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ირინე არჯევანიძე 

მობილური: 599517304 

ელ-ფოსტა:irinaarj@gmail.com  

დაბადების თარიღი: 22.10.1974 

 

 

განათლება:  

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  – 1993-1998 წწ. 

ფაკულტეტი - დასავლეთ -ევროპული ენები 

სპეციალობა - ინგლისური ენა და ლიტერეტურა 

კვალიფიკაცია -უცხო ენების სპეციალისტი (ფილოლოგი) 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  – 2005-2007 წწ. 

ფაკულტეტი -ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 

სპეციალობა -კვლევითი მეთოდები ფსიქოლოგიაში 

კვალიფიკაცია- ფსიქოლოგიის მაგისტრი 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება -  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მესამე კურსის 

დოქტორანტი.(ფილოლოგია) 

 

ტრენინგები/სერტიფიკატები/კონფერენციები/სამეცნიერო ნაშრომები 

 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მცნიერება და ცხოვრება“ (თბილისის 

უნივერსიტეტი) - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,იდიომების 
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გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები სხვადასხვა ენოვან საზოგადოებაში“ 

–  (2013წ.) 

2. სერტიფიკატი: ტრეინინგი, teacher training, English Book in Georgia, trainer Philip 

Kerr; March, Tbilisi, 2015; 

3. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მცნიერება და ცხოვრება“ (თბილისის 

უნივერსიტეტი)-„საწარმოთქმო ნორმების დარღვევა ინგლისურ ენაში და სწორი 

გამოთქმის სწავლების რამდენიმე მარტივი მეთოდი სტუდენტთა დამოუკიდებელი 

მუშაობისათვის“ -თბილისი 2013. 

4. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მცნიერება და ცხოვრება“ (თბილისის 

უნივერსიტეტი)-„სიზმარი, როგორც მხატვრული ხერხი ნოდარ დუმბაძის 

“მარადისობის კანონის“ მიხედვით და მისი გამოვლინება ინგლისურ თარგმანში“ -

თბილისი 2015. 

5. სერტიფიკატი: ტრეინინგი, teacher training, English Book in Georgia, trainers: Grzegorz 

Spiewak, Sarah Oskay,  July, Tbilisi, 2016; 

6. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მცნიერება და ცხოვრება“ (თბილისის 

უნივერსიტეტი)-„ნოდარ დუმბაძე-ადამიანის სულის მწერალი“ -თბილისი 2015. 

7. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ – „ჰუმანიზმი ნოდარ 

დუმბაძესთან“- თბილისი 2016. 

8. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი გორის  IV საერთაშორისო კონფერენცია-

„ქრისტიანული იდეალი ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში“(2016წ.) 

9.  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, „პერსონაჟის ფსიქოლოგიური  პორტრეტი 

ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში“(2015წ.) 

10. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,მცნიერება და ცხოვრება“ (თბილისის 

უნივერსიტეტი)-„სიზმარი, როგორც არქიტიპული აზროვნების გამოვლინება 

ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში“ -თბილისი 2015. 

11. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ – „ნუ იჩქარებთ ჩემში 

იუმორისტის დანახვას“- თბილისი 2017. 
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კომპიუტერული პროგრამები 

 

MS Windows  

MS Word 

MS Excel 

 

სამუშაო გამოცდილება : 

ენერგეტიკის სამინისტრო, თარჯიმანი, 1998-2000წწ. 

თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის პედაგოგი, 2000-2002წწ. 

კოლეჯი „თბილისი“, მოწვეული მასწავლებელი 2001-2003. 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - ინგლისური ენის პედაგოგი, 2002 წლიდან 

დღემდე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 


