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აკადემიური ხარისხი:  ფილოლოგიის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:  

 

 2019                 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებლი პროფესორი. (ინგლისური 

ფილოლოგიის მიმართულება). 

 2017-2019       სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მოწვეული-პროფესორი.(ინგლისური 

ფილოლოგიის მიმართულება). 

 2009 – 2017    სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი. (ინგლისური 

ფილოლოგიის მიმართულება). 

 2008-2019       სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი.(ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება). 

 2006-2008       ივ. ჯავახიშვილის სახ.თსუ მესხეთის ფილიალი.ასოცირებული      

პროფესორი(ხელშეკრულებით).(ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულება). 

 2004-2006        ივ.ჯავახიშვილის სახ.თსუ მესხეთის ფილიალი. დოცენტი.(ინგლისური 

ფილოლოგიის მიმართულება). 

განათლება: 

 2004, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატი ;  დიპლომი #004489  

 2000-2004, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მაძიებელი. 

 1987-1991 , თბილისის    ი.ჭავჭავაძის   სახ.   უცხო   ენათა   სახელმწიფო 

პედაგოგიური     ინსტიტუტი.ინგლისური და ესპანური ენების მასწავლებელი. 

                      დიპლომი წარჩინებით. #093480 
 

 [ფოტო] 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

 ინგლისრი ლიტერატურის ისტორია 1, სალექციო კურსი, სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტი, 2017; 

 ჯორჯ ორველი-ლიტერატურა და ტოტალიტარიზმი, ახალციხის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, გულანი, 2016; 

 ედგარ ალან პო - ამერიკული ლიტერატურის ნოვატორი მწერალი, სასწავლო 

უნივერსიტეტი რვალი,სამეცნიერო შრომების კრებულიVI,მერმისი, 2016 

 ჯონ მილტონი - თავისუფლების მომღერალი, სასწავლო უნივერსიტეტი რვალი. 

სამეცნიერო შრომების კრებულიVI,მერმისი, 2016 

 თავისულებისა და სიყვარულის პოეტი (რობერტ ბერნსი)ახალციხის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, გულანი, 2016 

 ბრიტანეთის უძველესი სახელწოდება „ალბიონის“ შესახებ.შრომების კრებული 

ონომასტიკაში,2014;  

 ჯეინ ოსტინის რომანის „სიამაყე და მცდარი აზრი“-ს სოციალური გარემო, 

რვალი,სამეცნიერო შრომების კრებულიVI ,მერმისი, 2013; 

  საიმონის სახე უილიამ გოლდინგის “ბუზთა ბატონის“მიხედვით, ფილოლოგიური 

პარალელები. სამეცნიერო შრომების კრებული, 2013; 

 თავისუფლებისა და ტანასწორუფლებიანობის გოლდონგის ბუზტა ბატონის 2013 

 ბიბლიური რემინისცენციები რადიარდ კიპლინგის ადრეულ პროზაში. 

ფილოლოგიური პარალელები.სამეცნიერო შრომების კრებული,2013; 

 ბრიტანული მწერლობის „ პირველი ლედი“ , სასწავლო უნივერსიტეტი რვალი.სამეცნიერო 

შრომების კრებულიVI,მერმისი, 2012; 

 ჯეინ ოსტინი და პროვინციული ცხოვრება,სასწავლო უნივერსიტეტი რვალი. 

სამეცნიერო შრომების კრებულიVI,მერმისი, 2012; 

 ინგლისური ენის ლექსიკური პლასტი,სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

გულანი,2009;    

   ქართველი რომანტიკოსები ევროპული რომანტიზმის კონტექსტში, სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომები ,2009; 

   დასავლეთ-ევროპული კლასიციზმისა და სენტიმენტალიზმის გავლენა ახალ ქართულ 

ლიტერატურაზე, სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, გულანი,2009; 



 
CV 

დიანა მიქელაძე 
თბილისი. მგალობლიშვილის 3/28 

599 38 03 09 

                                                                                                    ელ ფოსტა dk.mikeladze@gmail.com 

 

3 

  ევროპული ნაკადი XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურულ-კრიტიკულ აზროვნებაში,  

მონოგრაფია, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2008; 

