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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა: 

2009-დან დღემდე პროფესორი, ქართველური ენათმეცნიერების კათედრა, ქართული ენის 

სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

2016 წლის ნოემბერი - დეკემბერი ქართული ენის, კულტურისა და საზოგადოების 

კათედრის მიწვეული პროფესორი, ლეიდენის უნივერსიტეტი, ჰოლანდია. 

 

2015 წლის აპრილი-ივლისი ქართული ენის მიწვეული ლექტორი, ბრემენის 

უნივერსიტეტი, გერმანია. 

 

2012 წლის ოქტომბერი - დეკემბერი ქართული ენის, კულტურისა და საზოგადოების 

კათედრის მიწვეული პროფესორი, ლეიდენის უნივერსიტეტი, ჰოლანდია. 

 

თებერვალი – ივნისი 2013 მიწვეული მკვლევარი “ღია საზოგადოების ინსტიტუტის” 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამით,  დარტმუთის კოლეჯი, ნიუ 

ჰამფშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები. 
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თებერვალი – ივნისი 2012 მიწვეული მკვლევარი “ღია საზოგადოების ინსტიტუტის” 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამით,  დარტმუთის კოლეჯი, ნიუ 

ჰამფშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები. 

 

იანვარი – ივნისი 2011 მიწვეული მკვლევარი “ღია საზოგადოების ინსტიტუტის” 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამით,  დარტმუთის კოლეჯი, ნიუ 

ჰამფშირი, ამერიკის შეერთებული შტატები. 

 

2006-2009 ასოცირებული პროფესორი, ქართული ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი, 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

2007 _ 2008 მიწვეული ლექტორი ფულბრაიტის პროგრამით, ნიუ-იორკის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი სტონი ბრუკში, ამერიკის შეერთებული შტატები. 

 

2002 _ 2006 პროფესორი, ახალი ქართული ენის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

1992 _ 2002 დოცენტი, ახალი ქართული ენის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

1987 _ 1992 უფროსი მასწავლებელი, ახალი ქართული ენის კათედრა, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

1990 _ 1996 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, რუსთავის გიმნაზია. 

 

1989 _ 1990 დოცენტი, ქართული ენის კათედრა, სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

 

1987 _ 1990 უფროსი მასწავლებელი, ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა, 

ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. 
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1983 _ 1984 ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მესტიის რაიონი სოფელი 

კალა. 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია იხილეთ დანართ პირველში)  

 

2001 პროფესორი, თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველური ენების 

სპეციალობით, პროფესორის ატესტატი # 0000333.   

 

1999 ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქართული ენის სპეციალობით, მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი # 000858.  

 

1996 დოცენტი, თბილისის სახლმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველური ენების 

სპეციალობით, დოცენტის ატესტატი # 000526. 

 

1987 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქართული ენის სპეციალობით, მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი ФЛ # 010894. 

(გამოქვეყნებული შრომებისათვის იხ. დანართი #1) 

 

განათლება/ტრენინგი  

a) განათლება:  

1983 – 1986 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურა, ქართული ენის სპეციალობით. 

 

1978 – 1983 ნ. ბარათაშვილის სახელობის ქ. გორის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი, 

ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენის ლიტერატურისა და ისტორიის 

მასწავლებლის კვალიფიკაცია, დიპლომი  

Г-1 # 170381. 

b) ტრენინგი: 

საერთაშორისო ტრენინგი _ 1. აკადემიური წერა; 2. სილაბუსის შედგენა; 3. დებატები. 

ფაკულტეტის განვითარების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული 
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საზაფხულო სკოლა. სტამბოლის ბილგის უნივერსიტეტი, სტამბოლი, თურქეთი, 5 _ 28 

ივლისი, 2010 

 

საერთაშორისო ტრენინგი _ პრობლემაზე დამყარებული სწავლება (PBL), თბილისი, 10 – 11 

დეკემბერი, 2009 წ.  

