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განათლება
 11/ 2012 -დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბიზნეს-ინჟინერინგი, ბიზნეს-ადმინისტრირება, დოქტორანტურა
 22.02.05 არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ენათმეცნიერების
ისტორია და თეორია, დისერტაციის თემა: „სამეტყველო ჟანრისსაგაზეთო რეცენზიის ფუნქციურ-სემანტიკური ანალიზი
ინგლისურენოვანი რეცენზიის მასალაზე“
 10.07.1999 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი , ინგლისური ენა და ლიტერატურა ფილოლოგანგლისტი,
ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
(წარჩინებით) #0004194
 18.11.2001 ქუთაისის მრავალდარგოვანი ინსტიტუტი, სოფლის
მეურნეობის პროდუქტთა დამზადების ეკონომიკა, ინჟინერეკონომისტი (წარჩინებით ) # 0000884
 11.2003 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ინგლისური ენა, ასპირანტურა

სამუშაო გამოცდილება

 06/2014 - დღემდე აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტის ასოცირებული
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პროფესორი www.atsu.edu.ge
 2011- დღემდე
სასწავლო

შოთა

მესხიას

უნივერსიტეტი,

ზუგდიდის

ჰუმანიტარული

სახელმწიფო
ფაკულტეტის

ასოცირებული პროფესორი, www.zssu.ge
 15/11/2011- დღემდე

თბილისის

ღია

სასწავლო

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
სკოლის პროფესორი, www.openuni.edu.ge
 01/01/2011- 2014

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
, www.tsu.edu.ge
 03/10–2014
აკაკი
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ

მოწვეული

პროფესორი

წერეთლის

სახელმწიფო

მეცნიერებათა

ფაკულტეტი,

ასისტენტ-პროფესორი
 23/08/09–12/2010 თბილისის
სახელმწიფო

ეკონომიკურ

უნივერსიტეტი,

მეცნიერებათა
საზოგადოებრივ

ურთიერთობათა

ჰუმანიტარულ-სოციალურ

ფაკულტეტი,
მეცნიერებათა

სრული პროფესორი,
მიმართულების

ხელმძღვანელი
 08/06-11/07

თბილისის

ეკონომიკურ

ურთიერთობათა

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი
 29/08/06 -02/2010 აკაკი
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ

წერეთლის
მეცნიერებათა

სახელმწიფო
ფაკულტეტი,

წერეთლის

სახელმწიფო

მეცნიერებათა

ფაკულტეტი,

ასისტენტ-პროფესორი
 01/09/99-01/09/03 აკაკი
უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ

ინგლისური ენის კათედრის მასწავლებელი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

ინგლისური
რუსული

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში

თავისუფალი ნავიგაცია, 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 MSIE, Opera, Firefox, Chrome
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სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

1 მონოგრაფია, 2 სახელმძღვანელო, 1 სალექციო კურსი, 40-ზე მეტი
სამეცნიერო სტატია,
1. ს. მორალიშვილი, ი. ჩხობაძე, British and American English,
ISBN 978-9941-0-6234-სახელმძღვანელო, აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი 2013
2. ს. მორალიშვილი, Education and Human Resource Management
for Sustainable Development, IV საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, თსუ. თბილისი 2012
3. S. Moralishvili - Introduction to Linguistics, ISBN 978-9941-04236-2, სახელმძღვანელო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის გამომცემლობა,
ქუთაისი 2014
4. S. Moralishvili – Sociology of Education, სალექციო კურსი, აწსუ
2016
5. ს. მორალიშვილი, Incorporating Blended Learning in Teaching
Business English, აწსუ, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VII
საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია,
ქუთაისი, 2016

20-ზე მეტი კონფერენცია და სემინარი. მათ შორის

 1-2/10/2016

-

კონფერენცია

საერთაშორისო
„კომპიუტინგი,

სამეცნიერო
განათლების

მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება“, ეგც.
New Methods in Teaching Business English
 3-4/07/2016 - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, VII
საერთაშორისო
კონფერენცია,

სამეცნიერო-მეთოდური
Incorporating Blended Learning in

Teaching Business English
 5-6/07/2014 -

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი, V
საერთაშორისო

სამეცნიერო-მეთოდური

კონფერენცია The Importance of Teaching Idioms
 2015

-

HENT,აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, Augmented Reality in Foreign Language
Learning
 2013 - XIII международнфя
научно-практическая
конференция «Научная дискуссия:вопросы филологии,
искусствоведения и культурологии», Москва, SilenceSociocultural Signifier

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
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მნიშვნელოვანი, სულ 30
1. The 11th Confucius Institute Conference “Innovation,
Cooperation, Inclusion, Sharing”, 2016 Kunming China
2. Tempus Program MAHATMA Dissemination Conference,
Tbilisi 2016
3. Teacher Training Course at Golders Green College, UK,
London 2014,
4. Netherlands National Graduate School of Linguistics (LOT),
Brussels, Belgium
Bilingual First Language Acquisition- 40 LOT credits
Analysing Linguistic Variation-40 LOT credits
Contrastive linguistics-40 LOT credits
5. 21 hour Teacher Development Programme, New College
Nottingham, Nottingham Great Britain 2010

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,
2009-2010 საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების
სამინისტრო პროექტი „მასწავლებლის პროფესიული განვითარების
საგანმანათლებლო ცენტრი“ პროგრამა „ინგლისური ენის
დარგობრივი და მეთოდური ასპექტები“, პროგრამის
ხელმძღვანელი და ტრენერი

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

სამეცნიერო საზოგადოება "ცოცხალი ენები", წევრი

დამატებითი ინფორმაცია

2004/2013/2016
OSCE სადამკვირვებლო მისია საქართველოში, ასისტენტ-თარჯიმანი
09/03/2011-10/06/2011 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და „ინგლისური წიგნი
საქართველოში EBG“, პროექტი „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან
ერთად“, კოორდინატორი
02/04/07–31/12/07
UNDP გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, კონსულტანტი
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