 სიზარმაცე-გაუმაძღრობის პრობლემა მე-19 საუკუნის ევროპულ მწერლობაში,   სსიპ 

ახალციხის ინსტიტუტის შრომები, 2008; 

  წევრნაკლი წინადადებები ინგლისურსა და ქართულ ენებში, სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტის შრომები, 2008.                                                

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 საერთაშორისო Erasmus + ინსტიტუციური განვითარების პროექტი, ASSET, .პროექტის 

მკვლევარ-მასწავლებელი,   2018-2020                

 საერთაშორისო Erasmus + ინსტიტუციური განვითარების პროექტი, Cure, .პროექტის 

მონაწილე, 2019; 

 Certificate for participating in the Training course “ EU Studies Module” 

 ინგლისური ენის მასწავლებელთა ეფექტურობის ამაღლება ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

ETAG Certificate  of Completion, 28 მაისი, 2016 

 ინგლისური ენის სწავლების ახალი სტრატეგიების  სრულყოფის სერთიფიკატი , ETAG 

Certificate  of Completion, 23 მაისი, 2015. 

 პროეექტის დიზაინისა და მენიჯმენტის ტრენინგი,მშვიდობის კორპუსი საქართველოში,4-6 

დეკემბერი, 2012. 

 ახალგაზრდული მხარდაჭერის განვითარების პროგრამა, ამერიკული საბჭოების 

საერთაშორისო განათლების სერთიფიკატი, 20-22 აპრილი, 2012. 

 კურუკულუმის შექმნისა და სწავლების მეთოდოლოგიის სემინარი,  

             ცენტრალური  ევროპული      უნივერსიტეტი. უნგრეთი, ბუდაპეშტი. 3 დეკემბერი,  2010 

უცხო ენა: 

 ინგლისური ენა (კარგად) 

 რუსული ენა (საშუალოდ) 

 სომხური ენა (ელემენტარულ დონეძე) 

 ქართული(მშობლიური ) 
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დამატებითი ინფორმაცია: 

 მადლობა. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში გაწეული შრომისა და მაღალი 

პროფესიონალიზმისათვის.11 ნოემბერი 2015 

 ღია საზოგადოება -სოროსის სტიპენდია. 2009 

 თარჯიმანი. ეუთოს სადამკვირვებო მისია საქართველოში.2016-2018 

 2007 -2011  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო (major) 

 პროგრამის-ინგლისურიენა და ლიტერატურა- ხელმძღვანელი 

 2008-2011  ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო (minor) 

პროგრამის-ინგლისური ენა და ლიტერატურა- ხელმძღვანელი 

 სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში -  34 საბაკალავრო ნაშრომის 

ხელმძღვანელი, 19 საბაკალავრო  და 5 სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზენტი 

 სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში - 15 საბაკალავრო, ნაშრომის 

ხელმძღვანელი, 10 საბაკალავრო ნაშრომის რეცენზენტი 

  სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ენათა სექციის ხელმძღვანელი(ახალციხე)2012 

 პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის-უცხო ენათა და პედაგოგიკის 

გაერთიანებული სექციის ხელმძღვანელი(ახალციხე)25 დეკემბერი, 2010 

 პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის-უცხო ენათა სექციის 

ხელმძღვანელი(ახალციხე)11 ივნისი,  2010 

 საბაკალავრო ნაშრომების დაცვის კომისიის წევრი(ახალციხე) 2009-2013 

 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული შესარჩევი საკონკურსო 

კომისიის წევრი(ახალციხე)  2010 . 

 აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული შესარჩევი საკონკურსო 

კომისიის წევრი(ახალციხე)2013-2016 წლის თებერვალი. 

 ვარძიის დედათა მონასტრის ინიციატვით დაარსებული საეკლესიო სკოლის ინგლისური 

ენის მასწავლებელი 20014 

 ნინო მაჭავარიანის წიგნის- ნარკვევები დასვლეთ ევროპული დრამის ისტორიიდან-

რეცენზენტი 

 გალინა წერეთლის ტესტების- შეამოწმე შენი ცოდნა(პრაქტიკული გრამატიკა 

ტესტებით)- რეცენზენტი 

 რედკოლეგიის წევრი-შრომები. Hჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია I. ახალციხე-

თბილისი 2006.ივ. ჯავახიშვილის სახელობის მესხეთის  Fფილიალის შრომები    


