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გვარი:     ჭუმბურიძე                        

სახელი:   თამარ                  

სამუშაო ადგილი : თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

        კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი  

მისამართი:     თბილისი 0177 კარტოზიას ქ. N 5        

ელ. ფოსტა:  tchumburidse@yahoo.de   

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა: 

2015 წლის ოქტომბრიდა დღემდე - კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწეთა ეროვნული 

ცენტრის უცხოეთთან ურთიერთობის, განვითარებისა და განათლების დეპარტამენტის 

უფროსი  

 

2012 წლიდან დღემდე - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის კათედრის ასისტენტი პროფესორი 

 

2010 წლიდან დღემდე - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხო ენების 

ჯგუფის გერმანული ენის ექსპერტი 

 

2007-2012 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ენების ცენტრის მასწავლებელი 

 

2000-2007 - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოცენტი 

 

1994-2000 - თსუ გერმანული ენის მასწავლებელი 

 

1993-2006 - კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

 

1997-1998 - თბილისის სასულიერო აკადემიის გერმანული ენის მასწავლებელი 

 

1986-1993 - კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი 

 

1981-1986 - კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის უფროსი ლაბორანტი 

 

1985-1989 - თბილისის 46-ე სკოლის გერმანული ენის მასწავლებელი 

 
 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი (057122) 1992 წ. 

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი (001782) 2007 წ. 

ასისტენტ პროფესორი 

გამოქვეყნებული შრომების სია თან ერთვის   

 

განათლება/ტრენინგი  

mailto:tchumburidse@yahoo.de


 

 

2 თამარ ჭუმბურიძე, CV 

1975-1977 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასავლეთ ევროპის ენებისა და   ლიტერატურის ფაკ.  

 

1977-1981 - კარლ მარქსის სახელობის ლაიპციგის უნივერსიტეტის გერმანისტიკის ფაკულტეტი 

 

07.01.-05.04. 1997 - სამეცნიერო მივლინება ბონში, ჰაინრიხ ჰარცის სტიპენდია 

 

18.11-14.12. 1999 - სემინარი უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებისათვის, ჰერდერის ინსტიტუტი, ლაიპციგი  

 

18. 07.-07-08. 1999 - სემინარი გოეთეს ინსტიტუტში ”ქვეყანათმცოდნეობა და მეთოდიკა, პროექტის 

მომზადება”, გიოტინგენი 

 

29.03.-21.05. 1999 - დოცენტების მომზადების პროგრამა: გერმანული როგორც უცხო ენა (ეკონომიკისა და 

სამართლის ენის გათვალისწინებით), თბილისი 

 

01.09-30.11. 2002 - სამეცნიერო მივლინება იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტში 

 

17.-20.05. 2004 - სემინარი: ”ხელშეკრულების ანალიზი და ხელშეკრულების განვითარება”, ენის 

დარგობრივი სწავლების მეთოდიკა, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი 

 

11.12.2007-1.2.2008 - მულტიმედიის საშუალებების გამოყენება გერმანულის გაკვეთილზე 

 

22-28.04.2009 - სემინარი: გერმანული ენის დარგობრივი ლექსიკა იურისტებისათვის, თბილისი 

 

01.11.-30.11.2008 - სამეცნიერო მივლინება დიუსელდორფის ჰაინრიხ ჰაინეს სახელობის უნივერსიტეტში 

 

25-29.05.2015 - სემინარი: სამეცნიერო ენის სტილისტიკა, გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური, 

თბილისი 

  

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

12-15.09.2007 -  გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ყოფილ სტიპენდიანტთა საქართველოს 

გაერთიანების საერთაშორისო კონფერენცია: „Deutsch – ein Weg zu Europa“ (გერმანია - გზა ევროპისაკენ) 

მოხსენება: Georgier in Deutschland (ქართველები გერმანიაში) 

 

17-18.04.2007 - „Poland and Georgia. The Importance of Common and History for the Future in the United Europe“, 

მოხსენება: გრიგოლ ფერაძესთან დაკავშირებული დოკუმენტები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში  

 

19-25. 10. 2009 I საერთაშოისო სიმპოზიუმი ”ქართული ხელნაწერი”,  

მოხსენება: გერმანული ხენმაწერები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში (თანაავტორი ნინო ქიმერიძე)  

 

26-27. 09.2009 ”მრავალეროვნება და უცხო ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში” (საქართველოს 

უნივერისტეტი), მოხსენება: Interferenz – hindernd oder anregend  

 

15.-18.06.2009 - პროფ. გრიგოლ კიკნაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: ”ზოომორფიზმები 

გერმანულსა და ქართულში”. 

 

12-16.09.2009 საერთაშორისო პატრისტიკული კონფერენცია გრიგოლ ფერაძის დაბადების110 წლისთავთან 

დაკავშირებით,  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდიაპირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, მოხსენება: გრიგოლ ფერაძე ბერმონაზვნობის შესახებ საქართველოში. 

  



 

 

3 თამარ ჭუმბურიძე, CV 

24-29.09.2009 -საერთაშორისო კონფერენცია: „Sprachen und Emotionen“ („ენა და ემოციები“) ჰაინრიხ ჰაინეს 

სახელობის დიუსელდორფის უნივერსიტეტისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინსტიტუტთაშორისი პარტნიორობის ფარგლებში, მოხსენება:Lachen und 

Weinen im Deutschen und Georgischen  

 

21.11. 2014 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიბლიოთეკის გერმანისტიკის კონფერენცია, 

მოხსენება: მარტინ ენგელბრეხტის გრავიურა ქართულ ხელნაწერში (თამარ ოთხმეზურთან 

თანაავტორობით). 

 

7-8.12.2015 წმ. გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის კონფერენცია, მიძღვნილი გრიგოლ 

ფერაძის წმინდანად შერაცხვის 20 წლისთავისადმი, მოხსენება: გრიგოლ ფერაძე და მისი ურთიერთობა 

უცხოელ მეცნიერებთან  

 

14.-16.10. 2015 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ტექსტისა და დისკურსის ანალიზის თეორია და 

პრაქტიკა, მოხსნება: ”Bild, Text, Kontext”, (თამარ ოთხმეზურთან თანაავტორობით) 

 

17-20.10.2016 - მე-7 საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, თსუ, მოხსენება: მ. თარხნიშვილისა 

და ი. ასფალგის თანამშრომლობა (მათი პირადი წერილების მიხედვით), 

 

18-22.04. 2017 - საერთაშორისო კონფერენცია ქალაქ კიევში, მოხსენება: Образование деминутивных форм в 

грузинском и особенности их перевода (ნინო ჭუმბურიძესთან და მარიამ კიკონიშვილთან თანაავტორობით)    

  

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

1997-1999 წწ. - ქრისტიანული იკონოგრაფია საქართველოში, ლექსიკონი, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემია, (პროექტის მონაწილე) 

  

2001 წ. ძველი ქართული ნათარგმნი თხზულებების (ჰაგიოგრაფია) ბიბლიოგრაფიის მომზადება, 

(პროექტის მონაწილე) 

 

თებერვალი 2004 - მონაწილეობა პროექტში ”გზა ტოლერანტობისაკენ”, გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი  

 

 

2009 - ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული გერმანულენოვანი ხელნაწერების აღწერა (ნინო 

ქიმერიძესთან თანაავტორობით).  

 

 

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

წევრობა : გოეთეს საერთაშორისო საზოგადების წევრი, გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო 

კავშირის წევრი, გერმანული ენის მეგობართა საზოგადოების წევრი 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

თ. ჭუმბურიძე 

                                                                   თარიღი:  30.05.2017 

 

 

 


