
გოცირიძე დავით ზურაბის ძე  

CURRICULUM VITAE 

 

დაბადების ადგილი და თარიღი: 1952 წლის 30 მარტი ქ. თბილისი  
მისამართი: ქ. თბილისი, ატენის,4 

ტელ: 2-22 36 98; მობილური:  593 621955 
ელ–ფოსტა:  davidgotsiridze@yahoo.com 
 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

22.09.2009 - დღემდე - თსუ (ი. ჭავჭავაძის პრ. # 1), ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი,  სრული პროფესორი. 

01.09.2006 – 22.09.2009 – შოთა რუსთაველის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბათუმი, 

ნინოშვილის, 35), სრული პროფესორი, ზოგადი ენათმეცნიერების 

მიმართულების ხელმძღვანელი, სადისერტაციო საბჭოს 

თავმჯდომარე 

 1987 – 2006  |თსუ (ი. ჭავჭავაძის პრ. # 1), რუსული ენის  კათედრის გამგე, 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

 1979 – 1987   |თსუ (ი. ჭავჭავაძის პრ. # 1), უფროსი მასწავლებელი (1979-1985), 

დოცენტი (1985-1987) 
 

სამეცნიერო ხარისხი და აკადემიური წოდება 

1987        ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (მეცნიერებათა   

 დოქტორის დიპლომი ФЛ  №001467); დისერტაციის თემა:    

            “ფრაზული ტექსტის ტიპოლოგიური ინტერპრეტაციის          

              პრინციპები” 

1989      პროფესორი (თსუ პროფესორთა საბჭოს ოქმი #5) 

 

განათლება  

      1969 – 1974 თსუ, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, რუსული ენა და ლიტერატურა,  

დიპლომი Я№187151    -  რუსული ენის  და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

1975 – 1978 თსუ, რუსული ენის კათედრის ასპირანტი 

1981  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  ФЛ № 004704 

1987 ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი   ФЛ № 001467 

 

პროფესიონალური სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა 

1. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი 

2. გამოყენებითი ფსიქოლინგვისტიკის საერთაშორისო საზოგადოების პრეზიდენტი 

3. რუსეთის განათლების მეცნიერებათა აკადემიის უცხოელი წევრი 

4. სანკტ-პეტერბურგის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი 

5. სანკტ-პეტერბურგის ლინგვისტური საზოგადოების წევრი 

6. ნიუ-იორკის აკადემიის წევრი 

7. MAPRYAL –ის პრეზიდიუმის წევრი 

mailto:davidgotsiridze@yahoo.com
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8. საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის პრეზიდენტი 

9. საქართველოს რუსისტთა ასოციაციის გენერალური მდივანი 

10. საქართველოს კომპიუტერული ასოციაციის წევრი 
 

Kკონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის  წევრობა 

 

ISAPL XI მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი, FIPLV Mმსოფლიო კონგრესების (შვეცია ,კანადა 

)საორგანიზაციო კომიტეტების წევრი, МАПРЯЛ–ის X ,XI და XII მსოფლიო კონგრესების და 

ამავე ორგანიზაციების ეგიდით ჩატარებული 30-ზე მეტი კონფერენციისა თუ სიმპოზიუმის 

ორგანიზატორი.  

წიგნის/კრებულის რედაქტორობა (რეცენზირება) 

50-ზე მეტი წიგნის რედაქტორი, მათ შორის : 

                         1. ლ. ზუმბულიძე. სოლომონ ფურცელაძე, თსუ, 1993. 

2. Хахутаишвили Н. Структурные и семантические особенности 

языка газетной и телевизионной рекламы. Тбилиси, 1997. 

     3. Хахутаишвили Н. Рекламный текст как объект  

           лингвистического исследования. Тбилиси, 1998.  

 4. Дзагания И. Интерпретация текста  как важная область 

филологической науки. Тбилиси, 1998 

 5. Агранат А. Статус текста и массовой коммуникации в аспекте 

теории перевода,Тбилиси, 2001. 

