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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

2009დან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის კათედრის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი. 

2006-2009 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის რომანული ფილოლოგიის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი. 

1997-2006 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ 

ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის 

დოცენტი. 

1991-1997 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ 

ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის უფროსი 

მასწავლებელი. 

1990-1991 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ 

ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის 

მასწავლებელი. 

1987-1990 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთ 

ევროპის ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის 

ლაბორანტი. 

1981-1987 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ზეპირმეტყველების ლაბორატორიის ლაბორანტი. 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ფილოლოგიის დოქტორი 

რომანული ფილოლოგიის მიმართულების სრული პროფესორი 

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია იხ. დანართის სახით.  

 

განათლება/ტრენინგი  

02.07.1997 - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (PH.D–დოქტორი).  

mailto:keti_gabunia@yahoo.com
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                    დისერტაციის თემა - „ კორეფერენცია და პრონომინალიზაცია რთულ ქვეწყობილ 

წინადადებაში (დროის გარემოებითი დამოკიდებული წინადადების მასალის მიხედვით 

ფრანგულ და ქართულ ენებში)“ 

1984-1988 - ასპირანტურა, ფრანგული ფილოლოგიის კათედრა, დასავლეთ ევროპის ენებისა და 

ლიტერატურის ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

1976-1981 - ფილოლოგი, ფრანგული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა 

და ლიტერატურის ფაკულტეტი.   

 

ტრენინგები: 
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თარიღი კურსების/ტრენინგების 

დასახელება 

დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

2012 წლის 25-

27მაისი 

Gestion de la rédaction et de la 

publication scientifique en ligne 

Certificat №GE-2012-01 

 TRANSFER-Géorgie 

2010 28-30 

ნოემბერი 

“Usages de base de l’Internet pour 

l’animation de groupe” 

Certificat №GE-2010-03 

 TRANSFER-Géorgie 

2010 წლის 25 

ივნისი 

Séminaire pédagogique “Technique 

d’animation de classe” 

CCF - animé par Mme I. 

MORJEUX, prof. au CIEP 

2010 წლის 13 

სექტემბერი 

ATTESTATION délivrée par  Roger 

PILHION, directeur du Centre 

international d’études 

pédagogiques(CIEP): Ketevan 

GABUNIA est habilitée à corriger 

les epreuves écrites et orales des 

examens DELF DALF pour les 

niveaux suivants:  A1, A2, B1, B2, 

C1,C2  

Attestation est valable 3 ans à 

compter de la date de fin de stage. 

 

BELC ÉTÉ – 2010 - Nantes 

du 5-16/ 07/  2010 

2010 წლის 29 

იანვარი-2 

თებერვალი 

Atelier 3.2 „Conception,  

développement et utilisation d’un 

cours  en ligne (plate-forme 

Moodle)“ 

Certificat №GE-2010-0001 

2009 წლის 14 

დეკემბერი 

Visio-Conférence Internationale 

“L’Utilisation du matériel 

numérique au cours de 

l’enseignement et l’apprentissage 

de la langue et la littérature 

française” 

Géorgie, Bulgarie, Albanie, 
Arménie 

Certificat №GE-2009-0001 

2009 წლის 14–22 

ნოემბერი 

Formation permanente – „Logiciels 

libres pour la bureautique-

OpenOffice “   

Certificat №GE-2009-0014 

2009 წლის 16–22 

ივნისი 

„Conception, développement et 

utilisation d’un cours  en ligne“ 

Certificat №GE-2009- 

TRANSFER-0019 

2008 წლის 25-29 

თებერვალი 

„Création et gestion d’un 

enseignement ouvert et distant“ 

Certificat №GE-2008- 

TRANSFER-0005 

2007 წლის 16-24 

ივლისი 

„Gestion de la rédaction et de la 

publication scientifique en ligne“ 

Certificat №GE-2007-0015 

2007 წლის 10-14 

დეკემბერი 

„Recherche d’Information 

Scientifique et Technique sur 

l’Internet“ 

Certificat №GE-2007-0026 

1999 წლის 21-22 

ოქტომბერი 

 “Séminaire pédagogique organisé à 

l’Université des langues et cultures 

occidentales” 

Certificat de stage délivré par 

l’Ambassade de France en 

Géorgie et le Ministère de 

l’Education de Géorgie 
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ... 

 თარიღი 13-14/07/2017 

მოხსენების სათაური კალამბურები ფრანგულ და ინგლისურ 

სარეკლამო ტექსტებში; თანამომხს. ციური 

ახვლედიანი, გიორგი ყუფარაძე 

კონფერენციის 

დასახელება 

აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის 

დაბადებიდან 95 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

XI საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/safakulteto

2017programa3.pdf  

 თარიღი 2-3/06/2017 

მოხსენების სათაური მინორიტარული ენები საფრანგეთში; თანანმომხს. 

ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა 

და კულტურა“ (ეძღვნება ლადო ასათიანის 

დაბადებიდან 100 წლისთავს) 

ჩატარების ადგილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 27/05/2017 

მოხსენების სათაური უცხოურენოვანი გრაფიკის მქონე ფრანგული 

სიტყვების ეტიმოლოგიური ანალიზი; თანამომხს. 

ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

პროფ. ლილი გოგსაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/Pprof%20L

ily%20Goksadze_1.pdf  

 თარიღი 07-08/04/2017 

მოხსენების სათაური L’Utilisation des “vire langues” dans l’enseignement de 

la langue française; თანამომხს. ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო ფრანკოფონია ბურსაში: 

წარსულიდან დღემდე 

ჩატარების ადგილი ულუდაგის უნივერსიტეტი, ბურსა, თურქეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://francophonie2017-bursa.weebly.com/liste-des-

partitcipants.html  

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/safakulteto2017programa3.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/safakulteto2017programa3.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/Pprof%20Lily%20Goksadze_1.pdf
https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/Pprof%20Lily%20Goksadze_1.pdf
http://francophonie2017-bursa.weebly.com/liste-des-partitcipants.html
http://francophonie2017-bursa.weebly.com/liste-des-partitcipants.html
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 თარიღი 27-28/02/2017 