 

2009  მარტი, ტრენინგი: “სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების თეორია და პრაქტიკა”, 

რომელიც ორგანიზებული იყო თსუ საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრისა და 

საერთაშორისო ასოციაცია “STEP BY STEP”-ის მიერ.    

 

ნოემბერი _ დეკემბერი 2000, საერთაშორისო სტუმრის პროგრამა _ “ამერიკის უმაღლესი 

განათლების სისტემის მართვა”, რომელიც ორგანიზებული იყო აშშ სახელმწიფო 

დეპარტამენტის მიერ, განახორციელა მერიდიანის საერთაშორისო ცენტრმა და ამერიკის 

საელჩომ საქართველოში.  

  

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

 

1. „სხვათა სიტყვის (-მეთქი, -თქო, ო) ნაწილაკების შემცველი მეტყველების აქტი ევიდენ-

ციალობის თვალსაზრისით“, თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტი, ქართუ-

ლი ენის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი,  აკადემიკოს აკაკი შანიძის დაბადებიდან 

130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, 

27-28 თებერვალი, გვ. 30-31, თბ., 2017.  

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/PROGRAMA%20(2).pdf  

2. „ევიდენციალობის კატეგორიის შესწავლის თანამედროვე მდგომარეობა ქართველურ 

ენებში“, (თანაავტორები: ქ. მარგიანი, მ. ლომია): თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა 

ფაკულტეტი, თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების სასწავლო-სამეცნიერო 

ინსტიტუტი, გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგა-

დოება, აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი 

მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, 5 აპრილი, გვ. 11-12, თბ., 

2017.  

3. “On the Translation of Evidential Imperfect Forms in the Kartvelian Languages”. Co-authors: M. 

lomia, K. Margiani, General and Specialist Translation / Interpretation: Theory, Methods, 

Practice, 10th International Conference April 7-8, 2017 Kyiv, NATIONAL AVIATION 

UNIVERSITY  Department of English Philology and Translation  (Ukraine) SIBERIAN 

FEDERAL UNIVERSITY  Department of Business Foreign Language (Russian Federation) 

https://www.tsu.ge/data/file_db/PR/PROGRAMA%20(2).pdf
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UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE Institute of East Slavonic Philology (Republic of 

Poland), Kyiv Agrar Media Group  2017, p.p. 220-223.  

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/26414/1/Conference%20Proceedings%202017.pdf  

4. “Category of Evidentiality in the Kartvelian Languages: Probles, History of the Question Study, 

Prospects”, Co-authors: M. lomia, K. Margiani, Historical Linguistics of the Caucasus, April 12-

14, 2017, Paris, at 4-14 rue Ferrus 75014 Paris.  

http://immocal.ifeaistanbul.net/conf2017-participants/  

5. „-ამ სუფიქსის მნიშვნელობისათვის ქართულ ტოპონიმებში“, აკადემიკოს მზექალა შა-

ნიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილესადმიმიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 14 

აპრილი, თსუ. 

6. „მაზალო სიტყვის ეტიმოლოგიისათვის“, პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძის დაბადებიდან 

90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 09. ივნისი, 2016, თსუ. 

7. „Theoretical Aspects of Rendering Kartvelian Verb Stems in the Georgian-Megrelian-Laz-Svan-

English Dictionary“ (Cu-authors M. Lomia, K. Margiani), XVII EURALEX International 

Congress Lexicography and Linguistic Diversity, 06-10 September, 2016, Tbilisi State University. 

https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-in-the-

georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/   

8. „Slang Lexical Borrowings in Georgian-Russian Cross-cultural Relations“, International Work-

shop “The South Caucasian Chalk Circle (SCCC)”: Philology meets Linguistics, 22-24 

Septmember, 2016, University of Chicago Center; Paris, France. 

http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-

Borrowings.pdf  

9. „ნაწილაკებითა და აფიქსებით ნაწარმოებ უარყოფით ფორმათა სემანტიკური ანალიზი 

ქართველურ ენებში“, თანაავტორები: დარეჯან თვალთვაძე, მაია ლომია, სალომე 

ომიაძე, რუსუდან ზექალაშვილი, ქეთევან. მარგიანი; VII ქართველოლოგიური კონგრესი 

„საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში“, 17-22 ოქტომბერი,  2016, თსუ.  

