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2006 - დისერტაციის დაცვა ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტშ თემაზე: „ტექსტის ღიაობა და დახურულობა
თანამედროვე გერმანულ ენაში (XX- XXI საუკუნეების პრესისა და
მხატვრული პროზაული ტექსტების მასალაზე).“ აკადემიური ხარისხი:
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (10.02.04)
 1994- დავამთავრე
ქ. ივანოვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სპეციალობით: ფილოლოგი-გერმანისტი, პედაგოგი, თარჯიმანი

 სექტემბერი 2014 - დღემდე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის,
გერმანული
ფილოლოგიის
დეპარტამენტის
ასოცირებული
პროფესორი
 აპრილი 2010 - აგვისტო 2014
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის დეპარტამენტის ასისტენტპროფესორი
 სექტემბერი 2008 - ივლისი 2010
თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა უნივერსიტეტის გერმანული ენის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
 აგვისტო 2006 - მარტი 2010
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული და ფრანგული ენების მიმართულების
ასისტენტ- პროფესორი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
 აგვისტო 2003 - ივლისი 2006
უნივერსიტეტის
გერმანული
ენის
კათედრის
უფროსი
მასწავლებელი
 სექტემბერი 2000 - ივლისი 2003 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის მასწავლებელი
 სექტემბერი 1994 - აგვისტო 2000 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის მასწავლებელი
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საათობრივი ანაზღაურებით
 სექტემბერი 1992-ივნისი1992
„იმედი“ მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ქ. ივანოვოს კერძო გიმნაზიის

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
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

34
1. მონოგრაფია: ნორმა და ნორმიდან გადახვევა გერმანულ
წერილობით ტექსტში. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012. ISBN 978-9941-408-18-2
2. virtualuri komunikacia da virtualuri teqstis
struqturuli
Tavisebureba.
humanitarul
მეცნიერებათა fakultetis perioduli samecniero
Jurnali. quTaisis akaki wereTlis saxelmwifo
universiteti. quTaisi, 2015 tomi XIV. gv. 146-151. ISSN
1512-3766.
3. Sprache-Bild-Texte in der deutschen Presse. Ortsvereinigung
Kutaissi der Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V.
Goethe-Tage 2015. Der Verlag der Staatlichen-Zereteli-Universität.
Kutaissi, 2015. Bd.8, S. 98-104. ISBN 978-9941-459-84-9.
4. ელიფსების
სტრუქტურა
და
მათი
გამოყენება
გერმანულენოვან ონლაინ-ტექსტებში. VI საერთაშორისო
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სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინტერნეტი და
საზოგადოება”. quTaisis akaki wereTlis saxelmwifo
universiteti. quTaisi, 2013, გვ. 223-225. ISBN-978-9941448-46-1.
5. Abkürzungen in der deutschen Presse. Ortsvereinigung Kutaissi der
Internationalen Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. Goethe-Tage
2011. der Verlag der Staatlichen-Zereteli-Universität. Kutaissi,
2011. S. 224-230. ISBN 978-9941-432-26-2.

სამეცნიერო
კონფერენციები

32

ტრენინგები / სემინარები

19

1. საერთაშორისო კონფერენცია „Sprachliche Strukturen im
deutsch-georgischen
Kontrast“
ქ.იენის
ფ.
შილერის
უნივერსიტეტში (13 ოქტომბერი - 15ოქტომბერი 2016) მოხსენება - „Zur Frage der Besonderheiten des syntaktischen
Satzminimums im Deutschen und Georgischen“
2. saerTaSoriso samecniero konferencia: ”თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება”,
ქუთაისი (9-10 ოქტომბერი 2015) - მოხსენება ”სურათი
როგორც ტექსტის შემადგენელი ნაწილი (გერმანული პრესის
მაგალითებზე)”.
3. saerTaSoriso samecniero konferencia: INSO-2015:
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
”ინტერნეტი და საზოგადოება”, ქუთაისი (10-11 ივლისი 2015)
- მოხსენება - „ემოტიკონი როგორც ემოციების გამოხატვის
საშუალება გერმანულ ინტერნეტ ტექსტებში”.
4. saerTaSoriso samecniero konferencia: ”თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება”,
ქუთაისი (10-12 ოქტომბერი 2013) - მოხსენება ”მოდალური
ნაწილაკების სემანტიკური თავისებურება თანამედროვე
გერმანულ ენაში”.
5. saerTaSoriso samecniero konferencia: INSO-2013: VI
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
”ინტერნეტი და საზოგადოება”, ქუთაისი (6-7.06. 2013) მოხსენება - ”ელიფსების სტრუქტურა და მათი გამოყენება
გერმანულენოვან ონლაინ-ტექსტებში”.

1. 14.03.2015 - „Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit Word und
Citavi“. Seminarleitung: Dana Schluchtmann, DAAD – Lektor an
der Sataatlichen Akaki-Tsereteli-Univesität Kutaissi.
2. 07.11.2015 – „Deutschland – Land des Regens” Seminarleitung:
Dana Schluchtmann, DAAD – Lektor an der Sataatlichen AkakiTsereteli-Univesität Kutaissi.
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3. 22-25.02.2016 – „Germanistik und Computerlinguistik im Dialog“
Seminarleitung: Zakharia Pourtskhvanidze, Goethe- Univesität
Frankfurt am Main.
4. 20.10.2016 – „Deutsche Gegenwartsprosa“
DAAD-Seminar.
Seminarleitung: Claudia Müller, Dozentin TU Berlin.
5. 23.10.2016 – „Gesprächsanalyse: Theorie und Praxis“ DAADSeminar. Seminarleitung: Ass.-Prof. Miranda Gobiani, Sataatliche
Akaki-Tsereteli-Univesität Kutaissi.

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

1994 წლიდან გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების წევრი

10
1.
2015- სტიპენდია ქ. იენის ფ. შილერის უნივერსიტეტში
(გერმანია)
2.
2013 - სტიპენდია
უნივერსიტეტში (კანადა)
3.
2011
სტიპენდია
უნივერსიტეტში (კანადა)
4.

ქ.
ქ.

ჰალიფაქსის
ჰალიფაქსის

დელჰაუზის
დელჰაუზის

2008 - სტიპენდია ქ. ჰაიდელბერგის რუპრეხტ კარლის
უნივერსიტეტში (გერმანია)

5.
2007 – სტიპენდია ქ. ჰაიდელბერგის რუპრეხტ კარლის
უნივერსიტეტში (გერმანია)
დამატებითი ინფორმაცია:

სტუდენტური სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი
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