერი 2011 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

დასავლეთ

ევროპული

და

ამერიკული

ლიტერატურის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 აგვისტო 2006 – აპრილი 2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
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უნივერსიტეტი
დასავლეთ

ევროპული

დეპარტამენტის

და

ამერიკული

ლიტერატურის

ასისტენტ-პროფესორი

 აპრილი 2005 – აგვისტო 2006 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი საზღვარგარეთული
კათედრის მასწავლებელი

ლიტერატურის

ისტორიის

 სექტემბერი 2001 – აპრილი 2005 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

საზღვარგარეთული

ლიტერატურის

ისტორიის

კათედრის მასწავლებელი საათობრივი მოწვევით

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

გერმანული

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. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS
Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების
სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

23
წლის

1. იდენტობის პრობლემა გიუნტერ გრასის რომანში
„თუნუქის
დოლი“.//II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
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ჰუმანიტარული აზროვნება“. ქუთაისი 2015, გვ. 296-300.
2.
წვრილბიურგერთა პორტრეტული გალერეა გიუნტერ
გრასის
რომანში
„თუნუქის
დოლი“.//პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი „გონი“ #,3, „მერმისი“, ქუთაისი 2015,
გვ.225-229.
3.
თხრობის სიტუაცია, პერსპექტივები და დროითი
სიბრტყეები
გ.
გრასის
რომანში
,,თუნუქის
დოლი”.//სტატიების კრებული: ,,ტექსტზე ორინეტირებული
კვლევები“. თბილისი 2014, გვ. 377-383.
4. Christa Wolf-Rezeption in ,,Medeas Heimat“. // Sammelband
der
Konferenzbeiträge
,,Wechselwirkungen.
Deutschsprachige
Literatur und kultur im regionalen und internationalen Kontext.“
Wien 2012, S.43-52.
5.
შილერის რეცეფცია თომას მანის ნოველაში ,,მძიმე
საათი“.//
ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. XIII, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი 2013,
გვ.107-112.
სამეცნიერო
კონფერენციები

24
1. იდენტობის პრობლემა გიუნტერ გრასის რომანში
„თუნუქის დოლი“.// II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“.
ქუთაისი 2015.
2. გოეთე-რასპუტინის ანტითეზა გუნთერ გრასის რომანში
,,თუნუქის
დოლი”.
//საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“.
ქუთაისი 2013.
3. თხრობის სიტუაცია და დროითი სიბრტყეები გუნთერ
გრასის
რომანში
,,თუნუქის
დოლი”.//რეგიონული
სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ენა, ლიტერატურა, კულტურა,
ისტორია,
ფილოსოფია:
ტექსტზე
ორიენტირებული
კვლევები”, თბილისი 2012.
4. Christa Wolf-Rezeption in Medeas Heimat. // Internationale
Konferenz
,,Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im
regionalen und internationalen Kontext.“, Pecs 2010.
5.Oskar Matzerath als ,,Künstler“ in Günter Grass’ Roman
,,Blechtrommel“. //Международная научная конференция
,,актйалные проблемы
литературы и культуры “. ЕГЛУ им. В. Брюсова, Ереван 2007

ტრენინგები / სემინარები

1. 20. 10. 2016 Workshop ,,Deutsche Gegenwartsprosa“.
(DAAD)
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2. 14. 03. 2015 Fortbildung zum Thema: Wissenschaftliche
Arbeiten schreiben mit Word und Citavi. (DAAD)
3. 10 – 14. 12. 2012 Geschichte im Landeskundlichen DaFUnterricht für DaF-Dozenten und angehende Lehrkräfte an
georgischen Universitäten. (DAAD)
4. 30. 11. 2012 Weiterbildungsseminar für Hochschullehrer
der Germanistik an der Staatlichen Akaki-ZereteliUniversität Kutaissi: Es war einmal...200 Jahre Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm. (DAAD)
5. 5. 05. 2012 Weiterbildungsseminar für Hochschullehrer der
Germanistik an der Staatlichen Akaki-Zereteli-Universität
Kutaissi: Günter Grass, Schriftsteller und engagierter
Bürger. (DAAD)

პროექტები / გრანტები

1
დეკემბერი 2008 – დეკემბერი 2009
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გრანტის
ნომერი:ATSU/09107-„გერმანული დრამის თეორია“. პროექტის
ხელ-ლი: პროფ.ნ. კაკაურიძე, მონაწილე.

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

1. 1999 წლიდან გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების
წევრი.

ჯილდოები / სტიპენდიები

1. 09. 2015 – 30. 10. 2015 DAAD-ს (გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახური) კვლევითი სტიპენდია ქ.
ფრაიბურგში.
2. 28. 05. 2009 – 30. 06. 2009 DAAD-ს (გერმანიის
აკადემიური გაცვლის სამსახური) სტიპენდია ქ.
ჰაიდელბერგში
პარტნიორული
ურთიერთობის
ფარგლებში.
3. 23. 05. 2006 – 24.06.2006 DAAD-ს (გერმანიის
აკადემიური გაცვლის სამსახური) სტიპენდია ქ.
ჰაიდელბერგში
პარტნიორული
ურთიერთობის
ფარგლებში.
4. 1. 05. 2002 – 31. 05. 2002 DAAD-ს (გერმანიის
აკადემიური გაცვლის სამსახური) სტიპენდია ქ.
ჰაიდელბერგში
პარტნიორული
ურთიერთობის
ფარგლებში.
5. 7. 10. 2000 – 4. 11. 2000 გოეთეს საერთაშორისო
საზოგადოების სტიპენდია ქ. ვაიმარში.

2. 2007 წლიდან ჯეიმზ ჯოისის საქართველოს ასოციაციის
წევრი.
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