10. “ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისურ  ლექსიკონში ქართველური ენების 

მონაცემთა სისტემატიზაციის თეორიული საფუძვლებისათვის”, თანაავტორები: მაია 

ლომია, ქეთევან მარგიანი; მეცხრე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი 

აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი,  24-25 ივნისი 2015, 

თსუ.  

https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/2015.konf.saboloo.pdf 

11. „იდეოლოგიზირებული ცხოვრება, იდეოლოგიზირებული ლექსიკონები“, იდეოლოგია 

და ლინგვისტური იდეები, საერთაშორისო კონფერენცია, 4-6 ოქტომბერი, 2015, გიორგი 

ახვლედიანის სახელობის ენათეცნიერების ისტორრის საზოგადოება, თსუ.  

12. “Kartvelian Vocabulary as Intangible Cultural Heritage and Georgian-Megrelian-Laz-Svan- 

English Dictionary”, Human and Environmental Resources in Multiethnic Societies, 5-7 

November, 2015 Tbilisi State University  

http://networkconference-giessen.tsu.ge/en/program  

13. „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანურ-ინგლისური ლექსიკონი და ქართველურ ენათა 

ლექსიკოლოგია ლექსიკოგრაფიის საკითხები“, თანაავტორები: მაია ლომია, ქეთევან 

მარგიანი-სუბარი, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი I ქართველოლოგიის 

პრობლემები და პერსპექტივები,  11-13 ნოემბერი, 2015, თსუ. 

http://er.nau.edu.ua:8080/bitstream/NAU/26414/1/Conference%20Proceedings%202017.pdf
http://immocal.ifeaistanbul.net/conf2017-participants/
https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-in-the-georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/
https://euralex.org/publications/theoretical-aspects-of-rendering-kartvelian-verb-stems-in-the-georgian-megrelian-laz-svan-english-dictionary/
http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-Borrowings.pdf
http://paris2016.mariapolinsky.com/wp-content/uploads/2016/09/kurdadze_Slang-Lexical-Borrowings.pdf
http://networkconference-giessen.tsu.ge/en/program
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14. „ერთი უცხო სუფიქსის ხმარებისათვის ქართულ ჟარგონში“, თსუ ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი  

პროფესორ ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ, 19-20 

ივნისი, 2014.     

15. „კულტურულ-ეთნოგრაფიული ტრანსფერი ხალხური ზეპირსიტყვიერების თარგმნის 

დროს“, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გივი გაჩეჩილაძის 

დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, მხატვრული თარგმანი – ერებისა და ლიტერატურების შეხვედრის 

ადგილი, 18-19 სექტემბერი, 2014, თსუ.  

16. „ტრანსპოზიციის მნიშვნელობისათის ქართულის, როგორც მეორე ენის, სწავლების 

დროს“, კავკასიოლოგთა III საერთაშორისო კონგრესი, 23-26 ოქტომბერი, 2013, 

თბილისი, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.  

17. “Typological Similarities while Teaching Georgian as a Second or Foreign Language”, Open 

Society Foundations, Faculty Development Fellowship Program 15
th

 Annual Spring Conference, 

The University of Kentucky, College of Education, May 1
st
 –2

nd
, 2012, Lexington, KY, USA 

18. “სახელური და ზმნური ფუძეები ქართულ-ინგლისურ სასწავლო ლექსიკონებში”, III 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია, 

ფუნქციონერება, მიძღვნილი აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის დაბადების 100 

წლისთავს, მასალები, თბ., 2011, გვ. 161-162. 

