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აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:  

 17.02.2018 წლიდან დღემდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  

 28.02. 2014 წლიდან 17.02. 2018 წლამდე- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  

 06. 04. 2013 - 05. 05. 2016 წწ.  -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს წევრი. 

 12. 06. 2008 -12. 06. 2012 წწ. - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  ხარისხის 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 

 2009-2010 წწ. -საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებლის 

მომზადებისა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების 

აკრედიტაციის წესის და პირობების მომზადების  სამუშაო ჯგუფის წევრი. საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერებათა მინისტრის ბრძანება№965. 05.11.2009. 

 05.03. 2008- 28.02. 2014 წწ. - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი; 

 10. 2007-12.02. 2008 წწ. -სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მოვალეობის შემსრულებელი; 

 28.09.2006-05. 03.2008 წწ.  - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის 

ასისტენტ პროფესორი; 

 05. 09. 1992- 01. 09.1995 წწ. -თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის 

მოწვეული მასწავლებელი; 

 01.09.1995-28.09.2006 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალის 

ლიტერატური კათედრის ძირითადი საშტატო განაკვეთის მასწავლებელი; 
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 02.10. 1995-05.09. 2002 წწ. - ახალციხის მე-6 საავტორო  სკოლის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი; 

 20. 08. 1989-02. 10.1995 წწ. -ახალციხის შოთა რუსთაველის სახელობის 1-ლი საშუალო 

სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

განათლება:  

 

 1992-2003 წწ. - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ძველი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის კათედრის მაძიებელი, კვალიფიკაცია-ფილოლოგიის დოქტორი (ძველი 

ქართული ლიტერატურის ისტორია), დიპლომი #004418 

 1984-1989 წწ - თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის სპეციალობა, კვალიფიკაცია- ფილოლოგი, ქართული 

ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, დიპლომი (წარჩინებით) # 

069299  

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 მონოგრაფია: ,,დავითიანი“-,,ქართლის ჭირის“ მხატვრული სპეციფიკის საკითხები, 

ახალციხე, 2011.  

 თემურ ჭკუასელის წიგნი ,,კვამლის სინდრომი", სამეცნიერო ჟურნალი ,,გულანი“,                      

XVIII, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2015; 

 A symbolic Character in literary Works Titled ,,The Knight In Tiger Guise# And  ,,The Life Of Grigol 

Khantsteli #, KARADENIZ, BLACK SEA-ЧЕРНОЕ МОРЕ, AN INTERNATIONAL QUARTERLU 

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, WINTER 2013; 

 დავით გურამიშვილის შემოქმედების ერთ ასპექტი და  ვაჟა-ფშაველას ,,სტუმარ-

მასპინძელი“, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 2013; 

 ერთი მხატვრული სახისათვის ,,ვეფხისტყაოსანში“ და მხატვრულ სახეთა ტრანსფორმაციის 

საკითხი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,გულანი“, XIV, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2013; 
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 რეფრენი და მისი მხატვრული ფუნქცია ,,დავითიანში“, სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2011; 

 ბიბლიური ნაკადი ანა კალანდაძის პოეზიაში, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2010; 

 იერარქიზმის  პრინციპები და ისტორიული მონუმენტალიზმის სტილი ქართულ 

მატვილოლოგიაში, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, კონფერენციის 

მასალები, 2010;  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: 

 

 10.06.2017-  2016-2017 წწ-ში პროექტის ,,სკოლის ახალგაზრდული ჯგუფების           

მხარდაჭერა ეფექტური და მდგრადი გადაწყვეტილებებისათვის" ფარგლებში ჩატარებული 

სამოქმედო კვლევის ხუთდღიანი ტრენინგი. 17/wv/26 

 სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი ს.კ. 205110789 

 03-05. 09. 2012 წწ-სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის 

ცენტრისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტრენინგები უმაღლესი 

სასწავლებლებისათვის,ბილინგვური საბაკალავრო პროგრამის შემუშავება, კვალიფიკაცია-

ტრენერი (მულტიპლიკატორი); 

 22-23.12.2011 წწ -ბოლონიის პროცესების კვალდაკვალ, კრიტიკული და შემოქმედებითი 

აზროვნება, მისი განვითარება სილაბუსებში, მონაწილე. 

 05-10.09. 2010 წწ -ქართულის სწავლება არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის“ 

,,ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის ფარგლებში“.საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი 

ურთიერთობის ცენტრი, მონაწილე. 

 12-14.10. 2009 წწ - ტრენინგი ტრენერებისათვის, საერთაშორისო პროგრამა–კითხვა და წერა 

კრიტიკული აზროვნებისათვის. მონაწილე. 

უცხო ენა: 

 ქართული (მშობლიური) 

 რუსული (კარგად) 
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 ფრანგული (კარგად) 

 ინგლისური(სუსტად)  

 


