Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

ნესტან კუტივაძე
სოლომონ პირველის 41, ქუთაისი, 4600

+995431244887

+995577131855

nestani.kutivadze@atsu.edu.ge

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 19.07. 1962
* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 1989-1995

-

ივ.

ჯავახიშვილის

სახ.

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ქართული ლიტერატურა


1979-1983 - ქუთაისის სახელმწიფო პედინსტიტუტი, ქართული ენა და
ლიტერატურა,ქართული

ენისა

და

ლიტერატურის

მასწავლებელი

სამუშაო გამოცდილება

 2014

პროფესორი,

ჰუმანიტარულ

აკაკი

მეცნიერებათა

წერეთლის

სახელმწიფო

ფაკულტეტი,

უნივერსიტეტი,

მიმართულება

ქართული

ლიტერატურა
 2014 - რედაქტორი, სამეცნიერო ჟურნალი - "აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მოამბე“ , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
დოცენტი/ასოცირებული
პროფესორი,
ქართული
 1995-2014
ლიტერატურის
დეპარტამენტი,
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
 1995-2007 - განყოფილების უფროსი, ასპირანტურის განყოფილება, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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A1
ინგლისური

A2
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B1

B2

C1

C2

X

რუსული

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), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ -90
1. Basic Trends of Georgian-Language Authors in Israel, Literature in Exaile:
Emigrants’ Fiction 20th Century Experience, Edited by Irma Ratiani, Camridge
Scholars Publishing, 2016, 220-228
2. განდევნილი განცდა და მხატვრული ლიტერატურა, სჯანი, 17, 2016,
52-62
3. The Specificity Issues of the Georgian Essay of the Beginning of the XX

Century, PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES:
HINTING AT INTERDISCIPLINARITY, 2nd Edition, From Manuscript to Ebook, Iasi, Romania, 2015, 128-133
4. ქართველი ქალის ისტორიული როლის რეცეფცია თამარ და აკაკი
პაპავების ლიტერატურულ მემკვიდრეობაში , აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე, #6, 2015 გვ. 151-164;
5. ქართული ლიტერატურული ზღაპარი (XIX საუკუნე), ქუთაისი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014. 122 გვ.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ 70
2016- ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, VII
სართაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მოპასანის მოტივები
XIX-XX საუკუნეების მიჯნის ქართულ პროზაში (არაგვისპირელი,
ჯავახიშვილი)
2016 - ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა
რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. X საერთაშორისო
სიმპოზიუმი - ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები,
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ლიტერატურული ზღაპარი ქართულ მოდერნისტულ პროზაში
2016- Tamar and Akaki Papava _ Prominent Representatives of the Georgian
Emigration. Conference - PERSPECTIVES IN THE HUMANITIES AND
SOCIAL SCIENCES: HINTING AT INTERDISCIPLINARITY, Romania
2014 - ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა
რუსთაველის
ქართული
ლიტერატურის
ინსტიტუტი.
VIII
საერთაშორისო
სიმპოზიუმი
ლიტერატურათმცოდნეობის
თანამედროვე პრობლემები , თბილისი, საქართველო, პარალელური
თემები, როგორც ლიტერატურის უნივერსალიის ერთ-ერთი
მახასიათებელი
2013
ი.
ჯავახიშვილის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, კავკასიოლოგთა
III
საერთაშორისო
კონგრესი,
„კავკასიის გმირის“ სულიერი დრამის მხატვრული ინტერპრეტაცია
აკაკი გაწერელიას „შამილში“

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
სულ-10
2015 - მენტალური ლექსიკონი
2013 - ინგლისურენოვანი ტრენინგი დისტანციურ სწავლებაში (Intensive
Training – Educational User Level 1)

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
2013-2014- საბჭოთა პერიოდის ქართული ემიგრანტული პოეზიის
ანთოლოგიის შედგენა და გამოცემა სათანადო კომენტარებისა და
ვრცელი სამეცნიერო ნარკვევის თანდართვით, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2010-2011 - ქართულენოვანი ლიტერატურა
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

ისრაელში,

აკაკი

-------------------------------------------------------------------------------2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური
საბჭოს წევრი
2014 - კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაცია
2012 - ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
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