19. “ერთი სახის დერივატთა წარმოების საერთო წესის შესახებ ქართულსა და ინგლი-

სურში”, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სახელმწიფო ენის სწავლების 

საკითხები, პრობლემები და გამოწვევები, ბათუმი, ივლისი 14-15, 2011, გვ. 108-109.  
20. “Linguistic Education in Tbilisi State University after I. Javakhishvili”, PROGRAM OF EVENTS 

(within the framework of Yerevan State Linguistic University “Bryusov” 75th Anniversary), 

“HIIGHER LIINGUIISTIIC EDUCATIION WIITHIIN THE PROCESS OF REFORMS. HIIGHER 

EDUCATIION: CHALLENGES AND PERSPECTIIVES”, (15-18 November, 2010), Yerevan (Co-

author Prof. Darejan Tvaltvadze). 
21. „საერთაშორისო სიტყვების როლი ელემენტური და სისტემური შესწავლის ფაზათა 

მიხედვით ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების დროს“, II საერთაშორისო სიმ-

პოზიუმის იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება: მემკვიდრეობა და პერსპექტივები 

მასალები, მიძღვნილი აკადემიკოს არნოლდ ჩიქობავას დაბადების 110 წლისთავისადმი, 

თბ., 2008.  

22. “ერთ საქორწინო რიტუალთან დაკავშირებული გენდერული ტერმინები ქართულში”, 

მეასამე საერთაშორისო კონფერენცია “ენა, კულტურა, კომუნიკაცია”,  27 _ 28 ნოემბერი 

2003, მოსკოვი, რუსეთი.  

23. “ენისა და გენდერის პრობლემა ქართულ სალიტერატურო ენასა და დიალექტებში”, 

ენისა და გენდერის საერთაშორისო ასოციაცის მეორე კონფერენცია, 11 – 15 აპრილი, 

2002, ლანკასტერი, ინგლისი. 

24. “The Ablaut Grade Role in Classification of Georgian Vowel Alternating Verbs in the Computer 

Analysis of the Text”, Second Tbilisi Symposium on language, Logic and Computation”, Book of 

Abstracts, 1997.  

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
 წლები მოვალეობა პროექტში პროექტის დასახელება დონორი 

ორგანიზაცია, 

ქვეყანა 
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1 2016 პროექტის 

ხელმძღვანელი 

„უარყოფის გამომხატველ 

მოდელთა  ფუნქციურ-

სემანტიკური ანალიზი 

დიაქრონიული და 

სინქრონიული თვალსაზ-

რისით ქართველურ 

ენებში“, 

თსუ 

2 2015 პროექტის 

ხელმძღვანელი 

„უარყოფის კატეგორია 

ქართველურ ენებში, 

ნაწილი I“ 

თსუ 

3  2014-2015 პროექტის 

ხელმძღვანელი, 

ქართული ინდექსის 

შემქმნელი  

“ქართულ-მეგრულ-

ლაზურ-სვანურ-

ინგლისური ლექსიკონი” 

სამხრეთ 

კავკასიაში 

შვეიცარიის 

თანამშრომლობის 

ოფისი, შვეიცარია 

4 2010 _ 

2013 

1. კურსის _ “ქართული 

ენის კულტურულ-

ანთროპოლოგიური 

ასპექტების” შემდგომი 

განვითარება; 

2. სალექციო კურსების 

მოზადება და წაკითხვა 

მასპინძელ 

უივერსიტეტში. 

“ქართული ენის 

კულტურულ-

ანთროპოლოგიური 

ასპექტები 

ღია 

საზოგადოების 

ინსტიტუტე, აშშ 

5 2006-2009 ქართული პრესის ენობრივი 

ანალიზი 

“ენობრივი სიტუაცია 

საქართველოში” 

ფოლკსვაგენის 

ფონდი, გერმანია 

 

6  2007-2008 მიწვეული მკვლევარი და 

ლექტორი 

“ქართული როგორც 

მეორე ენა” 

