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Europass 
Curriculum Vitae 

   

 

სახელი/გვარი  

 

შორენა ლაზვიაშვილი  
 

მისამართი 26 მაისის ქუჩა, ჩიხი 3/ბინა4, თელავი 

 

ტელეფონი 0 (350) 275999 Mobile: +995555000540 
 

ელექტრონული ფოსტა shorena.lazviashvili@gmail.com 

  

ეროვნება ქართველი 

  

დაბადების თარიღი 29/12/1986 

  

სამუშაო გამოცდილება  

- 2014 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ასისტენტ პროფესორი, 

ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 
 

  - 2011-2014 წლის სექტემრამდე - წამყვანი 

სპეციალისტი,მთარგმნელი; ი.გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახური 

 

 - 2010-2012წწ - ინგლისური ენის მოწვეული მასწავლებელი. 

ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

 

- 2007-2008წწ  - მთარგმნელი; თარჯიმანთა ბიურო „პოლიგლოტი“ 
 

-2009 -2010წწ - ინგლისური ენის მასწავლებელი; შ.პ.ს. ერეკლე 

მეფის სახელობის გიმნაზია  

  

განათლება და სამეცნიერო 

ხარისხი  

უმაღლესი 

 2014 წლის 24 ივნისი - ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი 
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 2010-2014წწ - დოქტორანტურა; ი. გოგებაშვილის სახელობის 

თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სპეციალობა - ტიპოლოგიური 

ლინგვისტიკა 

 

 2008-2010წწ - მაგისტრატურა (წარჩინებით); ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სპეციალობა - ტიპოლოგიური 

ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე (ქართულ-

ინგლისური/ინგლისურ-ქართული). 
  

   2004-2008წწ - ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; 

სპეციალობა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა 

 

1993-2004წწ - თელავის მეორე საჯარო სკოლა. 

ტრენინგები/სერტიფიკატები   

2011წ- ინგლისური ენის მასწავლებლის პროფესიული 

განვითარების პროგრამა -"English Language Development"  

(ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ETAG)  

 

2008წ(აპრილი)  - მასწავლებელთა მოსამზადებელი კურსები 

(Peace Corps Trainings)  

 

2008წ/აპრილი-მაისი/ - ინგლისური ენის მასწავლებლის 

პროფესიული განვითარების პროგრამა - More Learning Less Te 

aching; (ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია - ETAG)  
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სამეცნიერო პუბლიკაციები   

  - მონოგრაფია "დრო-კილოთა ფორმობრივი და ფუნქციური 

მიმართებანი ქართულ და ინგლისურ ენებში", გამომცემლობა "ემ-

პი-ჯი", თბილისი, 2014  

 

 - "ქართველ სტუდენტთა შეცდომების ტიპოლოგიური ანალიზი 

სრული დროების გამოყენებისას". კულტურათაშორისი 

დიალოგები, შრომები, თელავი, 2011, I, გვ. 160-164 

 

 - "თხრობითი კილოს გამოხატვის ტიპოლოგიური მიმართებანი 

ქართულსა და ინგლისურში". "ენა და კულტურა", ქუთაისი, 2012, 

№8, გვ. 98-101 

 

-  "ბრძანებითი კილოს გამოხატვისათვის ქართულ და ინგლისურ 

ენებში".  "ენა და კულტურა", ქუთაისი, 2012, №8, გვ. 87-90 

 

 - "კავშირებითი კილოს გამოხატვის ტიპოლოგიური ასპექტები 

ქართულსა და ინგლისურ ენებში", კულტურათაშორისი 

დიალოგები, შრომები. თელავი, 2013, II, გვ. 236-243. 

 

 კომპიუტერული უნარ-

ჩვევები 

Word/Excel/Power Point/Internet 

      ოჯახური მდგომარეობა  დაოჯახებული 

 