 6. Агранат А. Проблема статуса текста и массовой коммуникации в 

зеркале теории переводоа. Тбилиси, 2001. 

 7. ჩქვანავა მ. ანდაზის რაობა და მისი თარგმანის გზები. 

თბილისი, 2009 

შემდეგი ჟურნალების სარედაქციო  

საბჭოებისა და რედკოლეგიის წევრი: 

1. მულტილინგვალური ასოციაციის ჟურნალ “Homo Loquens”-

ის რედაქტორიHH 

2. გრანადის უნივერსიტეტის (ესპანეთი) სამეცნიერო ჟურნალ” 

Guadernos Rusistica Espanol “რედკოლეგიის წევრი 

3. ჟურნალ “«Русский язык за рубежом» რედკოლეგიის წევრი 

4. სანქტ-პეტერბურგისა და თსუU შრომები (რედაქტორი) 

5. კულტურათშორისი კომუნიკაციები, 2008 წლიდან 

(სარედაქციო საბჭოს წევრი) 

6. “HOMO  ESPERANS” – სანქტ-პეტერბურგი-თბილისი-

ბათუმი, 1999 (რედკოლეგიის წევრი); 

7. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, სანქტ-პეტერბურგი-

ბათუმი, 1999 (რედკოლეგიის წევრი); 

8. ექო სახიერი, ლიტერატურული ალმანახი. თბილისი, 2005 

(რედკოლეგიის წევრი); 

9. Русское слово, 1986-დან (რედკოლეგიის წევრი); 

10. სამეცნიერო შრომები, სანქტ-პეტერბურგი – თბილისი, 2003-

2006   (რედკოლეგიის წევრი); 

11. Язык в действии, სამეცნიერო ჟურნალი, თბილისი, 1997 

(რედაქტორი); 

12. Славистика в Грузии, 2001-დან  (რედკოლეგიის წევრი). 
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სალექციო კურსები: 

1. გამოყენებითი რუსისტიკა (სასწავლო კურსის 

მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფის პრინციპები) 

2. ტექსტის ლინგვისტიკა 

3. ენისა და კულტურის სემიოტიკა 

4. ლინგვოკულტუროლოგია 

5. თარგმანის თეორია 

6. თარგმანის ისტორია 

7. ტექსტი და თარგმანი 

8. თანამედროვე მანქანური თარგმანი 

9. თანამედროვე ლინგვისტური კვლევის მეთოდოლოგია 

10. ლინგვისტური კოდი კომპიუტერულ კომუნიკაციაში 

11. კოგნიტური ლინგვისტიკა 

12. რუსული ენის ფუნქციონალური გრამატიკა 

 

საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში  

მოწვევა სალექციო კურსის წასაკითხად 

 

     1. იტალია, ფლორენციის უნივერსიტეტი – რუსული ენის  

პრაქტიკული კურსი – 1991 წ. 

2. გერმანია, საარბრიუკენის უნივერსიტეტი – თარგმანის 

თეორია და ისტორია – 1995 წ. 

3. გერმანია, საარბრიუკენის უნივერსიტეტი – თარგმანის 

თეორია და ისტორია – 1997 წ. 

4. შვეცია, გოტლანდის უნივერსიტეტი – თანამედროვე რუსული 

ენის კურსი -  2001 წ; 

5. სანქტ-პეტერბურგის სახ. Uუნივერსიტეტი – ქართული და 

რუსული ენების შეპირისპირებითი გრამატიკა – 2006 წ.; 

6. ბაქოს სლავური უნივერსიტეტი – კულტურათაშორისი 

კომუნიკაცია – 2008 წ. 

7. ჰოლანდია, ამსტერდამის უნივერსიტეტი – რუსისტიკა 

საქართველოში – 2008 წ. 

8 გერმანია, იენის უნივერსიტეტი -2013; 2014 

9.აზერბაიჯანი -2013;2014;2015წ. 