ფულბრაიტის 

საერთაშორისო 

ფონდი, აშშ 

7  2007 ქართულ-სვანური და “სვანური ენა” შვეიცარიის 
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სვანურ-ქართული 

ლექსიკონის შექმნა 

საელჩო 

საქართველოში 

 

  

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და 

ა.შ. წევრობა  

2006 - დან დღემდე თსუ-ის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამჭოს წევრი 

2006 -2010 თსუ-ის სენატის წევრი 

2010 – 2016 თსუ-ის აკადემიური საბჭოს წევრი  

 

2014 წლიდან დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტი 

2003 – 2004  გენდერული კომისიის ექსპერტი _ “ღია საზოგადოება საქართველო”. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

წიგნების რედაქტორობა: 

1. ნანა გავფრინდაშვილი, დარეჯან თვალთვაძე, ქართული ენა, ლიტერატურის თეორია, 

ქართული ლიტერატურის ისტორია, თბ., 2015. 

2. რუსუდან ზექალაშვილი, ლამარა კინწურაშვილი, “ქართული ენა აბიტურიენტებისათვის”, 

ტესტები და სავარჯიშოები, ტესტური კითხვები, თბ., 2014 

3. კორნელი დანელია, “ნარკვევები ქართული სამწერლობო ენის ისტორიიდან”, ტ. II, 

გამომცელობა “უნივერსალი”, თბ., 2009. (თანარედაქტორი ასოცირებული პროფესორი 

დარეჯან თვალთვაძე).  

4. რუსუდან ზექალაშვილი, ლამარა კინწურაშვილი, ქართული ენა, ტესტები, სავარჯიშოები 

და მართლწერის ტესტები, რედაქტორი რამაზ ქურდაძე, თბ., 2009. 

5. ნინო ბაქანიძე, “ანა საოცრებათა ქვეყანაში”, მოთხრობები, თბ., 2009.  

6. ქ. გოჩიტაშვილი, ნ. დანელია, სავარჯიშო რვეული ქართულ მარლთწერაში, რედაქტორი 

რამაზ ქურდაძე, თბ., 2005. 

7. თამარ ინჯია, გრიგოლ რობაქიძე ყურბან საიდი ანუ ლიტერატურული ძარცვა, 

რედაქტორები ავთანდილ არაბული, რამაზ ქურდაძე, თბ., 2005. 

8. რუსუდან ზექალაშვილი, ქართული მართლწერის საკითხები, რედაქტორი რამაზ ქურდაძე, 

თბ. 2004.  

http://eqe.gov.ge/geo
http://eqe.gov.ge/geo
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9. რუსუდან ზექალაშვილი, ქართული მეტყველების კულტურის საკითხები, რედაქტორი 

რამაზ ქურდაძე, თბ., 2003.  

10. კახა გაბუნია, ქეთევან დათუკიშვილი, ნანა ლოლაძე, ქართული ენა (სავარჯიშოები), 

რედაქტორი რამაზ ქურდაძე, თბ., 1999.  

 

სამეცნიერო კრებულის რედკოლეგიის წევრობა:  

  

1995-2006 სამეცნიერო კრებულის “საენათმეცნიერო ძიებანის” რედკოლეგიის წევრი. 

 

სადისერტაციო ნაშრომების ოპონირება: 

ვარ 6 სადისერტაციო ნაშრომის ოპონენტი, ესენია: 

 

1. ნინო კოპალეიშვილის დისერტაცია თემაზე “ბრიტანული, ამერიკული და 

ქართული პრესის ჟანრთა ლინგვისტური მახასიათებლები”, წარმოდენილი 

ფილოლოგიის დოქტორის (Ph.D) აკადემიუირ ხარისხის მოსაპოვებლად, 

ხელმძღვანელი პროფ. მანანა რუსიეშვილი, თბ., 2011, 3 დეკემბერი. 

2. ნინო ბაგრატიონ-დავითაშვილის დისერტაცია თამაზე: “სუბიექტური და ობიე-

ქტური პირის ნიშნები და პირთა კომბინაციები ქართულ ზმნაში”, წარმოდგენილი 

ფილოლოგიის დოქტორის (Ph. D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. დაცვა 

ჩატარდა 2009 წლის 18 ივნისს.  

