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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 5 აგვისტო, 1961 წელი
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1978 წელს დავამთავრე ვანის რაიონის სოფელ სულორის
საშუალო სკოლა, 1989 წელს - ქუთაისის პედაგოგიური
ინსტიტუტის ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული
ენა, ლიტერატურა და ისტორიის სპეციალობა. 1999 წელს
დავიცავი საკანდიდატო დისერტაცია.


სამუშაო გამოცდილება

წლები

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

01.09.1989წ.

დაინიშა ქართული ენის კათედრის ლაბორანტის
თანამდებობაზე

01.09.1989წ.

გადაყვანილი იქნას ქართული ლიტერატურის ისტორიის
კათედრის ლაბორანტად
გადაყვანილი იქნა ქართული ლიტერატურის ისტორიის
კათედრის მასწავლებლად
დაინიშნა ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის
დოცენტის თანამდებობაზე, როგორც კონკურსით არჩეული
დაინიშნა ქართული ლიტერატურის მიმართულებით
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
დაინიშნა ქართული ლიტერატურის დეპარტამენტში

21.09.1994წ
06.10.2000წ
29.08.2006
04.01.2010
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21.09. 1994წ

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახ. უნივერსიტეტში
ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილედ

04.12.2002წ.

დაინიშნა
ფილოლოგიის
თანამდებობაზე

22.02.2005წ

გათავისუფლდა დეკანის თანამდებობიდან "უმაღლესი
განათლების" კანონის ძალაში შესვლის გამო

31.08.2005წ.
29.08.2006

9. 12.2015წ

ფაკულტეტის

დეკანის

დაინიშნა
ჰუმანიტარული
ფაკულტეტის
დეკანის
მოადგილედ.
დაინიშნა ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილედ
დაინიშნა ჰუმანიტარული
დეკანის თანამდებობაზე

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის

ამჟამადაც აგრძელებს მუშაობას

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

რუსული
გერმნული

კომპიუტერული
უნარები

B2

C1

C2

+
+

ოპერაციული სისტემა Windows (7, 8);
ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია; 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), სხვა პროგრამები: .ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა
MSIE, Opera, Firefox, Chrome

გვერდი 2 / 5

Curriculum Vitae
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო
ათი
განმავლობაში)

წლის

სახელი, გვარი

ბოლო ათი წლის განმავლობაში სამეცნიერო ჟურნალებსა და
კრებულებში გამოქვეყნებული მაქვს სამოცზე მეტი სამეცნიერო
ნაშრომი და გამოცემული მაქვს 4 წიგნი. (ერთი თანავტორობით)
1. სიტყვის ფაცერი, საგამომცემლო ცენტრი ქუთაისი, 2009 წ.

გვ. 283.
2. ილია ჭყონიას წერილები ქუთაისზე, საგამომცემლო

ცენტრი ქუთაისი, 2009 წ. გვ. 2011.
3. ქუთაისი XIII საუკუნის 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის 20იან წლებამდე, თანაავტორი, (ქუთაისის კულტურა XVII-XVIII
საუკუნეებში) საგამომცემლო ცენტრი ქუთაისი, 2013 წ. გვ

241-269.
ორნახადი სიტყვის ჭაშნიკი, საგამომცემლო ცენტრი
ქუთაისი, 2014 წ. გვ. 2009.
4.

5. უსამშობლო კაცის ტრაგედია ედუარდ ჰეილის ფილიპ
ნოლანისა და კონსტანტინე გამსახურდიას ფარსმან სპარსის
მიხედვით. საგამომცემლო ცენტრი ქუთაისი, 2014 წ.
გვ. 38-48

სამეცნიერო
კონფერენციები

ბოლო ათი წლის განმავლობაში მონაწილეობა მაქვს
მიღებული სამოცზე მეტ საერთაშორისო და ეროვნულ
სამეცნიერო კონფერენციაში. მათ შორის:
1. პირველი მსოფლიო ომისა და კავკასიის
პრობლემური საკითხები გაზეთ ,,სიმართლის
გზაში.“ მესამე საერთაშორისო სიმპოზიუმის
მასალები, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014 წლის
27-29 ივნისი.
2. აკაკი წერეთლის საბანკო პოლემიკის ზოგიერთი
პრობლემური საკითხი,
თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია აკაკი წერეთელი და მისი ეპოქა.
2015 წლის 22-23 ივნისი.
3. 1977-78 წწ. რუსეთ თურქეთის ომი და საქართველოს
პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი ილია ჭყონიას
პუბლიცისტიკაში. გორის სახელმწიფო საწავლო
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უნივერსიტეტის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია თემაზე: ,,განათლება XXI საუკუნეში,
გორი, 2015 წლის 13-14 ნოემბერი.
4. დიმიტრი ყიფიანის ეროვნულ-მამულიშვილური
ღვაწლის გააზრება აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში,
ქუთაისის
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ქართული
ფილოლოგიის
დეპარტამენტის,
ეროვნული
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი
აკაკი
წერეთლ;ის
დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100
წლისთავისადმი, 2015 წლის 22-23 ოქტომბერი.
5. ფაცას
ქართველთა
ზეპირსიტყვიერების
თემატური თავისებურებები,
ქუთაისის ილია
ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის VIII
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
მიძღვნილი სხვა სახელმწიფოებში მცხოვრებ
ქართველებს, 2016 წლის 29-30 ოქტომბერი.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში კონსულტაციებისა და
ტრენინგების ცენტრის გამართული - ზრდასრულთა სწავლების
მეთოდები, ქუთაისი. 2016 წ. 23-25 თებერვალი.

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი.

წლები
2006

2007

2010

2009

სამეცნიერო ფონდი, პროექტის
სტატუსი
დასახელება და №
პროექტში
ქართველი და ებრაელი მწერლები
საქართველოსა და ისრაელში
შემსრულებ
ელი
ქუთაისის ლიტერატურული
ცხოვრების ისტორია
შემსრულებ
ელი
წინაპართა დემოკრატიული
გაკვეთილები
შემსრულებ
ელი
ილია ჭყონიას წერილები
ქუთაისზე
შემსრულებ
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ელი

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

საქართველოს მწერალთა, ხელოვანთა და მეცნიერებათა
ეროვნული აკადემიის წევრი.
ასევე:
სამეცნიერო ჟურნალ „ქართველოლოგიური მემკვიდრეობის
რედკოლეგიის წევრი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სალიტერატურო
ჟურნალ ,,პოეზიის დღის“ რედაქტორი
ჰუმანიტარულ
რედაქტორი.

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის

შრომების

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საერთაშორისო
სამეცნირო კონფერენცია ენა როგორც კულტურათაშორისი
მედიატორი რედკოლეგიის წევრი.
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. საერთაშორისო
სამეცნირო
კონფერენცია
თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება
რედკოლეგიის წევრი.
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