მოხსენების სათაური ფრანგულ პარემიოლოგიურ ერთეულთა 

სემანტიკური სპეციფიკა; თანამომხს. ციური 

ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 130-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/j7_JR

hvJu0LupnBs/?p=1  

 თარიღი 14-16/12/2016 

მოხსენების სათაური საქართველოს ლინგვისტური პოლიტიკა 

ნაციონალურ უმცირესობათა 

მიმართ/აზერბაიჯანული ენის მაგალითზე; 

თანამომხს. ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

X საერთაშორისო კონფერენცია « ლინგვისტური 

პოლიტიკა » 

ჩატარების ადგილი ტერამო, იტალია 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.associazionelemitalia.org/attachments/arti

cle/108/Abstracts%20_%20R%C3%A9sum%C3%A9s

%20_%20Riassunti%20GDL%202016.pdf 

 თარიღი 20-24/10/2016 

მოხსენების სათაური საფრთხეში მყოფი ენების შენარჩუნების 

პრობლემა /საფრანგეთისა და საქართველოს 

მაგალითზე 

თანამომხსენ. ც. ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია «საფრთხეში მყოფი 

ენები» 

ჩატარების ადგილი თბილისი, ენათმეცნიერთა მუდმივმოქმედი 

საერთაშორისო კომიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 22-24/09.2016 

მოხსენების სათაური აქცესიური თანხმოვათკომპლექსების 

დიაქრონიული ცვლილებები;  

თანამომხსენ. ც. ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ვორკშოპი, სამხრეთკავკასიური ცარცის წრე 

(SCCC) – ფილოლოგია ხვდება ლინგვისტიკას 

ჩატარების ადგილი პარიზი, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის საერთაშორისო 

https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/j7_JRhvJu0LupnBs/?p=1
https://www.tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/j7_JRhvJu0LupnBs/?p=1
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ცენტრი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 24-25/03/2016 

მოხსენების სათაური ფრაზეოლოგიური ერთეულები ონომასტიკური 

ელემენტით /ფრანგული და ქართული ენების 

მასალაზე; თანამომხს. ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ინტერკულტურული დიალოგი 

ჩატარების ადგილი ვ. ბრიუსოვის სახ. სახელმწიფო ლინგვისტური 

უნივერსიტეტი, ერევანი (სომხეთი) 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 9-11/10/2015 

მოხსენების სათაური ფრანგული ფრაზეოლოგიისა და ეთნოკულტურის 

უერთიერთკავშირი; თანამომხს. ციური 

ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

III საერთაშორისო კონფერენცია 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“ 

ჩატარების ადგილი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ელექტრონული 

მისამართი 

http://tesau.edu.ge/siaxle1/38-saertashoriso-

samecniero-konferencia-tesaushi.html  

 თარიღი 30/08-4/09/ 2015 

მოხსენების სათაური Variations phonétiques-morphologiques des 

emprunts anglais en français; თანამომხს. ციური 

ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ენა და ტერიტორია 2 

ჩატარების ადგილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://iliauni.edu.ge/uploads/other/15/15694.pdf  

 თარიღი 30/10-1/11/ 2015 

მოხსენების სათაური კონცეპტი “ქალი” ფრანგულ პარემიოლოგიაში; 

თანამომხს. ციური ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ენა და კულტურა 

ჩატარების ადგილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://edu.aris.ge/news/awsu-shi-mesame-

saertashoriso-konferencia-ena-da-kultura-

https://www.facebook.com/tesau.edu.ge/?ref=page_internal&fref=nf
https://www.facebook.com/tesau.edu.ge/?ref=page_internal&fref=nf
http://tesau.edu.ge/siaxle1/38-saertashoriso-samecniero-konferencia-tesaushi.html
http://tesau.edu.ge/siaxle1/38-saertashoriso-samecniero-konferencia-tesaushi.html
https://iliauni.edu.ge/uploads/other/15/15694.pdf
https://edu.aris.ge/news/awsu-shi-mesame-saertashoriso-konferencia-ena-da-kultura-gaimarteba.html
https://edu.aris.ge/news/awsu-shi-mesame-saertashoriso-konferencia-ena-da-kultura-gaimarteba.html
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gaimarteba.html  

 თარიღი 16-18/06/2014 

მოხსენების სათაური ქალის დისკურსი, როგორც სოციოლინგვისტური 

ფენომენი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ევროპული ღირებულებებიდ და იდენტობა 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი  

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/dep

artments/pr/news/i631HfdaNQcalAu3/  

 თარიღი 20-21/03/2014 

მოხსენების სათაური Stéréotypes métaphoriques aux parémies romanes 

(en langues française, italienne et espagnole) 

თანამომხსენებელი: ც. ახვლედიანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ფრანკოფონიისVI საერთაშორისო კოლოკვიუმი 

ჩატარების ადგილი ვ. ბრიუსოვის სახ. სახელმწიფო ლინგვისტური 

უნივერსიტეტი, ერევანი (სომხეთი) 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://brusov.am/hy/structure/centers/centre-de-

reussite-universitaire-letudes-francophones-et-

cooperation-interuniversitairer/evenements  

 თარიღი 19-20/06/2013 

მოხსენების სათაური დისკურსი კომუნიკაციურ ინტერაქციაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეშვიდე 

საფაკულტეტო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://tsu.ge/data/image_db_innova/2013Programa.pd

f  

 თარიღი 25/06/2012 

მოხსენების სათაური ვერბალური პროდუქცია და მისი აღქმა 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა VI 

საფაკულტეტო კონფერენცია (მიძღვნილი გიორგი 

ახლედიანის 125 წლის იუბილესადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული https://www.tsu.ge/ge/government/administration/dep

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/i631HfdaNQcalAu3/
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/i631HfdaNQcalAu3/
http://brusov.am/hy/structure/centers/centre-de-reussite-universitaire-letudes-francophones-et-cooperation-interuniversitairer/evenements
http://brusov.am/hy/structure/centers/centre-de-reussite-universitaire-letudes-francophones-et-cooperation-interuniversitairer/evenements
http://brusov.am/hy/structure/centers/centre-de-reussite-universitaire-letudes-francophones-et-cooperation-interuniversitairer/evenements
https://tsu.ge/data/image_db_innova/2013Programa.pdf
https://tsu.ge/data/image_db_innova/2013Programa.pdf
https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/eoBV-u7Mwo5Xq8F-p/
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მისამართი artments/pr/news/eoBV-u7Mwo5Xq8F-p/  

