
პროგრამის ხელმძღვანელი _ ნინო სოზაშვილი 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

საკონტაქტოინფორმაცია:არჩილ II-სქ. #18, თელავი, 2200, საქართველო 

მობ.: 899 985303 

ელ-ფოსტა: ninosozashvili@gmail.com 

 

განათლება 

2008 – 

დღემდეთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისდოქროტანტიგანათლებისმენეჯმენტისმ

იმართულებით. 

2001 - 2003  

თბილისისმეცნიერებათააკადემიისშოთარუსთაველისსახელობისლიტერატურისინსტი

ტუტისასპირანტი. შედგადისერტაცისდაცვათემაზე 

“ფოლკლორულიწყაროებიაკაკიწერეთლისპოეტურეპოსში”. 

სადისერტაციოსაბჭოსგადაწყვეტილებითმიენიჭაფილოლოგიურმეცნიერებათაკანდიდა

ტისხარისხი 

1991 – 1996  თელავისსახელმწიფოპედაგოგიურიინსტიტუტისისტორია-

ფილოლოგიისფაკულტეტი, ქართულიენისადალიტერატურისსპეციალობა. 

 

სამუშაოგამოცდილება: 

2009-

დღემდეთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტ

ის, ქართულიფილოლოგიისკათედრისასოცირებულიპროფესორი 

2008- 2009  

თელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსაზოგადოებასთანურთიერთობისსამსახურისხე

ლმძღვანელი. 

2005 – 2009 თელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისასისტენტ-პროფესორი. 

2002–2004 

მიწვეულივიყავისაბერძნეთისარისტოტელესსახელობისსახელმწიფოუნივერსიტეტის, 

ფილოსოფია-თეოლოგიისფაკულტეტზე. 

ვკითხულობდისალექციოკურსსშედარებითმითოლოგიაში – 

“ბერძნულიდაქართულიმითოლოგიისურთიერთობათასაკითხები.” 

ამავეწლებშიმიმიწვიესსაბერძნეთისსახელმწიფოტელევიზიისმე-3 არხზედარადიო FM 

100-ზე, სადაცმიმყავდატელე-რადიოსაუბრებიბერძნულ-ქართულკულტურულ-

ისტორიულურთიერთობათასაკითხებზე. 

 

პროფესიულიგამოცდილება: 

ვარი. 

გოგებაშვილისსახელობისთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისჰუმანიტარულმეცნიერ

ებათაფაკულტეტისქართულიფილოლოგიისკათედრისასოცირებულიპროფესორი. 
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2009 წლიდანვარხუთისასწავლოპროგრამისხელმძღვანელისაბაკალავროდონეზე. 

ესპროგრამებია: 

ჰუმანიტარულმეცნიერებათაფაკულტეტზე:  

1. საბაკალავრო(major) პროგრამასპეციალობაზე 

,,კულტუროლოგიადახელოვნებათმცოდნეობისისტორია~;  

2. საბაკალავრო(major) პროგრამასპეციალობაზე ,,ქართულიენადალიტერატურა~;  

3. დამატებით(minor) სპეციალობა ,,ქართულიენადალიტერატურა~;  

4. დამატებით(minor) სპეციალობა ,,ქართულილიტერატურა~.    

სოციალურ, ბიზნესისადასამართლისმეცნიერებათაფაკულტეტისდამატებით (minor) 

სპეციალობაზე: 

1. “კულტუროლოგია~.  

აღნიშნულპროგრამებშითანამედროვესაგანმანათლებლოტექნოლოგიებისდანერგვა, 

პროგრამებშიშემავალისაგნებისკურიკულუმისსწორიმართვა, 

სწავლებისთანამედროვემეთოდებისშერჩევადაშემდეგ, მათისაფაკულტეტო 

დონეზედანერგვაჩემიმთავარიპრიორიტეტია. 

2002-2004 წლებშიმიწვეულივიყავისაბერძნეთშიარისტოტელესუნივერსიტეტში, 

სადაცმიმყავდასალექციოკურსებიშედარებითმითოლოგიაში; 

2008-2010 წლებშიაქტიურმონაწილეობასვიღებდი ,,ევროკომისიის~ 

მიერდაფინანსებულსაგანმანათლებლოპროექტშიTEMPUS, 

რომელიცორიენტირებულიიყოთელავისუნივერსიტეტშიხარისხისუზრუნველყოფისსამ

სახურისშექმნაზე. 

სისტემატიურადვესწრებოდიევროპელიექსპერტებისმიერჩატარებულტრენინგებს; 

2008 წლიდანვარი. 

გოგებაშვილისსახელობისთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტისგანათლებისმეცნიერება

თაფაკულტეტისდოქტორანტი ,,განათლებისმენეჯმენტის~ მიმართულებით; 

ჩემისადისერტაციოთემისსათაურია 

„განათლებისმენეჯმენტისთეორიულისაფუძვლები“. 

დისერტაციისდაცვისშემდეგგამოვცემმონოგრაფია-

სახელმძღვანელოსამავესპეციალობისსტუდენტებისათვის. 

ჩემიპროფესიულიკუთხითუკეთდახელოვნებისათვისსაბერძნეთშივესწრებოდიტრენინგ

ებსსწავლებისთანამედროვემეთოდებსადატექნოლოგიებზე. 

