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 სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

01.09.2006–დან დღემდე თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, თეორიული და შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობის ინსტიტუტი,  სრული პროფესორი, 

ინსტიტუტის ხელმძღვანელი 

01.06.2006–დღემდე  თსუ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 

დირექტორი   

10. 11. 2004 – 01.09.2006 

  

 

01.01. 2004 – 01.06.2016  

თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ახალი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის კათედრა, პროფესორი 

ლიტერატურის თეორიის განყოფილების გამგე, შოთა რუსთაველის 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

07. 04.1999 - 10.11.2004 

 

თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ახალი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის კათედრა, დოცენტი 

03.2001 – 01.01.2004     

 

06. 10. 1993 – 07. 04.1999 

მეცნიერ-თანამშრომელი, ლიტერატურის თეორიის განყოფილება, 

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ახალი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის კათედრა,  მასწავლებელი 

13. 03.1991 – 06. 10. 1993 

 

თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ახალი ქართული ლიტერატურის 

ისტორიის კათედრა,  მეცნიერ-თანამშრომელი 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 

გამოქვეყნებული შრომები (ბოლო ათი წლის მონაცემები)  იხ. დანართი 1-ის სახით. 

 

განათლება/ტრენინგი  

1989 – 1992 წწ.  

 

ივ. ავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 

ფაკულტეტის ასპირანტურა 

(ლიტერატურის თეორია)  

 

  

 

ასპირანტურის კურსდამთავრებული 

ლიტერატურის თეორიის სპეციალობით 

1984 – 1989 წწ.  

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ფილოლოგიის 

ფაკულტეტი 

 

  

 

სპეციალობა: ფილოლოგი, ქართული 

ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

mailto:ir.ratiani@gmail.com


 

 

2 ირმა რატიანი, CV 

 

საერთაშორისო სტიპენდიები:  

 

ერასმუს + (ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი, 2017წ., 2016წ.), ერასმუს მუნდუსი (ვიადრინას ევროპული 

უნივერსიტეტი, 2015 წ.), საფრანგეთის აკადემიური მხარდაჭერის სტიპენდია (სორბონას უნვიერსიტეტი, 2015 წ.), 

კემბრიჯის საუნივერსიტეტო სტიპენდია (კემბრიჯის უნივერსიტეტი, 2010 წ.), დაადის სტიპენდია (ზაარლანდის 

უნივერსიტეტი, 2006 წ.), იაპონიის მეცნიერების განვითარების ხელშეწყობის სტიპენდია (ოსაკას უნივერსიტეტი, 2002 

წ., 1998წ., 1997 წ.). 

 

ადგილობრივი სტიპენდიები:  

 

შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდია. დონორი ორგანიზაცია: ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და 

სოციალური მეცნიერებების ფონდი – რუსთაველის ფონდი, 2008 – 2009 წ.წ. 

 

 

საერთაშორისო საჯარო ლექციები: 

 

 ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი (გერმანია) 

 ბოხუმის უნივერსიტეტი (გერმანია) 

 ტ. შევჩენკოს სახელობის კიევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (უკრაინა) 

 სანკტ–პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (რუსეთი) 

 რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტი (პუშკინის სახლი) (რუსეთი) 

 ასტანის ნ. გუმილიოვის სახელობის უნივერსიტეტი (ყაზახეთი) 

 ყაზახეთის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატური ინსტიტუტი (ყაზახეთი) 

 ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბულგარული ლიტერატურის ინსტიტუტი (ბულგარეთი) 

 სლოვენიური ლიტერატურის ინსტიტუტი (სლოვენია) 

 სლოვენიის კომპარატივისტული ლიტერატურის ასიოციაცია (სლოვენია) 

 ბაქოს სლავური უნივერსიტეტი (აზერბაიჯანი) 

 აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიის ლიტერატურის ინტიტუტი (აზერბაიჯანი) 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 
მონაწილეობა კონფერენციებში (ბოლო ათი წლის მონაცემები) იხ. დანართ 2-ის სახით. 

 

 

 
სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

მონაწილეობა სამეცნიერო გრანტებში (ბოლო ათ წლის მონაცემები) იხ. დანართ 3-ის სახით. 

 

 

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

წევრობა  

 

 კომპარატივისტული კვლევების ევროპული ასოციაციის (REELC/ENCLS) წევრი; 

 კომპარატივისტული ლიტერატურის ამერიკული ასოციაციის (ACLA) წევრი; 

 კომპარატივისტული ლიტერატურის ქართული ასოციაციის წევრი (GCLA), (2008-2011 წწ. - პრეზიდენტი, 2011 

წლიდან - საპატიო პრეზიდენტი); 

 ფრიდრიჰ რიუკერტის სამეცნიერო საზოგადოების წევრი; 

 კომპარატივისტული ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაციის (ICLA) წევრი; 

 ცენტრალური ევრაზიული კვლევების საზოგადოების (CESS) წევრი; 

 ინტეგრაციისა და სამოქალაქო განათლების პროგრამა (ფონდი `ღია საზოგადოება _ საქართველო~) საბჭოს 

წევრი (2007 წ.); 



 

 

3 ირმა რატიანი, CV 

 ქართული ეროვნული წიგნის ცენტრის საბჭოს წევრი (2014-2016 წ.წ.); 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი; 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი; 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი (2006-2010 

წ.წ.); 

 ოთხი უცხოური საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის ექსპერტთა საბჭოს წევრი; 

 არაერთი ქართულენოვანი საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კლეგიისა 

და ექსპერტთა საბჭოს წევრი; 

 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „სჯანი“ მთვარი რედაქტორი (ჟურნალი გაერთიანებულია 

ERIH+ბაზაში); 

 საერთაშორისო სამეცნიერო კრებულების -  Totalitarianism and Literary Discourse  და Literature in Exile - 

მთავარი რედაქტორი (კრებულები გამოცემულია გამომცემლობა Cambridge Scholars Publishing-ის მიერ და 

გაერთიანებულია აკადემიური წიგნის ყველა საერთაშორისო ბაზაში); 

 50-ზე მეტი ქართულენოვანი სამეცნიერო წიგნის, კრებულის, საკონფერენციო მასალების კრებულების, 

მონოგრაფიებისა და სხვ. რედაქტორი. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:  
 

ჯილდოები:  

 

ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენი  (2013)   

უკრაინის სახელმწიფოს „ტარას შევჩენკოს ორდენი“  (2014) 

 

სამეცნიერო პრემიები:  

 

გრ. კიკნაძის სახელობის პრემია ლიტერატურათმცოდნეობის დარგში (2012) 

 

საფრანგეთის საგარეო და ევროპულ საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოში ალ.  

დიუმას ცენტრის პრემია წიგნისათვის „კომპარატივიზმი და ლიტერატურის თეორია” (2010) 

 

 

აკადემიური პროგრამების ხელმძღვანელობა: 

 

– სამაგისტრო პროგრამა: ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე; 
– სადოქტორო პროგრამა: შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა. 

 

X
ხელმოწერა

                                                                   თარიღი:  27.05.2017 


