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პროფესიული მოღვაწეობა

სამეც. / აკად. ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

სამუშაო
ადგილი/ორგანიზაცია:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ
მეცნიერებთა ფაკულტეტი

დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ.#77
თანამდებობა : პროფესორი, ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების

დეპარტამენტის უფროსი

განათლება

ჩარიცხვის და
დამთავრების წლები

1968-1973 წწ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი
1976 წ. - ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი;
1988 წ. - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, (ФА №001372);
1991 წლიდან პროფესორი, (ПР №007348).

სამუშაო გამოცდილება

1973-1977 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი, პრეზიდენტის
თანაშემწე;

1977-1981 წწ.

1981-1988 წწ.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი, სწავლული
მდივანი ასპირანტურის დარგში დარგში;
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი, ენისა და
ლიტერატურის განყოფილების სწავლული მდივანი;

1988-1990 წწ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შოთა რუსთაველის
სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის წამყვანი



მეცნიერ-თანამშრომელი;
1990-1992 წწ. სტუ ქართული ენის კათედრის პროფესორი
1999-2003 წწ. სტუ ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის მაგისტრატურის

ხელმძღვანელი;
1993-1998 წწ. სტუ ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ჰუმანიტარული განათლების, სამეცნიერო მუშაობის დარგებში;
1992-2006 წწ. სტუ ქართული ენის, ლიტერატურისა და ჟურნალისტიკის კათედრის

გამგე;
2006-2009 წწ. სტუ სრული პროფესორი;
2009 2013 სტუ ქართული ფილოლოგიისა და მედიატექნოლოგიების

დეპარტამენტი, პროფესორი;
2013-2016 წწ. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პროფესორი;
2016 წ.-დღემდე საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პროფესორი, ქართული ფილოლოგიისა
და მედიატექნოლოგების დეპარტამენტის უფროსი

2010 წ. დღემდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) ჰუმანიტარულ-
სოციალური ფაკულტეტის დეკანი (შეთავსებით).

მეცნიერული მიღწევები

მონოგრაფია
37 წიგნი, მათ შორის:
14

სახელმძღვანელო 18
სტატიები 150-მდე
კონფერენციები 47 (19 საერთაშორისო)
გამოგონებები -
გრანტები 8

ქართული ენის ინტელექტუალური ელექტრონული
ლექსიკონის შექმნა” პროექტი№93 (ხელმძღვანელი);
2016-2019 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
`კომუნიკაციური ინჟინერინგის თეორიული საფუძვლების
კვლევა და სტუ საგანმანათლებლო სივრცეში დამკვიდრების
ბაზის შექმნა~თანახელმძღვანელი;
2016-2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
„ქართული მენტალობის ლექსიკონი“, თანახელმძღვანელი;
2015-2017 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
„ორატორული ხელოვნება (სასამართლო მჭევრმეტყვე-
ლების“) სახელმძღვანელოსა და „ქრესტომათია-პრაქტიკუ-
მის“ შედგენა-დამუშავება, ხელმძღვანელი;
სტუ ”ქართული ენის ინტელექტუალური ლექსიკონი”
(ხელმძღვანელი);

რუსთაველის ფონდის გრანტი თსუ ფოლკლორისტიკის
მიმართულების მიერ მოპოვებული ”ქართულ- კავკასიური
ფოლკლორული ურთიერთობები” 2014-2017წწ.
(პასუხისმგებელი შემსრულებელი);

ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ მოპოვებული,
რუსთაველის ფონდის გრანტი ”ქართული ხალხური
პროზის მრავალტომეული” (პასუხისმგებელი შემსრულე-
ბელი);
რუსთაველის ფონდის გრანტი: `1836-1927 წწ. რუსულ



პრესაში გამოქვეყნებული ქართული ფოლკლორული
მასალის შესწავლა~ (2018-2021) შოთა რუსთაველის
სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ
მოპოვებული გრანტი

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
http://gtu.ge/mecniereba2011
ენების ცოდნა

რუსული თავისუფლად
გერმანული ლექსიკონის დახმარებით
ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით
პედაგოგიური საქმიანობა

სასწავლო კურსის დასახელება რუსული ფოლკლორი (თსუ);
ქართული მეტყველების კულტურა (სპი);
ქართული ფოლკლორი (სტუ);
ქართული ლიტერატურის ისტორია (სტუ);
პრესა და თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემები (სტუ)
პუბლიცისტური ტექსტის კომპოზიცია (სტუ);
ენა და კულტურა;
გლობალიზაცია და ეროვნული თვითმყოფადობა
(მაგისტრატურა);
ჟურნალისტიკის სოციოლოგია (სტუ, მაგისტრატურა);
აკადემიური წერა (სეუ, ბაკალავრიატი, დოქტორანტურა);
ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (გრ. ფერაძის
უნივერსიტეტი; სასწავლო უნივერსიტეტი სეუ)

ინტერესის სფერო

სამეცნიერო სფეროს დასახელება ლინგვისტიკა (ენა, კულტურა), კომუნიკატივისტიკა,
ლიტერატურათმცოდნეობა, ფოლკლორისტიკა,
ჟურნალისტიკამცოდნეობა, ქართული ენის სწავლების
მეთოდიკა)

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები

სერტიფიკატები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული
განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(აშშ)
თრეინინგი: ”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების
ზოგადი კურსი”, 2010 წელი.



დამსახურებები

ჯილდოები

ევროსაბჭო, სარაევოს მედიაცენტრი,გაერო (Empowered lives.
Resilient nations)
თრენინგი:
”ახალი ამბების გაშუქება”
14-16 იანვარი, 2012 წელი

საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის
ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) – 2000წ.

საქართველოს ლიტერატურათმცოდნეობის აკადემიის
ნამდვილი წევრი (აკადემიკოსი) – 2011 წ.

საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი
‒ 2014 წ.

საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული პრემია
ფილოლოგიაში - 2012 წ.
სახელმწიფო ჯილდო, ღირსების ორდენი, 2013 წ.

ჰობი

კითხვა, მოგზაურობა,