3. თამარ მდივანის დისერტაცია თემაზე: “ბიბლიიზმი ენობრივი სისტემის 

ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ ჭრილებში”, წარმოდგენილი ფილოლოგიის 

დოქტორის (Ph. D) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. დაცვა ჩატარდა 2009 

წლის 8 ივნისს. 

4. ნანა შენგელაიას დისერტაცია თემაზე: “არასრული სიტყვები და ტექსტის 

სემანტიკური მთლიანობა”, წარმოდგენილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. დაცვა ჩატარდა 2004 წლის 1 ივნისს.  

5. ნინო შარაშენიძის დისერტაცია თემაზე: “პირველი სერიის მწკრივთა ფორმობრივი 

და ფუნქციური ცვლილებების დათარიღებისათვის ქართულში”, წარმოდგენილი 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. 

დაცვა ჩატარდა 1998 წლის 13 მაისს. 
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6. ცირა ბარბაქაძის დისერტაცია თემაზე: “ქართული ენის ოფიციალურ-საქმიანი 

(საკანონმდებლო) ფუნქციური სტილი”, წარმოდგენილი ფილოლოგიის 

მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად. დაცვა ჩატარდა 

1997 წლის 17 ივნისს.  

 

 

სადისერტაციო საბჭოში მუშაობის გამოცდილება:  

2004 _ 2006 თსუ-სთან არსებული P.10.07.#7 სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი.  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაკითხული კუსები: 

1. ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები I, II, III. 

2. ქართული ენის სწავლება მეორე ენის ფლობის თანამედროვე თეორიების მიხედვით. 

3. ქართული დიალექტოლოგია. 

4. ქართული ლექსიკოლოგია. 

5. ენა და კულტურა – ქართული ენა და ეროვნული კულტურა, საუნივერსიტეტო არჩევითი 

კურსი. 

 

ბერემენის უნივერსიტეტში (გერმანია) 2015 წლის აპრილი-ივლისი წაკითხული 2 კურსი: 1. 

ქართული 1 (ქართული დამწყებთათვის), 2. ქართული ენის გრამატიკა _ ზმნა.   

 

ლეიდენის უნივერსიტეტში (ნიდერლანდების სამეფო) წაკითხული კურსი 2012 შემოდგომის 

სემესტრი ქართული 1 (ქართული დამწყებთათვის), ხოლო 2016 წლის შემოდგომის სემესტრი იქვე 

2 კუესი: 1. ქართული 1 (ქართული დამწყებთათვის), 2. ქართული ენის გრამატიკა _ ზმნა.   

 

დარტმუთის კოლეჯში (აშშ) წაკითხული კურსი 2011 – გაზაფხულის სემესტრი, 2013 – 

გაზაფხულის სემესტრი 

ქართული 1 (ქართული დამწყებთათვის). 

 

ნიუ იორკის სახემწიფო უნივერსიტეტი სტონი ბრუკში (აშშ) 2007-2008 წ.წ. პროფ. ალისა ჰარისთან 

ერთად წაკითხული კურსები:  

  

1. LIN 650 – Field Methods: Structure of Georgian.   

2. LIN 431 – Structure on an Uncommonly Taught Language: Structure of Georgian.    
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უცხო ენების ცოდნა: 

რუსული & ინგლისური (კარგად) 

კომპიუტრთან მუშაობის გამოცდილება:  

საოფისე პროგრამები.  

ჯილდო / სტიპენდია. 

რუსთაველის სახელობის სტიპენდია 2010. 

საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდია 2000-2002. 

 

ოჯახური მდგომარეობა:  

 

მყავს მეუღლე და ოთხი შვილი 

 

 

 

 

 

 

რამაზ ქურდაძე  

                                                                   თარიღი:  05.06.2017 

 

 

 

 

 

 


