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ოჯახური მდგომარეობა                დასაოჯახებელი 
 
 
 

სამეცნიერო ხარსისხი          2006      ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

                                     დიპლომი # 005683  

                                                                          სადისერტაციო თემის დასახელება: მთის   

                                     ხალხტა თემა ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში  

 
განათლება                                     2003-2006  თბილისის შოთა რუსთაველის 

                                        სახელობის ქართული ლიტერატურის 

                                         ინსტიტუტის მაძიებელი 

 

1998-2003 თბილისის პედაგოგიურ მეცნიერებათა 

ეროვნული ინსტიტუტის მაძიებელი. 

                             

 



   1993-1998   თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

  ქართული ენისა და ლიტერატურის 

  მასწავლებელი (წარჩინებით) 

  დიპლომი AA # 0003779 

                                                        

1982-1993 ქ.თელავის V საშ. სკოლა (წარჩინებით) 

 

 

     პროფესიული გამოცდილება დაკავებული თანამდებობის მიხედვით: 

                             

                            2005- 2007        თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

                                        ვებ-გვერდის რედაქტორი 

  

 2004-2005    თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

             საზოგადოებათან ურთიერთობის 

             სამსახურის უფროსი. 

 

    სამუშაო გამოცდილება: 

                                                      2009-დან       თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

                                         სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და               

                                                                                   სამართლის სკოლის 

                                          ასოცირებული პროფესორი   

                                          ჟურნალისტიკის მიმართულებით.  

     

                           2007-2009       მოწვეული მასწავლებელი 

 

                                                      2005- 2007          ქართული ფილოლოგიის კათედრის 

                                         ასისტენტ-პროფესორი. 

              

2004        რექტორის თანაშემწე 

              

                          2000-2004     თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

              სტუდკავშირის თავმჯდომარე. 

 



2002-2009 არასამთავრობო ორგანიზაცია `ახლი 

თაობა_ ახალი ინიციატივის~ 

კოორდინატორი თელავის რაიონში. 

                               

სამეცნიერო ინტერესები:          _ ქართული ლიტერატურა: 

                                   _ ჟურნალისტიკა 

 
 

სამეცნიერო მუშაობა:           33 სამეცნიერო ნაშრომი (3 საერთაშორისო 

                                    ჟურნალში);  

                                                                  11 სამეცნიერო კონფერენცია (2 საერთაშორისო) 

 

დარგში გამოქვეყნებული პუბლიკაციები   (ბოლო ხუთი წელი): 

 
 
1. გოგოლი მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ პრესაში, უკრაინა,  ნეჟენის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შრომები, 2010. (3  ნაბეჭდი გვერდი); 
 

2. ქართულ–უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობები და დიდი სიყვარულით 
გამთბარი პატარა წერილი.   უკრაინა,  ნეჟენის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 
2009. (4  ნაბეჭდი გვერდი); 
 

3. ქალთა საკითხები მიხეილ ჯავახიშვილის პუბლიცისტიკაში _ჟურნალი ,,ინტელექტი“, 
#2(34), თბილისი, 2009. (3 ნაბეჭდი გვერდი); 
 

4. აზერბაიჯანელი ხალხის სიყვარულით გამთბარი წერილები _განჯის უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომების კრებული #1, განჯა, 2009. (6  ნაბეჭდი გვერდი); 
 

 
5. ქართულ–აზერბაიჯანული ლიტერატურული და კულტურული ურთიერთობანი  
      (ი. გრიშაშვილის წერილების მიხედვით) _  ჟურნალი  ,,მეცნიერება და 
     ტექნოლოგიები“, #1–3, თბილისი, 2009.  (3 ნაბეჭდი გვერდი); 
 
6. გაბრიელ სუნდუკიანი და ქართველი სამოციანელები (ი. გრიშაშვილის წერილების 
     მიხედვით) _ჟურნალი  ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #4–6, თბილისი, 2008. 
     (3 ნაბეჭდი გვერდი); 
 
7. ქალთა საკითხები გ. წერეთლის პუბლიცისტიკაში _ჟურნალი  ,,მეცნიერება და 
       ტექნოლოგიები“, #10–12, თბილისი, 2007.  (4 ნაბეჭდი გვერდი); 
 
7. ვაჟას პუბლიცისტიკა  _მისი მხატვრული შედევრების შემავსებელი სამყარო _თელავის 
    სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, #2(24), 2008. (4 ნაბეჭდი გვერდი); 
 



8. ქართველი ქალი აკაკი წერეთლის პოეზიასა და პუბლიცისტიკაში _ თელავის 
    სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, #2(22), 2007. (4 ნაბეჭდი გვერდი); 
 
 
9. ქართველი დედის ეროვნული მისია ილიას შემოქმედებასა და პუბლიცისტიკაში _ 
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საიუბილეო კრებული მიძღვნილი ი.ჭავჭავაძის 
დაბადებიდან 170–ე წლისთავისადმი,  2007. (5 ნაბეჭდი გვერდი); 

 
   ენების ცოდნა                     ქართული (მშობლიური); 

                                    ინგლისური (კარგად;) 

                                    რუსული (კარგად). 

 

ტექნიკური ჩვევები               კომპიუტერი_ Word-ისა და Exel-ის პროგრამები 
                                                 ინტერნეტი            
 

სხვა უნარ-ჩვევები:                ორგანიზატორული სქმიანობა, გუნდური მუშაობა 

 

სხვა ინტერესები:                  კითხვა, მოგზაურობა 

 

ტრენინგები:                    2007        `ეფექტური კომუნიკაცია~_თელავი, 

                                        პარტნიორები_საქართველო. 

 

2007 `პროექტის წერა~_კვარიათი. 

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 

            და განვითარების ცენტრი. 

 

                         2007        `სტრატეგიული დაგეგმვა, პროექტის 

            ციკლის მართვა~_თელავი,  

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 

            და განვითარების ცენტრი. 

                         2002        `არალეგალური მიგრაცია~_ თელავი, 
           ქალები მომავლისათვის 
 
 

 2002      `ახალგაზრდა ქალები უკეთესი 

         მომავლისათვის~_ტაბახმელა, 

         ახალგაზრდული კავშირი `ინიციატივა~. 

 

                                                            2010 წელი  


