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  თამარ  შიუკაშვილი 

              CV 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

   სახელი:  თამარ შიუკაშვილი 

   მისამართი:  გოშაძის ქ. N9, თელავი 

   ტელ:  +995 599 152 661; 0 (350)27 11 51 

   ელ-ფოსტა:  tamuna.shiukashvili@yahoo.com; 

tamuna.shiukashvili@mail.ru   

   დაბ.თარიღი:  27/06/1983წ 

   ეროვნება :  ქართველი 

   ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული 

 

განათლება 

2013 წლიდან -    დოქტორანტურა, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა  

                          „ფილოლოგია“(ქვედარგი  

                         - „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა“). იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  

                          სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2009 _ 2011 -     მაგისტრატურა - „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“.   

                          იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2002 _ 2004 -    იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

                          ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა  

                           (ბაკალავრი).  

 

სამუშაო გამოცდილება 

2014 წლიდან – ასისტენტი. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უცხო ენებისა და  

                         ლიტერატურის კათედრა 
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2012 წლიდან - მოწვეული მასწავლებელი. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  უცხო ენებისა  

                         და ლიტერატურის კათედრა. 

2011_2012 წწ.  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „საერთაშორისო განათლების ცენტრი“_  

              ინგლისური ენის მასწავლებელი. 

2007_2008 წწ.  სადისტრიბუციო კომპანია „შარმ_ტრეიდინგი“ მოლარე-ოპერატორი. 

 2000_2002 წწ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ETAG“ ინგლისური ენის მასწავლებელთა  

                            ასოციაცია _ ინგლისური ენის სპეციალისტი 

 1998_2000 წწ.  არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰორიზონტი“ ინგლისური ენის სპეციალისტი 

 1999 წ.              უცხოელების საზაფხულო ბანაკი - მოხალისე თარჯიმანი, კახეთი. 

 

საზოგადოებრივი აქტივობები 

2014 –      ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II  

                 სამეცნიერო კონფერენცია - «სიტყვათა და წინადადებათა რიგის  

                 საკითხისათვის მეტატექსტში» ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  

                 უნივერსიტეტი. 

2014 -       პროფესორ_მასწავლებელთა XVI (72-ე) სამეცნიერო კონფერენცია -“სიტყვათა და 

                 წინადადებათა რიგი ქართული და ინგლისური ხალხური ზღაპრის მეტატექსტებში’’.       

                 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.      

 2014 -     „მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტი“ ტემპუსის პროექტი „SUTOMA“ კონფერენცია _  

                „ტურიზმის ენა (ტურიზმის ინგლისური)“. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

 2014 -     "ციფრული კვლევის მეთოდები ფილოლოგიურ მეცნიერებებში" თსუ  

                საზაფხულო სკოლა – მონაწილე 

 2013 _      ტემპუსის პროექტი „SUTOMA“, მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტი _ მკვლევარი  

                მასწავლებელი. 

  2012 -    Traning for American Corners Coordinators, high school counselors and advising  

               “friends” _ მონაწილე. „საერთაშორისო განათლების ცენტრი“.  თელავის სახელმწიფო  

                 უნივერსიტეტი. 
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კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

 პროგრამები:   

 საოფისე პროგრამების პაკეტი  MS Office Word;          

 MS Office Excel; 

 MS Office Power  Point; 

 Internet; 

 1c office  რუსული   პროგრამა;  

 Photoshop 

 

ენები 

 ქართული - მშობლიური 

 რუსული -   კარგად 

 ინგლისური- ძალიან  კარგად. 

 

 

 


