
 

 

     ია ნადირაძე 

              CV 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

           სახელი:  ია ნადირაძე 

    მისამართი:  თელავი, ჭავჭავაძის ქ.N15 

                ტელ:  +995 557 932 942 

     ელ-ფოსტა:  ianadiradze@yahoo.com, nadiradzeia@gmail.com    

  დაბ.თარიღი:   12/06/1983 

        ეროვნება:  ქართველი 

 

განათლება 

2013 წლიდან - დოქტორანტურა, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა 
„ფილოლოგია“(ქვედარგი - „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა“). თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2011 - 2013 - მაგისტრატურა - „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“.  
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2007-2011 - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა 
(ბაკალავრი).  

2010 – 2011 - თელავის პროფესიული კოლეჯი ‘’პრესტიჟი’’.  სპეციალობა - გიდი.  

2008 იანვარი- ოქტომბერი - ალექსანრდრეს ინსტიტუტი, ქ.სალონიკი, საბერძნეთი. 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2014 წლის სექტემბრიდან - ასისტენტი (ინგლისური ენის მიმართულებით), თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი. 

2013 - 2014 - მოწვეული მასწავლებელი. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  უცხო ენებისა 
და ლიტერატურის დეპარტამენტი. 

2011 წლიდან - მოწვეული მასწავლებელი. უცხო ენებისა და პროფესიული გადამზადების 
ცენტრი, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  

2012 წლის  სექტემბერი - თარჯიმანი ღია დემოკრატიის კომიტეტის (COD) საერთაშორისო 
დამკვირვებლებთან (საპარლამენტო არჩევნები).   
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2009 ივლისი-ოქტომბერი -  საერთაშორისო  სავაჭრო  განყოფილების ადმინისტრატორი, 
კომპანია Minos S.A. საბერძნეთი. 

2007დან - დღემდე - ინგლისური ენის კერძო მასწავლებელი.     

 

საზოგადოებრივი აქტივობები 

 

    2013 -  სტუდენტ-ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა XV (72-ე) სამეცნიერო კონფერენცია - „მოდალობის 
გამოხატვის ზოგი თავისებურების შესახებ ქართულ და ინგლისურ ენებში’’. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი.      

    2012 -  სტუდენტ-ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა XVI (71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია - „გურამ 
ფანჯიკიძის მოთხრობათა ენობრივი თავისებურებანი’’. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.      

    2012 -  სტუდენტ-ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა XVI (71-ე) სამეცნიერო კონფერენცია - „Preposition 
as the main constituent of the prepositional verb in the English and Georgian Languages”. თელავის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი.      

   2012 - ახალგაზრდა მკვლევართა ეროვნული ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია - 
“ქართველოლოგიური კვლევები: ძირითადი ტენდენციები და თანამედროვე პრობლემები“ – 
„ქართული ზმნისწინის ინგლისური შესატყვისები და მათი ფუნქციები“. თბილისი, 
ქართველოლოგიური კვლევების ინსტიტუტი.  

  2011 - სტუდენტ-ბაკალავრთა და მაგისტრანტთა XV (70-ე) სამეცნიერო კონფერენცია - „ფერთა 
ამსახველი იდიომები ინგლისურ ენაში’’. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.      

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები 

 პროგრამები:   

 MS Office XP/2003/2007 – Word, Excel, Access, Power Point. 

 ინტერნეტ პროგრამები; Windows XP; 

ენები 

 ქართული - მშობლიური 

 რუსული - ძალიან კარგად 

 ინგლისური- ძალიან  კარგად. 

 

 


