
CURRICULUM VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:      შამანიდი               

სახელი:    სოფიო     

სამუშაო ადგილი :  თსუ, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის  სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი,  საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უმცირესობების საკითხებში 

მისამართი:   თბილისი, 0108, აბაკელიას 7 

ელ. ფოსტა:   shamanidi@hotmail.com 

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

2012 სრული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი 

2006-2012 ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი 

2003-2013 კვიპროსის, მიუნხენის, ბერლინის, ბოლონიის, ჟენევის, პიზის უნივერსიტეტების მოწვეული 

პროფესორი 

1999- დღემდე თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის 

დირექტორის მოადგილე. 

1994-1999  ლექტორი, თსუ კლასიკური ფილოლოგიის კათედრა 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

1999  ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი 

1994  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

1987-1992 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (დიპლომი წარჩინებით) სპეციალობა: ფილოლოგი, 

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ბერძნული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

 ინოვაციის იდეა და ფორმები ბერძნულ კულტურაში, თბილისი, 2016 

კლასიკური ტრადიციის შემოქმედებითი ათვისების თავისებურება თანამედროვე ბერძნულ 
მწერლობაში 
 



 

 

2 სოფიო შამანიდი, CV 

 

 ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო          

კონფერენცია, თბილისი 2014 

              კლიტემნესტრას სახის ინტერპრეტაციის  ტენდენციები მხატვრულ ლიტერატურაში 
   

 ევროპის ნეოგრეცისტთა V სართაშორისო კონგრესი,  თესალონიკი 2014 

             კლიტემნესტრას მეტამორფოზა (გ. სეფერისი- ი. რიცოსი-ი. კაბანელისი) 
              
 

 ბერძნული ცივილიზაცია და კულტურათა დიალოგი , საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი 2011 

            ჰომეროსის უახლესი თარგმანები და მათი კულტუროლოგიური როლი 
 

 აკაკი ურუშაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი  სამეცნიერო კონფერენცია, 

თბილისი, 1999 
არგონავტიკის სეფერისისეული ინტერპრეტაციისთვის 
 
 

 არგონავტიკა და მსოფლიო კულტურა, თბილისი, 2007 

             მედეასა და ელენეს აღქმის ეთნიკური ასპექტი 
 

 

 ელინისტიკა საუკუნეთა მიჯნაზე, თბილისი, 2000 

             მითის რეპროდუქციისა და ფუნქციისათვის  სეფერისის პოეზიაში 
 

 აკადემიკოს სიმონ ყაუხჩიშვილის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, 

თბილისი, 1995  

სასიყვარულო კონფლიკტის მოტივისა და სტრუქტურისათვის გვიანანტიკურ ლიტერატურაში 
 
 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

2013   შვეიცარიის სახელმწიფოს მოკლევადიანი კვლევითი გრანტი 

2011-2012  საბერძნეთის ონასისის სახელობის ფონდის სტიპენდიანტი 

2010  ერაზმუს მუნდუსის პროგრამა Cultures Litteraires Europeennes 

1999-2005  საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია, I ხარისხი 

1998  საბერძნეთის ონასისის სახელობის ფონდის სტიპენდიანტი 

1994-1996  საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია, II ხარისხი 
 
  

 

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

წევრობა  

1999-2005 საქართველოს ნეოგრეცისტთა ასოციაციის თავჯდომარე 

1999-დღემდე ჟურნალის „ფაზისი“ რედკოლეგიის წევრი 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან 



 

 

3 სოფიო შამანიდი, CV 

  

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა  

 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint,Internet Software 

 

 

ენების ცოდნა 

 

ქართული ენა მშობლიური 

ბერძნული ენა ძალიან კარგად 

რუსული ენა ძალიან კარგად 

ინგლისური ენა ძალიან კარგად 

გერმანული ენა  ძალიან კარგად 
 

 

 

 

 

ს. შამანიდი 

                                                                   თარიღი:   27/06/2017 
 

 

 

 

 

 