10.აშშ მერილენდის უნივერსიტეტი 2015წ. 

11. კანადა -2015წ. 

 

სამეცნიერო შრომები და სახელმძღვანელოები 

200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი  

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში  

მონაწილეობა მაქვს მიღებული 150-ზე მეტ საერთაშორისო და რეგიონალურ   

კონფერენციაში; 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)  
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1) გრანტის დასახელება:  „მეცნიერებისა და უმაღლესი სკოლის ინტეგრაცია“ 

(თემის კოდი 038) 

  დონორი ორგანიზაცია:  სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  თარიღი:     2003-2004  
 

2) გრანტის დასახელება:  „უმაღლესი სკოლის სამეცნიერო პოტენციალის 

განვითარება“ „მენტალოური ლექსიკონი და 

მენტალური გრამატიკა“ (თემის კოდი 4721) 

  დონორი ორგანიზაცია:  სანქტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  თარიღი:     2005 
 

3) გრანტის დასახელება:  „Worterbuch der aktuellen politischen Lexik Deutsch – 

Russisch – Georgisch /  Georgisch - Russisch – 

Deutsch“ (თემის კოდი 4721) 

  დონორი ორგანიზაცია:  Otto-von-Guericke-Universitat Magdeburg 

  თარიღი:     2006 

 

4) გრანტის დასახელება :            Ruska För Nybörjare        

                                                                                      Grant of Swedish Academy of Science. 2001.  

5) გრანტის დასახელება:             „Language – ethnos – cognition”       

                                                                                  Humanitarian-Scientific fund of Russia. The Institute of linguistics                                           

of the Science Academy of Russia. 98-06-14004-G 

    6)   გრანტის დასახელება: 

        Los verbos que expresan “rotacion” desde una perspectiva tipologica. ესპანეთის განათლების  

სამინისტრო.  2009 – 2014 

 

 7) გრანტის დასახელება:  Jena-  Strategische Partnerschaften“Regionalkompetenz. Dialog. 

Integration.2015-17      იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტთან 

 

 8) გრანტის დასახელება:  "რუსული ბიზნეს-კომუნიკაციის სამეტყველო კულტურა და ქართულ-

რუსული კულტურათშორისი ურთიერთობა ფონდ »Русский мир»- -2015 

9) გრანტის დასახელება: -The Book of Dede Korkut and Friedrich von Diez -200. 

Baku ,2015 ,აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან არსებული მულტიკულტურალიზმის ცენტრი 

 საგრანტო პროექტები რუსთაველის ფონდში 

„ჩაკეტილი თემი და მისი ინტეგრაციის პრობლემა საზოგადოებაში“ ( 95.5 ) 

საგრანტო პროექტი რუსთაველის ფონდში  «ბათუმის ურბანოლექტი» (85.5) 
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სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა (68):  

სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელობა  – 4 

საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელობა  – 28 

აკადემიური დოქტორის      - 38 
 
დამატებითი ინფორმაცია 

სხვადასხვა დროს მიღებული მაქვს პრემიები და ჯილდოები^ 

1. არჩეული ვარ რუსეთის განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად 

2. ლენინგრადის უნივერსიტეტის სამეცნიერო პრემია – 1984 წელს ნაშრომისათვის “Очерки по 

истории русской грамматической мысли» 

3. თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პრემია – 1985 წ. 

4. ღირსების ორდენი - 2003 

5. პუშკინის საერთაშორისო მედალი -2012 

 

ჩემი ხელმძღვანელობით შედგენილი და განხორციელებულია სადოქტორო პროგრამები თსუ-სა 

და შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 

 

ენების ცოდნა:  ვფლობ: რუსულ, ინგლისურ (კარგად), ფრანგულ (კარგად)   

   ესპანურ (კარგად.) ენებს. 

Kკომპიუტერული  პროგრამების ცოდნა: Ms-Windows, Ms-Word.    

 

 

 