 თარიღი 01–03/ 06/ 2012 

მოხსენების სათაური Parcours didactique de la socioterminologie(les termes 

du droit)-l’objet de l’interaction 

კონფერენციის 

დასახელება 

“Theorie und Praxis der deutschen Fachsprache(n) in 

Georgien” 

ჩატარების ადგილი  საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.ug.edu.ge  

http://ic.daad.de/tbilissi/?i=3&l=1&i2=914  

 თარიღი 19-20/05/2012 

მოხსენების სათაური კომუნიკაციის კომპეტენციის ლინგვისტური და 

კულტურული ასპექტები უცხოური ენის 

სწავლებისას 

კონფერენციის 

დასახელება 

საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე 

ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში 

ჩატარების ადგილი საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://www.ug.edu.ge/page/full/216  

 თარიღი 18-20/ 05/ 2012 

მოხსენების სათაური ახალი ფრანგულ–ქართული ონლაინ–ლექსიკონი 

ფრანგული ენის ქართველი 

შემსწავლელებისათვის 

კონფერენციის 

დასახელება 

II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

ჩატარების ადგილი  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.bsu.edu.ge  

http://blog.dictionary.ge/archives/434  

 თარიღი 3-4/04/2012 

მოხსენების სათაური ექსპრესიული ტროპი და მისი რეცეფცია (ჟ. 

გრაკის ტექსტის – „დიდი თავისუფლება“–

მიხედვით) 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის 

კათედრის რეგიონალური სამეცნიერო 

კონფერენცია 

(„ენა.ლიტერატურა.კულტურა.ისტორია.ფილოსო

ფია: ტექსტზე ორიენტირებული კვლევები“) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო 

http://www.ug.edu.ge/
http://ic.daad.de/tbilissi/?i=3&l=1&i2=914
https://www.ug.edu.ge/page/full/216
http://www.bsu.edu.ge/
http://blog.dictionary.ge/archives/434
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უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/VuzTurz1v

jLJsBNR/?p=84  

 თარიღი 28-29/ 10/ 2011 

მოხსენების სათაური რეალისტური დისკურსის სოციოლინგვისტური 

ასპექტები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა–

თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tsu.edu.ge  

http://www.tsu.edu.ge/ge/main_news/9116/  

 თარიღი 18-20/ 10/ 2011 

მოხსენების სათაური ახალი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება სწავლისა და 

სწავლების პროცესში–პლატფორმა Dokeos 

კონფერენციის 

დასახელება 

„კულტურათაშორისი დიალოგები“ 

ჩატარების ადგილი იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თელავი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tesau.edu.ge  

http://ick.ge/ka/rubrics/education/8384-2011-10-17-

07-23-37.html  

 თარიღი 05-06/ 11/ 2011 

მოხსენების სათაური Le comportement politique comme un acte social 

კონფერენციის 

დასახელება 

COLLOQUE INTERNATIONAL avec le soutien de 

l’Institut Français, Sofia 

ჩატარების ადგილი Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Bulgarie 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.uni-sofia.bg  

 თარიღი 7-8/07/2011 

მოხსენების სათაური საუბარი და სოციალური ინტერაქცია. (თანამომხს. 

გ. ჭანტურია) 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა V საფაკულტეტო 

კონფერენცია (მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 

100 წლის იუბილესადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

https://tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/VuzTurz1vjLJsBNR/?p=84
https://tsu.ge/ge/faculties/humanities/news/VuzTurz1vjLJsBNR/?p=84
http://www.tsu.edu.ge/
http://www.tsu.edu.ge/ge/main_news/9116/
http://www.tesau.edu.ge/
http://ick.ge/ka/rubrics/education/8384-2011-10-17-07-23-37.html
http://ick.ge/ka/rubrics/education/8384-2011-10-17-07-23-37.html
http://www.uni-sofia.bg/
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 თარიღი 25-27/ 11/ 2010 

მოხსენების სათაური Le rôle des Universités au cours du dialogue 

international  

კონფერენციის 

დასახელება 

Le dialogue international: les aspects linguistiques, 

didactiques et littéraires 

ჩატარების ადგილი ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზერბაიჯანი 

ელექტრონული 

მისამართი 

bsu.edu.az/en/   

 თარიღი 2-4/ 12/ 2010 

მოხსენების სათაური L’utilisation de ressorces d’internet dans 

l’apprentissage à distance du français   

კონფერენციის 

დასახელება 

Langue et Culture francophones dans l’espace 

communicatif  

ჩატარების ადგილი Universite de Zagreb, Croatie 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.unizg.hr/uredssi  

http://fle.asso.free.fr/colloque/Colloque_Francontraste

_Zagreb_2010_appel.pdf  

 თარიღი 1-2/ 10/ 2010 

მოხსენების სათაური ვირტუალური ინტერაქცია-მითი თუ რეალობა 

კონფერენციის 

დასახელება 

ენა და კულტურა 

ჩატარების ადგილი აკაკი წერეთლის სახელობის  ქუთისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanitie

s/saertashoriso%20konperencia.pdf  

 თარიღი 21-23/06/2010 

მოხსენების სათაური ციფრული ტექსტის ძირითადი მარკერები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა IV საფაკულტეტო 

კონფერენცია (მიძღვნილი პროფ. ალ. 

ლეკიაშვილის 90 წლისთავისადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ ჯავახიშვილის სახელობისთბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 22-23/05/2010 

 მოხსენების სათაური უცხოური ენების სწავლების ახალი ტექნიკური 

საშუალებები. (თანამომხს. გ. ჭანტურია). 

