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მაია ადვაძე 
  

 
პროფესიული 

გამოცდილება: 

 
   

                   2013 - დღემდე                         

 

 

                  

 

                 2011 - დღემდე 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ხარისხის მართვის სამსახური 

მთავარი სპეციალისტი 

 

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი 

მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი 

                                        

2010 – 2011 

 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი  

აღიარების სამმართველო 

სამმართველოს უფროსი      

                                       

2008 - 2011 

 

საქართველოს ENIC  

საინფორმაციო ცენტრების ევროპული ქსელის 

წარმომადგენელი საქართველოში  

     

                  2007 - 2009 

 

განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი  

ევროინტეგრაციისა და მობილობის სამმართველო 

სამმართველოს უფროსი 

 

   

                 2006 - 2007 

  

 

USAID პროექტი 

მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა  

თარჯიმანი 

 

   

2006 – დღემდე 

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

მოწვეული პედაგოგი 

 

             2011- დღემდე 

 

 

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია 

მოწვეული პედაგოგი 

mailto:maka.advadze@gmail.com


 

            2005 – 2008 

 

საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტი  

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ასისტენტ-პროფესორი 

 

   

            2002 -2006 

 

საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტი 

სასწავლო დეპარტამენტი 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

 

              2004 - 2005 

 

საქართველოს დავით აღმაშენებელის უნივერსიტეტის 

ლიცეუმი  და კოლეჯი 

ინგლისური ენის მასწავლებელი 

 

              2001 -2002 

 

ვეტერანების ჰოსპიტალი, მოსკოვი 

თერაპევტი 

 

              2000 - 2002 

 

კორპორაცია ‘Новый курс’ 

თარჯიმანი 

 

            1990 - 1996 

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 

პოლიკნინიკური და გადაუდებელი თერაპიის კათედრა 

ასისტენტი 

 

            1986 - 1990 

 

 

ნევროლოგიის ინსტიტუტი 

ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილება 

მთავარი სპეციალისტი 

 

              1985 - 1986 

 

 ვეტერანების ჰოსპიტალი, თბილისი 

თერაპევტი 

               

         განათლება: 

   

          2014 - 2015  

              

             

             

        2012 - 2014 

  

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი 

 

   

  



1997 – 2000 

 

 

 

 

            1993 – 1996 

 

 

 

            1979 - 1985 

 

მოსკოვის მორის ტორეზის სახელობის სახელმწიფო  

ლინგვისტური უნივერსიტეტი  

მთარგმნელობითი და კვალიფიკაციის ამაღლების  

ფაკულტეტი 

 

 

ლიგვისტური კურსი, ინგლისური ენა 

მოსკოვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

 

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი 

სამკურნალო საქმე 

 

              დიპლომები: 

  

  1985 

 

დიპლომირებული მედიკოსის დიპლომი                     

 

  2000 

 

 

    სერტიფიკატები: 
 

თარჯიმანი-რეფერენტის დიპლომი  

(ინგლისური და რუსული ენები) 

 

 

 

  2008 

 

 
 

სერტიფიკატი: ხარისხის მართვის სიტემები -  

შიდა აუდიტი ISO 9001:2000 

CTC Cordaid Netherlands 

                        

                      2008 

 

სერტიფიკატი: ტრენერების ტრეინინგი 

CTC, Cordaid Netherlands 

 

  2009 

 

 

 

 

2009 

 

სერტიფიკატი:  

უცხოური საგანმანათლებლო პროგრამების, 

დიპლომებისა და კვალიფიკაციების აღიარება 

ჰააგა, ნიდერლანდები  

 

წარჩინების სერტიფიკატი 

ბიზნეს კომუნიკაციის სწავლების მეთოდიკა -  

ზეპირი მეტყველება, საქმიანი ბიზნეს მიმოწერის  

სწავლების მეთოდიკა 

აშშ საელჩო საქართველოში 

 

           ენების ცოდნა 

  

ქართული - მშობლიური 

რუსული - მშობლიურის დონეზე 

ინგლისური - თავისუფლად 



გერმანული - კარგად 

 

          კომპიუტერული                    

პროგრამები: 
 

Microsoft Word, Excel, Power Point  

 
 

       კონფერენციები:    

 
1. ლიტერატურა როგორც ინტერკულტურული დიალოგი უცხო ენის გაკვეთილზე - 

საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 7-9 მაისი, 2010 წ. 

2. მოდიფიცირებული ფრაზეოლოგიზმების სწავლების დიდაქტიკური და 

მთარგმნელობითი ასპექტები- I საერთაშორისო სიმპოზიული ლექსიკოგრაფიაში, 

ბათუმი, 14 მაისი, 2010 წ. 

3. „არ“, „ც“, „კი“ ნაწილაკები ქართულში და მათი შესაბამისობები ინგლისურში, 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი „სპეკალი“, 

ნომერი მეექვსე, 2012; 

4. უარყოფის სისტემა ინგლისურ ენაში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXV, თბილისი, 

2013; 

5. უარყოფის სისტემა ქართულში ენაში, ენათმეცნიერების საკითხები, თსუ 

გამომცემლობა, 2014. 

 

 

 
                        


