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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2015 

საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი 

ესპანური ენის ლექტორი 

 

2014 წლიდან 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დასავლეთევროპული ენების და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი 

სწავლული მდივანი 

 

2014  

აკადემიური ვიზიტი მადრიდის კომპლუტენსეს უნივერსიტეტში 

მივლინება განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო 

პროექტის ფარგლებში 

 

2012 წლიდან 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

რომანული ფილოლოგიის კათედრა (ესპანური ენა და ლიტერატურა)  

ასისტენტ-პროფესორი 

 

2011-2012  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ესპანური ფილოლოგიის მოწვეული სპეციალისტი  

 

2011  

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო  

ესპანური ენის თარჯიმანი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ფილოლოგიის დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 
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გამოქვეყნებული ნაშრომების სია: 

2017 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „ფრაზეოლოგიური ერთეულების როლი და ადგილი ესპანურ ენაში“  

(პროფ. მარინე კობეშავიძესთან ერთად) 

 

2016 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „რიცხვითი სახელი ესპანურ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებში“  

(პროფ. მარინე კობეშავიძესთან ერთად) 

 

2016  

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „ესპანური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ძირითადი ეტაპები“ 

 (პროფ. მარინე კობეშავიძესთან ერთად) 

 

2015  

საგრანტო პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნებული მონოგრაფია 

„ესპანური ენის ხმოვნებისა და თანხმოვნების დიაქრონიული ფონოტაქტიკა“ 

გამომცემლობა „მერიდიანი“ 

 

2015 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „მეტაფორა ფრანგულ და ესპანურ ემოციურ ფრაზეოლოგიზმებში“ 

(პროფ. ციური ახვლდიანთან ერთად) 

 

2015 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „ესპანური ენის კონსონანტური კომპლექსებისათვის დამახასიათებელი ფონეტიკური 

ტრანსფორმაციები“ 

 

2014 

სამეცნიერო ჟურნალი „საენათმეცნიერო ძიებანი“ 

სტატია: ეკვივალენტური ფრაზეოლოგიზმები რომანულ ენებში (ფრანგულ, იტალიურ დ ესპანურ 

ენათა მასალაზე) 

(პროფ. ციური ახვლდიანთან ერთად) 

 

2014 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „ლათინური დიფთონგები თანამედროვე ესპანურ ენაში“ 
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2014 

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია: „ფერთა სემანტიკური პოტენციალი ესპანურ არგოში“  

(პროფ. ციური ახვლდიანთან ერთად) 

 

2012  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის რეცენზირებადი ელექტრონული ბილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი 

“სპეკალი” # 6 

სტატია: “სტაბილურობა და ვარირება ესპანური ენის ბინარულ თანხმოვანთჯგუფებში” 

 

2012  

საქართველოს მეცნიერთა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი 

“მეცნიერება და ტექნოლოგიები”  

სტატია: “ვესტგოთური ადსტრატი ესპანურ ენაში”  

 

2012  

ჟაკ დერიდას დაბადებიდან 80 წლისთავს მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა - თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები“ 

მოხსენებათა კრებული 

სტატია: “ფონეტიკური ცვლილებები და მათი გამომწვევი მიზეზები ესპანურ ენაში” 

 

2012  

სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი "ენა და კუტურა" 

სტატია (ესპანურ ენაზე): “Rasgos fonéticos de los idiomas y dialectos de España” 

 

2012  

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent”  

სტატია: “ესპანეთის ენები და დიალექტები" 

 

2011  

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია:  “პრერომანული ენების გავლენა ესპანურ ენაში" 

 

2011   

საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვალური სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta manent” 

სტატია (ესპანურ ენაზე): “Rasgos fonéticos y morfológicos de las Glosas Emilianenses” 

 

2008   

სამეცნიერო ჟურნალი  “საენათმეცნიერი ძიებანი” 
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სტატია: "არაბიზმები ესპანურ ენაში" 

 

განათლება/ტრენინგი  

2009-2012 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი 

დოქტორანტურა 

დისერტაცია: „სტაბილურობა და ვარიაციულობა ესპანური ენის ფონოტაქტიკურ სისტემაში“ 

 

2007-2009 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი 

მაგისტრატურა 

 

2003-2007 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

რომანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი 

ბაკალავრიატი 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 

2016,  სევილია, ესპანეთი 

საერთაშორისო კონგრესი „Símbolos, lemas, fantasia, entre tú y yo“ 

მოხსენება: „Análisis de los fraseologismos con elementos zoomórficos en español y georgiano“ (პროფ.  

მარინე კობეშავიძესთან ერთად) 

 

2016, მადრიდი, ესპანეთი 

მესამე საერთაშორისო კონგრესი “Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas ” 

მოხსენება: „La etnia como una fuente importante de la fraseología (a base de la lengua francesa, inglesa, 

española y georgiana)“  

(პროფ. ციური ახვლედიანთან და პროფ. გიორგი ყუფარაძესთან ერთად) 

 

2016,  სან ხოსე დო რიო პრეტო, ბრაზილია 

მეოთხე საერთაშორისო კონგრესი ფრაზეოლოგიასა და პარემიოლოგიაში  „Reflexões, tendencias 

atuais e novos rumos dos estudos fraseoparemiológics“ 

მოხსენება: „Metáfora en las frases hechas de emociones en la lengua francesa y española“ (პროფ. ციური 

ახვლედიანთან ერთად) 
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2015, თბილისი, საქართველო 

საერთაშორისო კონფერენცია „იდეოლოგია და ლინგვისტური იდეები“ 

მოხსენება: ესპანური ლექსიკოგრაფიის განვითარების ძირითადი ეტაპები 

 (პროფ. მარინე კობეშავიძესთან ერთად) 

 

2012, თბილისი, საქართველო 

გიორგი ახვლელდიანის 125 წლისთავს მიძღვნილი საუნივერსიტეტო კონფერენცია 

მოხსენება: „სტაბილურობა და ვარიაციულობა ესპანური ენის დიაქრონიულ  

ფონოტაქტიკაში“ 

 

2011, თბილისი, საქართველო 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა - 

თანამედროვე მეთოდები და  და სტრატეგიები“ 

მოხსენება: „ ფონეტიკური ცვლილებები და მათი გამომწვევი მიზეზები ესპანურ ენაში“  

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

2013-2014 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა 

მეცნიერთათვის 

პროექტის დასახელება: „ესპანური ენის ხმოვნებისა და თანხმოვნების დიაქრონიული 

ფონოტაქტიკა“ 

როლი პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი 
 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

2016, თბილისი 

Giorgi Gaprindashvili “Historia de Georgia”  

„საქართველოს ისტორია“ თარგმანი ქართულიდან ესპანურ ენაზე შესრულებულია ნინო 

ჭრიკიშვილის და ნინო ფიფიას მიერ 

 

 

 

ნინო ჭრიკიშვილი                                                                    
24.04.2017 


