ავტობიოგრაფია
(CV)
1.პერსონალური მონაცემები

სახელი
გვარი

ნანა
ნიკოლაძე

დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

1963. 08.04
მდედრობითი
საქართველო
თბილისი, ტოლსტოის ქ. N
01030002153
13IL50364
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა
599530112
Nana-nikoladze@mail.ru

2. განათლება
ჩარიცხვის და დამთავრების უმაღლესი სასწავლებელის დასახელება, სპეციალობა,
წლები
კვალიფიკაცია დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი
თბილისის ს.ს.ორბელიანის სახ.სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
ბაკალავრიატი
ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის
სპეციალობით.

წ.წ.
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

აუ N 007185

3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება
დაცვის წელი და ხარისხი
მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური დოქტორი

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ახალი ქართული ლიტერატურის განყოფილება

1998–

წ.წ.

1

ნიკო ნიკოლაძის ლიტერატურულ–კრიტიკული მემკვიდრეობა“.
დაცვის წელი –11.01.

6წ.

მაგისტრი
დოქტორანტი
მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომის N005154

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები
რიცხვი, თვე და წელი

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა;

-

წლები
წ.წ.
წ.წ.

6-2011წ.წ.
2006-2007წ.წ.
2007-2010წ.წ.

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის საბანკო–იურიდიული ლიცეუმი
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
იაკობ ნიკოლაძის სახ. სამხატვრო სასწავლებელი
ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი
თბილისის საბანკო–საფინანსო ინსტიტუტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მოწვეული
სპეციალისტი
თბილისის საბანკო–საფინანსო ინსტიტუტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ასოცირებული პროფესორი

2011-დღემდე

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობა

6 . აფელირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფელირება უმაღლეს სასწავლებელთან
2

რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფელირებული
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი

26.03.2019

8. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით)
წელი
თბ.2011

კრებულის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა
მითი და ლეგენდა ლექსის მდინარედ“.
5გვ. საქართველო.

თბ.2016

ნიკო ნიკოლაძე

საუკუნის მხატვრული

ლიტერატურისა და საზოგადოებრივი

აზროვნების

ტენდენციების შესახებ. 7გვ. საქართველო.
თბ.2018.

არავითარი სხვა გზა, სხვა ხსნა არ გამაჩნია...“
7გვ. საქართველო.

გამომცემლობა
სამეცნიერო
პერიოდული
ჟურნალი
, ინტელექტი“ 1 (39)
ჟურნ. კლასიკური
და თანამედროვე
ქართული მწერლობა“

პერიოდული
სამეცნიერო
ჟურნალი
„აღმაშენებელი“ N13.

9.გამოცემული სახელმძღვანელოები
წელი
თბ

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
მონოგრაფია “მამულიშვილის გულისთქმა“.

გამომცემლობა
გამომცემლობა
ცოდნა“

10. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით)

ბაკალავრიატი

კურსის დასახელება
1. ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი

წლები
2011-2015

2. აკადემიური წერა

2018-2019

3. ქართული მეტყველების კულტურა

2014-2019

მაგისტრატურა

11. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
3

საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა
საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

12. ენების ცოდნა
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
ქართული

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
ინგლისური

რუსული

13. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

Word, Excel. .Outlook…Internet.

შევსების თარიღი 06.05.19.
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