 კონფერენციის 

დასახელება 

საქართველოს უნივერსიტეტის II რესპუბლიკური 

კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი. 

http://bsu.edu.az/en/
http://www.unizg.hr/uredssi
http://fle.asso.free.fr/colloque/Colloque_Francontraste_Zagreb_2010_appel.pdf
http://fle.asso.free.fr/colloque/Colloque_Francontraste_Zagreb_2010_appel.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/saertashoriso%20konperencia.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_humanities/saertashoriso%20konperencia.pdf
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 ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 14-16/ 05/ 2010 

მოხსენების სათაური შარლ დე გოლის საჯარო გამოსვლების ლექსიკის 

თავისებურებანი 

კონფერენციის 

დასახელება 

I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში 

ჩატარების ადგილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბათუმი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.bsu.edu.ge 

http://www.sciencelib.ge/node/127  

http://www.ice.ge/new/batumi/main_geo.html  

 თარიღი 26-27/ 09/ 2009 

მოხსენების სათაური ბილინგვური კომუნიკაცია ფსიქოლინგვისტურ 

ჭრილში 

კონფერენციის 

დასახელება 

მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების 

პრობლემები საქართველოში 

ჩატარების ადგილი საქართველოს უნივერსიტეტი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.ug.edu.ge 

http://www.ug.edu.ge/geo/news_full1.php?nid=385  

 თარიღი 14/ 12/ 2009 

მოხსენების სათაური Les figures de sens (métaphore) 

კონფერენციის 

დასახელება 

Visio-Conférence Internationale “L’Utilisation du 

matériel numérique au cours de l’enseignement et 

l’apprentissage de la langue et la littérature française”, 

Tbilissi, Erevan, Sofia, Tirana 

ჩატარების ადგილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Vკორპუსი, 

ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს 

თბილისის საინფორმაციო ცენტრი, თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.tsu.edu.ge  / www.auf.org  

 თარიღი 15-18/06/2009 

მოხსენების სათაური ბილინგვიზმის დინამიკის თავისებურებები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა III საფაკულტეტო 

კონფერენცია(მიძღვნილი პროფ. გრ. კიკნაძის 100 

წლის იუბილესადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული  

http://www.bsu.edu.ge/
http://www.sciencelib.ge/node/127
http://www.ice.ge/new/batumi/main_geo.html
http://www.ug.edu.ge/
http://www.ug.edu.ge/geo/news_full1.php?nid=385
http://www.tsu.edu.ge/
http://www.auf.org/
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მისამართი 

 თარიღი 31/03/2009 

მოხსენების სათაური „მნიშვნელობის ფიგურები და ტროპები“ 

(Powerpoint) 

კონფერენციის 

დასახელება 

AUF-ის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი ფრანკოფონიის 

საერთაშორისო დღეებისადმი 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 17-19/12/2008 

მოხსენების სათაური მეხსიერება და გაგება კოგნიტიურ და 

პროცედურულ სემანტიკაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სამეცნერო კონფერენცია (მიძღვნილი აკად. ს. 

ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლის იუბილესადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

 თარიღი 9-11/ 10/ 2008 

მოხსენების სათაური ენის სოციალური განპირობებულობა (ფრანგული 

და ქართული ენების მასალზე) 

კონფერენციის 

დასახელება 

ლინგვისტთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება: 

მემკვიდრეობა და პერსპექტივები 

ჩატარების ადგილი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, 

არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.ice.ge/symposium/info.html  

 თარიღი 18-19/ 09/ 2008 

მოხსენების სათაური La dynamique informative du discours scientifique 

კონფერენციის 

დასახელება 

LA METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE--Moyen d’une meilleure valorisation 

de l’intelligences des débutants dans la recherché 

ჩატარების ადგილი Université Technique de Constructions de Bucarest, 

Roumanie 

ელექტრონული www.utcb.ro  

http://www.ice.ge/symposium/info.html
http://www.utcb.ro/


 

 

13 ქეთევან გაბუნია, CV 

მისამართი 

 თარიღი 13-15/06/2008 

მოხსენების სათაური ენობრივი დაგეგმარების სოციოლინგვისტური 

ფენომენი 

კონფერენციის 

დასახელება 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა II საფაკულტეტო 

კონფერენცია(მიძღვნილი აკად. შ. ნუცუბიძის 

დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი) 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

  

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა  

1. LE LINGUISTE, revue internationale en sciences du langage (membre de comité scientifique et de 

comité de lecture de la revue), 2011  (ქართ. LE LINGUISTE, საერთაშორისო საენათმეცნიერო 

სამეცნიერო ჟურნალი (სარედაქციო კოლეგიის წევრი), 2011 წლიდან) 

2. HOMO LOQUENS, Georgian Multilingual Association; Multilingual  Association  Journal 

(Coeditor), 2010 (ქართ. HOMO LOQUENS, საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია; 

მულტილინგვური ასოციაციის ჟურნალი (თანარედაქტორი), 2010 წლიდან) 

3. SCRIPTA MANENT, International Scientific Multilingual Magazine, Open Diplomatic Association 

(Member of Scientific Committee), 2008 (ქართ. SCRIPTA MANENT,  საერთაშორისო 

სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი, ღია დიპლომატიური ასოციაცია, (სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი), 2008 წლიდან) 

4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადისერტაციო კოლეგიის წევრი(მიწვეული), 

2007 წლიდან დღემდე. 

5. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი, 2006 წლიდან 

დღემდე. 

6. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი, 2006-2012 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
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1. 2013 წ. აკადემიური პალმის რტოს ოფიცრის ორდენი გაცემული საფრანგეთის განათლების 

სამინისტროს მიერ საფრანგეთის პრემიერ მინისტრის დეკრეტის საფუძველზე ფრანგული 

კულტურის წინაშე გაწეული ღვაწლისთვის.  

2. სტაჟირება: 5-30/ 07/ 2010 - ნანტის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი, პედაგოგიური სწავლების 

საერთაშორისო ცენტრი CIEP: Université d’été –BELC 2010(Les métiers du français dans le 

monde) 

3. მივლინება: 21/ 11/ 2004 –22/ 12/ 2004 - პარიზის სორბონის უნივერსიტეტი – Paris IV, 

საფრანგეთის მთავრობის სპეციალური სტიპენდია, საფრანგეთი.  