ასევემეტადნაყოფიერიგამოდგატრენინგებიმშობლიურიენისადალიტერატურისსწავლებ

აზე.  

TEMPUS 

პროექტისფარგლებშიევროპისწამყვანუნივერსიტეტებშიმოსმენილიმაქვსტრენინგებიდი

სტანციურისწავლებისდანერგვასადაადაპტირებაზე, 

ასევესწავლებისტანამედროვემეთოდებსადატექნოლოგიებზე.  

ამერიკისშეერთებულშტატებშიგანსაკუთრებითდავხვეწედაავიმაღლეცოდნაუახლესიტე

ქნიკის, მეთოდიკისდაპროგრამებისადაპტირებისთაობაზესაგანმანათლებლოსივრცეში. 

ჩემსგამოცდილებასმუდმივადვუზიარებდიკოლეგებს, 

ხშირადვატარებდიტრენინგებსქართულენისდალიტერატურისსწავლებისთანამედროვე

მეთოდებსადატექნილოგიებისდანერგვაზეთელავისსახელმწიფოუნივერსიტეტში. 



აქვემინდააღვნიშნო, 

რომამერიკულუნივერსიტეტებშიმიღებულიგამოცდილებაუკვეგამოვიყენეკენტუკისსახე

ლმწიფოუნივერსიტეტში, 

სადაცჩავატარერამოდენიმესაჯაროლექციაროგორცფოლკლორის, 

ისეგანათლებისმენეჯმენტისმიმართულებით.   

 

ტრენინგები: 

1. 12. 2010 - კანზასისსახელმწიფოუნივერსიტეტი. 

„სწავლებისთანამედროვეტექნოლოგიებისდანერგვასაგანმანათლებლოსივრცეში“ 

2. 02. 2011 – კენტკისსახელმწიფოუნივერსიტეტი. 

„სწავლებისთანამედროვემეთოდიკისდანერგვისპრობლემებიდაპერსპექტივები“ 

3.03. 2011 – იუტასუნივერსიტეტი, ქალაქიორემი. 

„დისტანციურისწავლებისთანამედროვეტექნოლოგიები“. 

4.04. 2011 - ოჰაიოსსახელმწიფოუნივერსიტეტი. 

„მშობლიურიენისადალიტერატურისსწავლებისთანამედროვემეთოდები“ 

5.10. 2008 – თბილისი. გერმანულისახელმწიფოკომპანია “ინვენტი~-

ისსაერთაშორისოტრენინგი - 

,,დისტანციურისწავლებისდანერგვასაქართველოსსაგანმანათლებლოსივრცეში~.  

 

სამეცნიეროასოციაციებისწევრობა 

1.ამერიკელფოლკლორისტთაასოციაცია; 

2.ამერიკელანთროპოლოგთაასოციაცია; 

3.ოჰიოსსახელმწიფოუნივერსიტეტისახლოაღმოსავლეთისადასლავისტიკისშემსწავლე

ლისამეცნიერო ასოციაცია.  

 

სამეცნიერო ნაშრომები და კონფერენციები 

(2005-2010) 

 

1. ამირანის ეტიმოლოგია (სტატია) იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. #1 (17) 2005. 

2. აკაკი წერეთლის პოეტური ეპოსის ფოლკლორული წყაროები (მონოგრაფია) 

გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 2005. 

3. აკაკი წერეთლის პოემა ,,ალექსის“ ფოლკლორული წყაროების საკითხისათვის.( 

სტატია) იაკობ გოგებაშვილის თელავის სხელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული. #1 (19) 2006. 

4. აკაკი წერეთლის პოემის ,,მომაკვდავის ჩვენება“ ფოლკლორულ–რელიგიური 

წყაროების გამო. (სტატია) იაკობ გოგებაშვილის თელავის სხელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. #1 (19) 2006. 

5. ამირანის სახე აკაკი წერეთლის პოემაში ,,მედია“. (სტატია) იაკობ გოგებაშვილის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. #2 (20) 

2006. 

6. საუბრები წმინდა წერილის ირგვლივ. (სტატია) იაკობ გოგებაშვილის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. #2 (20) 2006. 



7. ძიებანი ფოლკლორულ–ლიტერატურული ურთიერთობიდან, I, (ბროშურა) 

გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 2006. 

8. ძიებანი ფოლკლორულ–ლიტერატურული ურთიერთობიდან, II, (ბროშურა) 

გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 2006. 

9. აკაკაი წერეთლის დიდაქტიკური ხასიათის პოემების ფოლკლორულ–რელოგიური 

მოზაიკა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა 

სამეცნიერო სესია VII (63-ე) 2006. 

10. ძიებანი ფოლკლორულ–ლიტერატურული ურთიერთობიდან, III, (ბროშურა) 

გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 2007. 

11. ფოლკლორული პარალელები (ბროშურა) გამომცემლობა ,,კაბადონი“ 2007. 

12. საკრალური ,,სამის“ საკითხისათვის ,,ვეფხისტყაოსანში“ (სტატია) იაკობ 

გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. #1 (21) 2007. 

13. საუბრები წმინდა წერილის ირგვლივ. (საუბარი მეორე). (სტატია) იაკობ 

გოგებაშვილის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების 

კრებული. #1 (21) 2007. 

14. ქართული დრამატურგია და ხალხური შემოქმედება. ტომი I, (მონოგრაფია), 

გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 2007. 
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