შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

ნანა
ჩიკვილაძე
1958.04.02
მდედრობითი
თბილისი,საქართველო
სამგორის 28 კორპუსი,ბინა13
ბ 0628476
01011053502
ასოცირებული პროფესორი
598 36 50 99
natochikviladze34@gmail.com

2. განათლება
1977 წ. – 1982 წ.
ჩარიცხვის და დამთავრების
ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
წლები
ფილოლოგიის ფაკულტეტი,
სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა
,მომენიჭა ფილოლოგის,ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
უმაღლესის დიპლომი

ИВ №255207

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

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
მეცნიერებათა კანდიდატი( N 000271- ოქმი N6, 26.11.1993წ )

მაგისტრი
1

დოქტორანტი

4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები
რიცხვი, თვე და წელი
2006წ.

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
დიპლომი,სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში აქტიური
მონაწილეობისა და მიღწეული წარმატებებისათვის,ექვთიმე
თაყაიშვილის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტი,

2015 წ.

ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერ
კონფერენცია,სერთიფიკატი

2016 წ.

ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. სასწავლო უნივერსიტეტის
ტრენინგი“აქტიური სწავლების მეთოდები“. სერთიფიკატი;

2017წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX
სამეცნიერო კონფერენცია,სერთიფიკატი;

2017 წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის „საპატიო
სიგელი“ საგანმანათლებლო პროცესში აქტიური მონაწილეობისა და
უნივერსიტეტის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის.

2018 წ.

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XX
სამეცნიერო კონფერენცია,სერთიფიკატი;

5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა;
წლები
2016 წ- დღემდე

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი;

2006წ-დღემდე

ექვთიმე თაყაიშვილის სახ.სასწავლო უნივერსიტეტი,პროფესორი;

1996.- 2012წწ

ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი,ქართული
ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე;

1993- 2008წწ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სპეც.ფაკულტეტის
მოწვეული პროფესორი;

1995-2004წწ

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსი,ქართული
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ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
1982-1995წწ

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრობლემათა სამეცნიერო
საბჭოში მეცნიერ თანამშრომელი.

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
ექვთიმე თაყაიშვილის სახ.სასწავლო უნივერსიტეტი

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით)
წელი

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი ქვეყანა

გამომცემლობა

2013წ.

არისტოტელეს „პოეტიკის“ ზოგიერთი დებულების შესახებ,

სამეცნიერო შრომების
კრებული“მერმისი“

2014წ.

ბუნების გრძნობა ქართველ რომანტიკოსთა შემოქმედებაში

2015წ .

ილია ჭავჭავაძის „აჩრდილი“ და თანამედროვეობა

2016 წ.

ქართული ლიტერატურის სწავლების თეორიულ--

სამეცნიერო შრომების
კრებული“მერმისი“
სამეცნიერო შრომების
კრებული“მერმისი“
სამეცნიერო შრომების
კრებული“მერმისი“

ისტორიული ასპექტები
2017წ.

ზოგიერთი მოსაზრება შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“
შესახებ,

2018წ.

ილია ჭავჭავაძის მსოფლმხედველობის ძირითადი
ტენდენციები

თდასუს სამეცნიერო
კონფერენციის
შრომები
თდასუს სამეცნიერო
კონფერენციის
შრომები

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები
წელი

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა

გამომცემლობა

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

ბაკალავრიატი

კურსის დასახელება
ქართული ენა
ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა
ზეპირი და წერითი მეტყველების
კულტურა
შესავალი ლიტმცოდნრეობაში

წლები
2013-დღემდე

ლიტერატურის თეორია
შესავალი საზღვარგარეთის ლიტერატურის
ისტორიაში
აკადემიური წერა
ეგზისტენციალისტური ლიტერატურა
ანტიკური ლიტერატურის ისტორია
მაგისტრატურა

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა;
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა

საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,
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11. ენების ცოდნა
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად
+

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
+

+

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

Ms.-Windows

+

Ms. Word

+

Ms. Excel

+

შევსების თარიღი

23/04/2019
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