4. საერთაშორისო სტიპენდია: 01/ 11/ 2001 –22/ 12/ 2001– დიდროს სტიპენდია (სამეცნიერო 

კვლევითი მუშაობისთვის), პარიზის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ლინგვისტურ 

ცენტრი, საფრანგეთი, FMSH - Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

5. სტაჟირება: კლერმონ–ფერანის უნივერსიტეტის პედაგოგიური ცენტრი – აუდიო-

ვიზუალური საშუალებების გამოყენება უცხო ენის სწავლებაში, CAVILAM, Vichy ვიში, 

საფრანგეთი. 

 

 

 

X
ხელმოწერა

                
ქ. გაბუნია                                           

           თარიღი: 07.06.2016 
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დანართი 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები: 

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის 

გვარი 

გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, 

უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენციო 

მასალები 

(Proceedings)  და 

სხვა) 

პუბლიკაციის 

სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, 

გვერდები, 

პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი 

(არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბი
ს 

წე
ლ

ი
 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„მეტაფორა და 

მეტონიმია 

ევფემიზმებში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N2 (34); 

2017 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

„მინორიტარული 

ენები საფრანგეთში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; IV 

2017 
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საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის - „ენა 

და კულტურა“ - 

შრომები. 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„სარეკლამო 

დისკურსის 

ვერბალური, 

არავერბალური და 

პარავერბალური 

ასპექტები“; თანაავტ. 

თამარ გაგოშიძე; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N1 (33); 

2017 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ომონიმია ფრანგულ-

ანეკდოტ-

კალამბურებში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N1 (33); 

2017 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

„ფრანგული ენის 

დიატოპიკური 

ვარიანტები“; თანავტ. 

ციური ახვლედიანი; 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

კულტურა”, N 16, 

ქუთაისი 

2016 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

„XXI საუკუნის 

ფრანგული 

პოლიტიკური 

დისკურსის 

სტილისტიკური 

თავისებურებანი“; 

თანავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

კულტურა”, N 15, 

ქუთაისი 

2016 

 ქეთევან გაბუნია 
სტატია 

საერთაშორისო 

„ფრანგულ « ენის 

გასატეხ » 
2016 
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სამეცნიერო 

ჟურნალში 

გამონათქვამთა 

ფონეტიკური 

სტრუქტურა“; თანავტ. 

ციური ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N4 (32); 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგულ 

ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულთა 

ნაციონალურ – 

კულტურული 

თავისებურებანი“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N3 (31); 

2016 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგული 

პრაგმატიკული 

ლინგვისტიკის 

ისტორია და 

პერსპექტივები“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N2 (30); 

2016 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგული ენის 

ვარიანტთა ლექსიკურ 

– სემანტიკური 

ვარიაციულობა“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N1 (29); 

2016 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კანადური 

ფრანგულის 

სუბსტანტიურ 

ფრაზეოლოგიზმთა 

სემანტიკური 

სტრუქტურა“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

2015 
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manent” N4 (28); 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

„საწარმოთქმო ნორმის 

ევოლუცია 

თანამედროვე 

ფრანგული ენის 

ვოკალურ სისტემაში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

კულტურა”, N 14, 

ქუთაისი 

 

 

2015 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„მეტაფორა რომანულ 

პარემიოლოგიაში“, 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; საერთ. 

სამეცნ. რეფერ. 

ჟურნალი LE 

LINGUISTE”, N14 / 

2015  

2015 

ქომი, 

ირანი 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგული 

ლინგვისტური 

სკოლის ფონეტიკური 

კანონები“; თანაავტ. 

ციური ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N3 (27); 

2015 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პოლიტიკური და 

სოციალური 

დისკურსი - საჭირო 

კომპეტენციები“; 

თანაავტ. თამარ 

გაგოშიძე; საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” N3 

(27); 

2015 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პოლიტიკური 

კომუნიკაციის 

ძირითადი 

ასპექტები“; თანაავტ. 

თამარ გაგოშიძე; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N3 (27); 

2015 

 ქეთევან გაბუნია სტატია „რომანულ ენათა 2015 
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სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

ფონეტიკური 

კანონები“; თანაავტ. 

ციური ახვლედიანი; 

სამეცნიერო 

რეფერირებადი 

ჟურნალი “ენა და 

კულტურა”, N 13, 

ქუთაისი 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ლიტოტის 

ფუნქციონალური 

მახასიათებლები 

ფრანგულ ენაში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N1 (25); 

2015 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„სემანტიკური 

ნეოლოგიზმები 

თანამედროვე 

ფრანგულ ენაში“; 

თანაავტ. ციური 

ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N4 (24);  

2014 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგულ 

ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულთა 

კონცეპტუალური 

სტურუქტურების 

კორელაცია“; საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” N3 

(23); 

2014 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ეკვივალენტური 

ფრაზეოლოგიური 

ერთეულები 

(ფრანგული, ესპანური 

და იტალიური ენების 

მასალაზე)“; თანაავტ. 

ციური ახვლედიანი; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N2 (22);  

2014 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

„მსმენელის როლი 

პოლიტიკური 
2014 
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სამეცნიერო 

ჟურნალში 

დისკურსის 

წარმართვაში“, 

თანაავტ. თამარ 

გაგოშიძე; საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” N1 

(21);  

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

Pourquoi l’intérêt pour le 

discours scientifique; 

საერთ. სამეცნ. რეფერ. 

ჟურნალი LE 

LINGUISTE”, N6 / 2013 

2013 

ქომი, 

ირანი 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

მეტყველების 

ფსიქოლინგვისტური 

აღქმა;  

საერთ. სამეცნ. 

რეფერირებადი 

ჟურნალი „ენა და 

კულტურა“ N9, 2013; 

გვ.13–17 

2013 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

ტექსტის 

ინტერპეტაციის 

ლინგვისტური 

პროცესები; საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” N4 

(20); გვ. 11–17 

2013 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„დრო და სივრცე 

ნარატოლლოგიურ 

კვლევაში“; საერთაშ. 

