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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

01.03.1998 – 

01.03.2003 

ხალხური შემოქმედების სამეცნიერო მეთოდური ცენტრი: რედაქტორი, 

უფროსი მეცნიერ-მუშაკი 

04.03.2003-

01.09.2006 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 

ფაკულტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრა: ლაბორანტი 

01.09.2006-დან 

დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფოლკლორისტიკის კათედრა: ასისტენტ-

პროფესორი 

 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი #003383, დაცვის თარიღი: 20.09.2002) 

 

თსუ ასისტენტ-პროფესორი (2006 წლიდან) 

სამეცნიერო შრომები იხ. დანართში 1 

 

განათლება/ტრენინგი  

 
 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, 

ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების წლები 

კვალიფიკაცია 

თსუ ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი, 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

1992-1997 ფილოლოგი, ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი, 

დიპლომი AH #00532 

თსუ ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი, 

1997-2001 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

დიპლომი #003383 
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ასპირანტურა, 

ქართული 

ფილოლოგია 

 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  
 
იხ. დანართი 2 

 

 
  

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

ეროვნული სამეცნიერო გრანტები 

 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების № 

პროექტის დასახელება როლი 

პროექტში 

1  

01.05.2014-

01.05.2017 

FR/532/2-154/13 

შოთა რუსთაველის ფონდი, 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქართულ-კავკასიური 

ფოლკლორული 

ურთიერთობები: მე-19-

20 საუკუნეების 

წყაროები და 

თანამედროვე 

ნარატივები 

ძირითადი 

მონაწილე 

2 01.04.2013-

01.04.2016 

FR/386/1-50/12  

შოთა რუსთაველის 

ფონდი, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

მხატვრული 

აზროვნების 

ტრანსფორმაციის 

ფორმები ქართულ 

ფოლკლორში 

ძირითადი 

მონაწილე 

3 01.01.2010-

31.12.2012 

შოთა რუსთაველის ფონდი, 

შოთა რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის ინსტიტუტი 

ქართული ხალხური 

პროზის 

კომპარატივისტული 

ანალიზის 

ელექტრონული 

პლატფორმა 

ძირითადი 

მონაწილე 

4 01.01.2008-

31.12.2010 

შოთა რუსთაველის ფონდი, 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქართული 

ლიტერატურა 

აღმოსავლეთ ევროპის 

მეცნიერებაში  

ძირითადი 

მონაწილე 

 
 

საერთაშორისო სტიპენდიები 

 

თანამშრომლობის 

ფორმა 

უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების თარიღი 

სამეცნიერო 

მივლინება (თსუ, 

DAAD) 

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის 

ფოლკლორისტიკის კათედრა, გერმანია 

05.11.-15.11.2011 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(DAAD) 

მაინცის ევროპის ისტორიის ინსტიტუტი, 

მსოფლიო ისტორიის განყოფილება, გერმანია 

01.10.-30.11.2009 

სამეცნიერო- ერფურტის უნივერსიტეტი,  გოთას 01.09.-30.09.2009 
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კვლევითი სტიპენდია 

(Herzog Ernst Stipendien 

der Fritz Thyssen 

Stiftung) 

სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, გერმანია 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Herzog Ernst Stipendien 

der Fritz Thyssen 

Stiftung) 

ერფურტის უნივერსიტეტი და  

გოთას სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, გერმანია 

01.02.-31.03.2008 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Herzog August 

Bibliothek) 

ვოლფენბიუტელის ჰერცოგ აუგუსტის 

ბიბლიოთეკა, გერმანია 

01.01.-28.02.2007 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Herzog August 

Bibliothek) 

ვოლფენბიუტელის ჰერცოგ აუგუსტის 

ბიბლიოთეკა, გერმანია 

01.10.-31.12.2005 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(DAAD) 

მაინცის ევროპის ისტორიის ინსტიტუტი, 

რელიგიიის ისტორიის განყოფილება, გერმანია 

01.10.2004-31.03.2005 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Instituts für Europäische 

(Geschichte, Mainz) 

მაინცის ევროპის ისტორიის ინსტიტუტი, 

რელიგიიის ისტორიის განყოფილება, გერმანია 

01.01.-30.06.2000 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Instituts für Europäische 

(Geschichte, Mainz) 

მაინცის ევროპის ისტორიის ინსტიტუტი, 

რელიგიიის ისტორიის განყოფილება, გერმანია 

02.11.2001-31.03.2002 

სამეცნიერო-

კვლევითი სტიპენდია 

(Günther-Findel-

Stiftung) 

ვოლფენბიუტელის ჰერცოგ აუგუსტის 

ბიბლიოთეკა, გერმანია 

02.12.1998-30.04.1999 

 

 

 

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

წევრობა  

 

2001 წლიდან ევროპის ზღაპრის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი: Europäische Märchengesellschaft e.V. 

2014 წლიდან ფოლკლორის საერთაშორისო საზოგადოების წევრი: The International Society for Folk Narrative Research 

(ISFNR). 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალ „წელიწდეულის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

                                                                  თარიღი:   22.04.2017 

 


