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განათლება

 2006 დისერტაციის დაცვა ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში თემაზე:მეტაფორა მე-20 საუკუნის II ნახევრის
გერმანულენოვან მხატვრულ პროზაში (მეტაფორების კოგნიტიური
კლასიფიკაცია). აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის
მეცნიერებათა კანდიდატი (10.02.04)
 2000-20005 ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასპირანტურა, სპეციალობა:რომანულ-გერმანიკული
ენათმეცნიერება
 1994 – 1999 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
სპეციალობა: გერმანული ენა და ლიტერატურა. კვალიფიკაცია:
გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

 სექტემბერი 2014 – დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 აგვისტო 2006 – 2014 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გერმანული და ფრანგული ენების დეპარტამენტის
ასისტენტპროფესორი
 2001 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გერმანული ენის
კათედრის მასწავლებელი
 სექტემბერი 1999 – 2005 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი დასავლეთევროპული ენების ლაბორანტი
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X
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 წლის
განმავლობაში)

25
1. თ. ნიჟარაძე ”Prototypensemantik im Deutschen und
Georgischen” . Ortsvereinigung Kutaissi der Internationalen
Goethe-Gesellschaft in Weimar e. V. Goethe-Tage 2015. Der
Verlag der Staatlichen-Zereteli-Universität. Kutaissi.
2. თ. ნიჟარაძე ”Falsche Freunde” im Deutschen und Georgischen.
Ortsvereinigung Kutaissi der Internationalen Goethe-Gesellschaft
in Weimar e. V. Goethe-Tage 2013. Der Verlag der StaatlichenZereteli-Universität. Kutaissi. S. 96-102.
3. თ. ნიჟარაძე „გერმანული ნასესხები ლექსიკის ადაპტაცია
ქართულ ენაში“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ”თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება”,
ქუთაისი (10-12 ოქტომბერი 2013). გვ. 87-92
4. თ. ნიჟარაძე „Anglizismen in Soloalbum von Benjamin von
Stuckrad- Barre.“Wechselwirkungen Deutschsprachige Literatur
und Kultur im regionalen und internationalen Kontext.
Germanistisches Institut. Universität Pecs 2010. S.477-487
5. თ. ნიჟარაძე „Syntaktische Stileigenheiten in Christa Wolfs Was
bleibt" Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und
Ästetik. Konferenz aus Anlass des 80. Geburtstags von Christa
Wolf. München 2010. S. 132-142
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

19
1.

ქ. იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტსა და აკ.
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის
არსებული პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში
ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია Sprachliche
Strukturen im deutsch-georgischen Kontrast.მოხსენება „Morphologische Anpassung der Anglizismen im Deutschen
und Georgischen.“იენა 2016

II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ,,თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული
აზროვნება“ მოხსენება- „თანამედროვე გერმანული ენის
განვითარების ტენდენციები“. ქუთაისი 2015.
3. გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის
განყოფილება. გოეთეს დღეები - 2013. პროფესორმასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მოხსენება „Lexikalische
Germanismen im Georgischen“.
2.

ტრენინგები / სემინარები

4.

რეგიონალური სამეცნიერო კონფერეცია„Sprache.
Literatur. Kultur. Geschichte. Philosophie: Textorientierte
Studien“ მოხსენება –ანგლიციზმები ბას ბოიტხერის
„მეგაჰერცში“. თბილისი 2012

5.

ქ. ჰაიდელბერგის რუპრეხტ-კარლს- უნივერსიტეტსა და
აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის
არსებული პარტნიორული ურთიერთობის ფარგლებში
ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია Literatur im
Spannungsfeld von Politik und Ästetik. მოხსენება„Syntaktische Stileigenheiten in Christa Wolfs Was bleibt" .
ქუთაისი 2009

28
1. 22-23. 08 2016 Weiterbildungsseminar an der Staatlichen
Akaki-Zereteli-Universität Kutaissi: „Gesprächsanalyse:
Theorie und Praxis.“ (DAAD)
2. 22-25.02 2016 Weiterbildungsseminare für
Hochschullehrer der Germanistik an der Staatlichen AkakiZereteli-Universität Kutaissi: „Germanistik und
Computerlinguistik im Dialog.“. Goethe-Universität
Frankfurt am Main
3. 14. 03. 2015 Fortbildung zum Thema: Wissenschaftliche
Arbeiten schreiben mit Word und Citavi. (DAAD)
4. 2014 ტრენინგი თემაზე -„Frühes Fremdsprachenlernen“.
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გოეთეს ინსტიტუტი.ბელორუსია. მინსკი
5. 16.-17.03 2013 Fortbildung zum Thema „Die bunte
Republik-Migration in Deutschland“Goethe Institut.
Tbilissi

პროექტები / გრანტები

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

1. 1999 წლიდან გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების
წევრი.
2. 2009 წლიდან გერმანიის აკადემიური გაცვლის
სამსახურის სტიპენდიანტი
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