სამეცნ. ჟურნალი 

“Scripta manent” N3 

(19); გვ. 10–15 

2013 

 

 

ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფოკალიზაცია 

ტექსტის 

სტრუქტურაში“; 

საერთაშ. სამეცნ. 

ჟურნალი “Scripta 

manent” N2 (18); გვ. 10–

16 

2013 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ვერბალური 

შეტყობინების 

პერცეფცია“; სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში. „ენა და 

2012 
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კულტურა““; N8 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ნარატიული ტექსტი 

და პრუსტის რომანი“. 

თანაავტ. გვანცა 

ჭანტურია; სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში Scripta 

manent, N4(16)  

2012 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„დისტანციის 

ფუნქციონირება 

ნარატიულ 

რეპრეზენტაზციაში“; 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში Scripta 

manent, N3(15) 

2012 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„Les fondements 

théoriques de la 

narratologie”; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; „LE 

LINGUISTE, revue 

internationale en 

sciences du langage”; 

N1; გვ.21-28 

2012 

ქომი, 

ირანი 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„Pour l’interprétation 

du texte dans la théorie 

sémiotique”; ქეთევან 

გაბუნია; Scripta 

manent, N2(14), გვ. 33-

40; www.odageorgia.ge 

2012 

 ქეთევან გაბუნია  

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„გრამატიკული 

ტროპის 

კომპონენტური 

ანალიზი“; ქეთევან 

გაბუნია, ნინო 

ქავთარაძე; Scripta 

manent, N2(14), გვ. 26-

33; www.odageorgia.ge 

2012 

 ქეთევან გაბუნია  

სტატია 

სამეცნიერო 

რეფერირებად 

ჟურნალში 

„სამეცნიერო 

დისკურსი და მისი 

როლი თანამედროვე 

სამყაროში“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; „ენა და 

2012 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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კულტურა““; N7, 

გვ.164-168 

 ქეთევან გაბუნია  

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„სოციალური 

დისკურსი და ენა“; 

ქეთევან გაბუნია, 

გვანცა ჭანტურია; 

Scripta manent, N1, 

გვ.21-26, 

www.odageorgia.ge  

2012 

 ქეთევან გაბუნია  

ლექსიკოგრაფიის 

II საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

„ახალი ფრანგულ–

ქართული ონლაინ–

ლექსიკონი 

ფრანგული ენის 

ქართველი 

შემსწავლელებისათვი

ს“; ქეთევან გაბუნია, 

გვანცა ჭანტურია; 

სიმპოზიუმის 

მასალები, გვ. 62-63 

2012, 

ბათუმი 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები 

„რეალისტური 

დისკურსის 

სოციოლინგვისტური 

ასპექტები“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; 

ლინგვისტიკა, 

ლიტერატურა, 

დიდაქტიკა–

თანამედროვე 

მეთოდები და 

სტრატეგიები; გვ.59-

61; 

2011 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

I საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

შრომები 

„ახალი 

საინფორმაციო და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების 

გამოყენება სწავლისა 

და სწავლების 

პროცესში–

პლატფორმა Dokeos“; 

ქეთევან გაბუნია, 

გვანცა ჭანტურია; 

კულტურათაშორისი 

დიალოგები; გვ.314-

319 

2011 

თელავი 

 ქეთევან გაბუნია  
სტატია 

საერთაშორისო 

„დარგობრივი ენის–

ინტერაქციის 

 

 

http://www.odageorgia.ge/
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სამეცნიერო 

ჟურნალში 

ობიექტის–

სოცილინგვისტური 

და დიდაქტიკური 

ანალიზი“; ქეთევან 

გაბუნია, მარინა 

კვანტალიანი; Scripta 

manent, N4, გვ.21-26, 

www.odageorgia.ge 

2011 

 ქეთევან გაბუნია  

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„დისკურსი, როგორც 

სოციოლინგვისტური 

მოვლენა“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; Scripta 

manent, N4, გვ.21-26, 

www.odageorgia.ge 

2011 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ენა და პოლიტიკა. 

ენობრივი პოლიტიკის 

საკითხისათვის“; 

ქეთევან გაბუნია, 

ცისანა 

შერგილაშვილი; 

Scripta manent, N2, 

გვ.18-23, 

www.odageorgia.ge 

2011 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„სოციალური კლასები 

და ლინგვისტური 

ცვლილებები“; 

ქეთევან გაბუნია, 

ნათია ღვინიაშვილი; 

Scripta manent, N2, 

გვ.14-18, 

www.odageorgia.ge 

2011 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კომუნიკაცია, 

როგორც 

ინფორმაციის 

გადაცემის 

საშუალება“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; Scripta 

manent, N4, გვ.23-28, 

www.odageorgia.ge 

2010 

 ქეთევან გაბუნია  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები 

„უნივერსიტეტების 

როლი 

კულტურათაშორის 

დიალოგში“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; 

2010 

ბაქო 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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საერთაშორისო 

დიალოგი: ენობრივი, 

პედაგოგიური და 

ლიტერატურული 

ასპექტები; გვ.35-38 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

ლექსიკოგრაფიის 

I საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალები 

„შარლ დე გოლის 

საჯარო გამოსვლების 

ლექსიკის 

თავისებურებანი“; 

ქეთევან გაბუნია, 

გვანცა ჭანტურია; 

სიმპოზიუმის 

მასალები; გვ.54-56 

2010 

ბათუმი 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგული ენის 

გრამატიკის 

თანამედროვე 

მეთოდიკა:ტექსტი 

სივრცეში 

განთავსება“; ქეთევან 

გაბუნია, თამარ 

ქაცანაშვილი; Scripta 

manent, N4, გვ.15-23, 

www.odageorgia.ge  

2010 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„უცხოური ენები 

საკომუნიკაციო და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

ხანში“; ქეთევან 

გაბუნია, გვანცა 

ჭანტურია; Scripta 

manent, N2, გვ.104-111, 

www.odageorgia.ge 

2010 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფრანგული ენა 

გლობალიზაციის 

პროცეში“; ქეთევან 

გაბუნია, 

ქეთევან 

ქუსიკაშვილი; Scripta 

manent, N1, გვ.34-41, 

www.odageorgia.ge 

2010 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„სტრუქტურული 

სავარჯისოების 

ენობრივი და 

ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები“; ქეთევან 

გაბუნია; Scripta 

manent, N1, გვ.41-47, 

2010 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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www.odageorgia.ge 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

