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C U R R I C U L U M    V I T A E
დაბადების თარიღი და ადგილი – 24. 01. 1959 თბილისი
განათლება – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ენები – ქართული (ქართველური), რუსული, ინგლისური, ესპანური.
ავტორობა – 26 მონოგრაფია და სახელმძღვანელო, ასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი;
ერთი საბავშვო წიგნი და ორასამდე უცხოური ტელე და რადიო პროექტი;
დოკუმენტური ფილმები, სრულმეტრაჟიანი და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული და
ანიმაციური ფილმები.

პროფესიული გამოცდილება

2018 გოტინგენის უნივერსიტის ჰუმანიტარული სკოლის (GSGG) უფროსი
წევრი (გერმანია)
2018 - მიწვეული პროფესორი, ჰაიფას უნივერსიტეტის ჟესტური ენების
ლაბორატორია (ისრაელი)
2018 მიწვეული პროფესორი, ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის
განყოფილება - ჟესტური ენები (ნიდერლანდები)
2017 აგვისტო - წლის საუკეთესო მეცნიერის ჯილდო (საქართველოს
შემსწავლელი მეცნიერებები) - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო
ფონდის კონკურსით.
2017-2018 პარიზის სორბონას უნივერსიტეტის პროექტის  მთავარი
მეცნიერი მკვლევარი პროექტი LaDyCa – ენათა დინამიკა კავკასიაში
(საფრანგეთი)
2017-2019 ლემან პაუპტის საერთშორისო სტრუქტურირებული
სადოქტორო პროგრამების პროფესორი, სუპერვაიზერი. პროექტი -
“Structured Education – Quality Assurance – Freedom to Think – “Cooperation
in Graduate Education  between  University of Göttingen and ISU“. (გოტინგენი,
გერმანია)
2016 ნოემბერი - ქართული ჟესტური ენის პრეზენტაცია გალადეტის
უნივერსიტეტში. ვაშინგტონი. აშშ.
2016- Scientific & Academic Publishing,  USA http://www.sapub.org/სარედაქციო
კოლეგიის წევრი
2015 - მიწვეული პროფესორი, სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის
ლინგვისტიკის განყოფილება (ჟესტური ენები)
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2015 – სლავური, აღმოსავლეთ ევროპული და ევრაზიული კვლევების
ასოციაციის (ASEEES) წევრი. პიტსბურგის უნივერსიტეტი. ამერიკა
2014-2015 ინოვაციური პროექტები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში
http://199.193.253.217/gesture/, www.gesl.iliauni.edu.ge;
www.electiongesl.iliauni.edu.ge; www.argonauts.iliauni.edu.ge
2014 დეკემბერი – მიწვეული პროფესორი პარიზის უნივერსიტეტის
(The École pratique des hautes etudes) კავკასიოლოგიის განყოფილებაში.
2014 ივლისი – მიწვეული პროფესორი, ქართული ენის ლექტორი,
ლაიდენის ლინგვისტთა საზაფხულო სკოლა ( ნიდერლანდები)
2013- ქართული ჟესტური ენის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტში
2013 – საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის
წევრი Journal of Journalism and Mass communication, ISSN 2160-6579. (აშშ)
2013-2015 საერთაშორისო აკადემიური სარედაქციო კოლეგიის წევრი "XXI
Century Linguistics: new research and prospects" (კიევი, უკრაინა)
2013- ATINER (აკადემიურ კვლევათა მსოფლიო ასოციაციის) აკადემიური
წევრი. ათენი, საბერძნეთი
2013 - საერთაშორისო აკადემიური სარედაქციო კოლეგიის წევრი US-China
Foreign Language and Sino-US English Teaching (ამერიკის შეერთებული
შტატები)
2013- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების
ფაკულტეტის სრული პროფესორი
2012-2013 მეცნიერ-მკვლევარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი
2011-2012 ლინგვისტი მკვლევარი USAID-ის პროექტებში. თბილისი
2009 – 2017 არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის
ქართველური ენების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი
2009- ცენტრალური ევრაზიული კვლევების ასოციაციის (CESS) წევრი.
პიტსბურგის უნივერსიტეტი. ფილადელფია, აშშ
2009, 2010, 2011 –კონსუტლანტი InWent-GIZ. (გერმანია).
2008 –2010 საქართველოს საპარტიარქოსთან არსებული წმინდა ანდრია
პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული
პროფესორი.
2007-2008 სეულის სანგმიუნგის უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი
მიმართულება: მსოფლიოს ენები (სეული, სამხრეთ კორეა)
2006 მედია ექსპერტი (კონკურსი- ჟურნალისტური გამოძიებები პრინტ-
მედიაში) Transparency Georgia საერთაშორსიო ორგანიზაციაში.
2005-2006 ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ახალი ქართული ენის კათედრის პროფესორი (ფილოლოგიის
მეცნიერებათა დოქტორი)
2005 2 ნოემბერი - სადოქტორო დისერტაციის დაცვა თემაზე: ქართული და
ბასკური დესტინაციური სისტემების ტიპოლოგია (სპეციალობით
ტიპოლოგია და კომპარატიული ენათმეცნიერება)
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2004 – საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (“ჯიპა”) მიწვეული
ლექტორი, საერთაშორისო მედია მენეჯმენტის ექსპერტი
1994 - საქართველოს რესპუბლიკის მწერალთა ცენტრი, მწერალი,
ჟურნალისტი.
2018 - მიწვეული პროფესორი იენის ფრიდრიხ შილერის სახელობის
უნივერსიტეტის კავკასიური ენების განყოფილებაში (გერმანია)
1988 - 2005 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის ახალი ქართული ენის
კათედრის დოცენტი.
1988 26 ოქტომბერი -საკანდიდატო დისერტაციი დაცვა, თემა:
ადრესატობის კატეგორიის მორფოლოგიური სისტემა ბასკურში, მისი
სინქრონიული ანალიზი და ტიპოლოგიური დახასიათება.
1985-1992 აშშ ნევადის შტატის ქალაქ რენოს ბასკურ-ამერიკული
საზოგადოების წევრი, საპატიო პროფესორი
1984-1992 საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზიის უცხოეთის ქვეყნებზე
მაუწყებლობის მთავარი რედაქციის საგარეო ურთიერთობათა ჯგუფის
უფროსი რედაქტორი
1981-1983 საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა
დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტის სარედაქციო-საგამომცემლო
განყოფილების რედაქტორი


