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განათლება: 

2009 – 2012                                                       თელავის     სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხი.  

 

2012                                                                   ტრენინგი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის საფუძვლებში, 

პრეზენტაციების უნარ-ჩვევებსა და პროექტის 

მართვაში (ჯიპა, ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო). 

 

2009 – 2010                                                       Erasmus Mundus External Cooperation Window 

for Georgia, Armenia and Azerbaijan, 

სადოქტორო პროგრამის მონაწილე, A.T.E.I 

/არისტოტელეს უნივერსიტეტი, სალონიკი, 

საბერძნეთი. განხორციელებული კვლევა: „Oral 

Interaction and Oral Discourse in University 

English for Specific Purposes (ESP) Classrooms“.      
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2005-2007                                                          თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური 

ხარისხი.                                            

 

2001-2005                                                          თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ინგლისური  ენისა და ლიტერატურის 

ბაკალავრიატი. 

კონფერენციები:  

2012                                                                   მეორე საერთაშორისო კონფერენცია “Education, 

English Language Teaching, English Language and 

Literature in English”, IBSU, თბილისი, 

საქართველო. (მომხსენებელი)                                               

 

2011                                                                    პირველი საერთაშორისო კონფერენცია 

“Education, English Language Teaching, English 

Language and Literatures in English”, IBSU, 

თბილისი, საქართველო. (მომხსენებელი)                                              

 

2010                                                                    საერთაშორისო კონფერენცია “Teaching Foreign                                  

                                                                             language and Their Problems of Development”,                     

                                                                             (მომხსენებელი), განჯა, აზერბაიჯანი. 

 

პუბლიკაციები/სამეცნიერო შრომები/რიდერები:  

2013                                                                   When and How to Treat Speaking Errors/Mistakes?                

                                                                           საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი                     

                                                                           „ინტელექტი“, 3(47), თბილისი. 

2012                                                                   “Professional English Law” – Supplementary 

materials for ESP (Law) 



2012                                                                   “A Brief History of Britain” - Reader. 

2012                                                                   “A Brief History of the United States of America” - 

Reader. 

2012                                                                  მონოგრაფია: საუბრის უნარ-ჩვევების   

                                                                          განვითარების სტრატეგიები                                       

                                                                          დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლებაში     

                                                              (ინგლისური ენა უმაღლესი საგანმანათლებლო       

                                                              დაწესებულების სამართლის სპეციალობის  

                                                              სტუდენტთათვის), საგამომცემლო სახლი ემ      

                                                              პი ჯი, თბილისი.  

2012                                                                  სადისერტაციო ნაშრომი: საუბრის უნარ-                                      

                                                                          ჩვევების განვითარების სტრატეგიები                                      

                                                                          დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლებაში     

                                                              (ინგლისური ენა უმაღლესი საგანმანათლებლო       

                                                              დაწესებულების სამართლის სპეციალობის  

                                                                          სტუდენტთათვის), ი. გოგებაშვილის  

                                                                          სახელობის თელავის სახელმწიფო   

                                                                          უნივერსიტეტი, თელავი, საქართველო.  

2012                                                                 ტერმინოლოგიის და ლექსიკის შერჩევის გზები 

დარგობრივი ინგლისური ენის სწავლების 

დროს, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, 3(44), თბილისი. (გვ. 34-36) 

2012                                                                 საუბრის უნარ-ჩვევების განვითარების  

სტრატეგიები დარგობრივი (სამართლის) 

ინგლისური ენის სწავლებაში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 3(44), 

თბილისი. (გვ. 37-39) 



2012                                                                  „ქართული საწყისისა და ინგლისური 

ინფინიტივის შედარებითი ანალიზი“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, 2(43), თბილისი. (გვ.179-181) 

2012                                                                    „ქართული საწყისისა და ინგლისური 

გერუნდივის შეპირისპირებითი ანალიზი“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, 2(43), თბილისი. (გვ.182-184) 

2012                                                                   “Traditional and contemporary methods of 

teaching speaking in ESP classes”, სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, 

№ 7, ქუთაისი. (გვ. 242-246)                   

2012                                                                   “Teachers’ Role in ESP classes” (Co-author: prof. 

Manana Garibashvil), Proceedings of the Second 

International Research Conference on Education, 

English Language Teaching, English Language and 

Literatures in English, IBSU. Tbilisi. (გვ. 105-108).                           

2012                                                                   “Age peculiarities of I-II year students and teaching    

                                                                            speaking to ESP students”, Scientific Notes:                       

                                                                           Psychological and Pedagogical Sciences, No 10,                 

                                                                           გოგოლის სახელობის სახელმწიფო                  

                                                                            უნივერსიტეტი, უკრაინა. 

2012                                                                    “Assessing speaking while teaching English for law                  

                                                                             students”, Scientific News, 2012/2, Ganja State                          

                                                                             University, Azerbaijan (გვ. 220-222) 

2011                                                                    “ავთენტური სასწავლო მასალები  



                                                                            ინგლისური ენის დარგობრივ ჯგუფებში “, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“, 3 (41). თბილისი. (გვ. 60-62). 

2011                                                                   “Speaking Activities for Teaching English for Law”, 

Proceedings of the First International Research 

Conference on Education, English Language 

Teaching, English Language and Literatures in 

English, IBSU. Tbilisi. (გვ. 71-76). 

2010                                                                   “Teacher-student Interaction in ESP (English for 

Specific Purposes) Classes” (Co-author: prof. 

Manana Garibashvil), სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, 

№ 4, ქუთაისი. (გვ. 191-193).  

2010                                                                   “Specifics of teaching general English and ESP at 

the University level”, Proceedings of the 

international conference on “Teaching Foreign 

Language and their Problems of Development”, 

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan. (გვ. 70-

78). 

 

მუშაობის გამოცდილება: 

2013 - დღემდე                                                  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,                  

                                                                            ასისტენტ პროფესორი ინგლისური ენისა და  

                                                                             ლიტერატურის მიმართულებით  

2010 – 2013                                                         თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ინგლისური ენის მოწვეული მასწავლებელი  

 



უნარჩვევები:                                                     კომპიუტერი (Word, Excel, Power Point, SPSS, 

Internet) 

 

ენები:                                                                   ქართული, ინგლისური, რუსული 

 

 