ბუქარესტის 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

„Les ressorces d’Internet 

dans la méthodologie de 

la recherche 

scientifique”; ქეთევან 

გაბუნია,თეა 

თათეშვილი; LA 

METHODOLOGIE DE 

LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE-

Composante essentielle 

de la formation 

universitaire; გვ.227-

237 www.arsdocendi.ro  

2010 

ბუქარეს

ტი 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

ბუქარესტის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები 

„La dynamique 

informative du discours 

scientifique”; ქეთევან 

გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი; LA 

METHODOLOGIE DE 

LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE--

Moyen d’une meilleure 

valorisation de 

l’intelligences des 

débutants dans la 

recherché; გვ.293-301 

2009 

ბუქარეს

ტი 

 
ქეთევან გაბუნია 

 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ბილინგვიზმის 

სოციალური და 

ფსიქოლინგვისტური 

ფაქტორების 

თეორიული 

მიმოხილვა“; ქეთევან 

გაბუნია, თეა 

თათეშვილი; Scripta 

manent, N4, გვ.14-22, 

www.odageorgia.ge 

2009 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პრონომინალიზაცია 

და რთული 

წინადადების 

სტრუქტურული 

მოქნილობა“; ქეთევან 

გაბუნია; Scripta 

manent, N3, გვ.21-27, 

www.odageorgia.ge 

2009 

 ქეთევან გაბუნია 
სტატია 

საერთაშორისო 

„De la dimension 

principale du discours 
2009 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.arsdocendi.ro/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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სამეცნიერო 

ჟურნალში 

scientifique 

contemporain”;ქეთევან 

გაბუნია; Scripta 

manent, N2, გვ.37-45, 

www.odageorgia.ge 

 ქეთევან გაბუნია  

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ენის შესწავლის 

სოციოლინგვისტური 

ასპექტები და ენის 

ნორმა(ფრანგული და 

ქართული ენების 

მასალაზე)“; ქეთევან 

გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი; Scripta 

manent, N2, გვ.29-37, 

www.odageorgia.ge 

2009 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ეთნოსოციოლოგიურ

ი კვლევის ზოგადი 

კონცეფციები“; ქეთვან 

გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XXIX; გვ.44-

50 

2009 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

“Le bilinguisme: 

perspectives 

psychologiques, 

sociolinguistiques et 

sociopolitiques”ქეთევან 

გაბუნია, Scripta 

manent, N1, გვ.86-91, 

www.odageorgia.ge 

2009 

 ქეთევან გაბუნია 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

მასალები 

„ფრანკოფონია და 

ენობრივი პოლიტიკა“; 

ქეთვან გაბუნია; 

სამეცნიერო 

კონფერენცია: 

ფრანკოფონია, 

როგორც კულტურათა 

დიალოგი; გვ.22-29 

2008 

 ქეთევან გაბუნია   

სტატია არნოლდ 

ჩიქობავას 100 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილ II 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმის 

მასალებში 

„ენის სოციალური 

განპირობებულობა 

(ფრანგული და 

ქართული ენების 

მასალზე)“; ქეთევან 

გაბუნია, ციური 

ახვლედიანი; II 

საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი, 

2008 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
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იბერიულ–კავკასიური 

ენათმეცნიერება:მემკვ

იდრეობა და 

პერსპექტივები; 

გვ.103-108; www.ice.ge   

 ქეთევან გაბუნია მონოგრაფია 

„ენობრივი 

ფარდობითობა 

ტიპოლოგიურ 

კვლევაში“; ქეთევან 

გაბუნია 

2008 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„თანამედროვე 

ფრანკოფონია და 

ენობრივი 

მდგომარეობის 

ტიპოლოგიზაცია“; 

ქეთევან გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XXVII; გვ.28-

35 

2008 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პრაგმატული 

ფაქტორის როლი 

რეფერენციის 

სახეების 

დიფერენციაციაში“; 

ქეთევან გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XXVII; გვ.21-

28 

2008 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ენობრივი სიტუაციის 

სოციოლინგვისტური 

კატეგორია და 

ენობრივი პოლიტიკა“; 

ქეთევან გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XXVI; გვ.28-

34 

2006 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

უნივერსიტეტ 

„იბერიის“ 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

„ფრანკოფონია და 

მისი გავრცელების 

ისტორიულ–

გეოგრაფიული 

არეალი“; ქეთევან 

გაბუნია; 

უნივერსიტეტ 

„იბერიის“ სამეცნიერო 

შრომების კრებული; 

გვ.34-38  

2005 

 ქეთევან გაბუნია სტატია „კორეფერენცია– 2004 

http://www.ice.ge/
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ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

პრონომინალიზაციის 

გამოხატვის 

საშუალებები(დროის 

გარემოებითი 

დამოკიდებული 

წინადადების 

მასალაზე ფრანგულ 

და ქართულ ენებში)“; 

ქეთვან გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XII; გვ. 27-34 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პოსტპოზიციური 

კონსტრუქციების 

კომუნიკაციური 

ნიშნადობა დროის 

გარემოებითი 

დამოკიდებული 

წინადადებების 

მასალაზე 

თანამედროვე 

ფრანგულ ენაში“; 

ქეთევან გაბუნია; თსუ 

შრომები, 

ენათმეცნიერება 15; 

გვ.190-197 

2003 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„რელიგია და 

ბილინგვიზმი–ენისა 

და ლიტერატურის 

განვითარების 

იმანენტური 

პროცესები“; ქეთევან 

გაბუნია; „ენა და 

კულტურა“;  გვ.27-34  

2002 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ენობრივი 

მოდალობების 

ლოგიკური 

საფუძვლები“; ქეთვან 

გაბუნია; 

საენათმეცნიერო 

ძიებანი; XI; გვ.24-30 

2001 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

„ენა როგორც 

პოლიტიკური 

საშუალება“; ქეთევან 

გაბუნია; სამეცნიერო 

კონფერენცია: ენა, 

თარგმანი, 

ლიტერატურა; გვ. 38-

2000 
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42 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„რთული 

წინადადების 

სტრუქტურული და 

კომუნიკაციური 

ასპექტები 

თანამედროვე 

სინტაქსურ და 

სემანტიკურ 

თეორიებში“; ქეთვან 

გაბუნია; 

ენათმეცნიერების 

საკითხები 3; გვ.59-65 

2000 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კორეფერენტულობა, 

როგორც 

ნაცვალსახელებით და 

ნაცვალსახელოვანი 

სიტყვებით 

გამოხატულ 

ანაფორულ 

ურთიერთობათა 

ერთ–ერთი სახეობა“; 

ქეთვან გაბუნია; 

ენათმაეცნიერების 

საკითხები 2; გვ.6-12 

1999 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„აქტუალური 

დანაწევრება რთულ 

ქვეწყობილ 

წინადადებაში“; 

ქეთვან გაბუნია; 

პოლიგლოტი 1,2; 

გვ.54-62 

1999 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ბრძანებითი 

მოდალობის 

საკითხისათვის“; 

ქეთევან გაბუნია; 

ენათმაეცნიერების 

საკითხები 2; გვ. 9-15 

1998 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კომუნიკაციური 

მარკირების 

საკითხისათვის 

რთულ 

წინადადებაში“; 

ქეთევან გაბუნია; 

ენათმაეცნიერების 

საკითხები 2; გვ. 15-23 

1997 

 ქეთევან გაბუნია სტატია „ნომინალური და 1996 
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სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

პრონომინალური 

ანაფორა ლექსიკური 

ერთეულების 

მასალაზე“; ქეთევან 

გაბუნია; სულხან–საბა 

ორბელიანის სახ. 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; გვ.62-67 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ფუნქციონალური 

სტილისტიკის 

საკითხისათვის“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 2; გვ.56-62 

1994 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

„თეორიის საკითხები 

ეთნოლინგვისტიკაში“

ქეთევან 

გაბუნია;სულხან–საბა 

ორბელიანის სახ. 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; გვ.68-72 

1994 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„რეფერენციის 

თეორიის ზოგიერთი 

სიძნელე“; ქეთევან 

გაბუნია; უცხოური 

ენები სკოლაში 4; 

გვ.68-73 

1993 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კოჰეზიის ანალიზის 

საკითხისათვის 

ტექსტის 

ლინგვისტიკაში“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 3; გვ.52-59 

1992 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ექსპერიმენტულობის 

ასპექტი ლინგვისტურ 

კვლევაში“; ქეთევან 

გაბუნია; უცხოური 

ენები სკოლაში 2; 

გვ.49-56 

1992 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პირის 

ნაცვალსახელების 

რეფერენტული 

ბუნება და 

პრონომინალიზაცია“; 

1991 
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ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 3; გვ.51-58 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„აქსიომატური 

ფუნქციური 

სემანტიკის 

პოსტულატები 

ფრანგულ ენაში“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 1; გვ.58-65 

1991 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ეთნოლინგვისტიკა 

პლურიდისციპლინუ

რობას და 

უნიდისციპლინურობ

ას შორის“; ქეთევან 

გაბუნია; უცხოური 

ენები სკოლაში 2; 

გვ.52-58 

1990 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებულში 

„რეფერენცია-

კორეფერენციის 

სტატუსი“; ქეთევან 

გაბუნია; სულხან–საბა 

ორბელიანის სახ. 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; გვ.72-76 

1989 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„კოგნიტიური 

სტრუქტურების და 

ლინგვისტური 

ორგანიზების 

საკითხისათვის“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 4; გვ.52-59 

1989 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პოსტტრანსფორმაცი

ული სინტაქსური 

თეორიების 

ფუნქციონალური 

ტენდენციები“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 1; გვ.54-61 

1989 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„პლურალურ-

პრონომინალური 

კონსტრუქციები 

რთულ ზმნურ 

1989 
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სინტაგმებში“; ქეთევან 

გაბუნია; თსუ 

შრომები, 

ენათმეცნიერება 12; 

გვ.170-180 

 ქეთვან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„რეფერენცია-

კორეფერენციის 

ცნების 

საკითხისათვის“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 2; გვ. 53-59 

1988 

 ქეთევან გაბუნია 

რესპუბლიკური 

სამეცნიერო–

მეთოდური 

კონფერენციის 

მასალები 

„პრონომინალიზაციის 

პრობლემა ფრანგული 

ენის გრამატიკის 

სწავლებისას“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უმაღლესი 

სასწავლებლების 

პროფ./მასწ. I 

რესპუბლიკური 

სამეცნიერო-

მეთოდური 

კონფერენციის 

მასალები; გვ.51-54 

1987 

 ქეთევან გაბუნია 

სტატია 

ადგილობრივ 

სამეცნიერო 

ჟურნალში 

„ზმნური 

მოდალობები 

თანამედროვე 

ფრანგულ ენაში“; 

ქეთევან გაბუნია; 

უცხოური ენები 

სკოლაში 1; გვ.56-63 

1987 
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სახელმძღვანელო  

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ფრანგული ენის სტრუქტურა(თეორიული გრამატიკა), 2012  

(თანაავტ. ი. ფხაკაძე) 

2 ფრანგული ენის სწავლების მეთოდიკა: რეტროსპექტივა და 

თანამედროვეობა, 2012 (თანაავტ. თ. ქაცანაშვილი; დამხმარე 

სახელმძღვანელო) 

3 რომანულ ენათა შედარებითი ტიპოლოგია, 2011 (თანაავტ. ც. 

ახვლედიანი) 

4 რომანული ფილოლოგია /შესავალი კურსი/, 2010 (თანაავტ. ც. 

ახვლედიანი) 

5 შესავალი ფსიქოლინგვისტიკაში, 2010 (თანაავტ. გ. ჭანტურია) 

6 შესავალი სოციოლინგვისტიკაში,  2009 

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ელექტრონული კურსის – ფრანგული ენის სტილისტიკა, ელ. 

მისამართი: 

 e-learning@tsu.ge  
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