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სამუშაო გამოცდილება 
 

წლები 
თანამდებობა  

ორგანიზაციის 
დასახელება  

 

 
 
1995→ 
„ლექსიკოგრაფიული ცენტრის“ სამეცნიერო ხელმძღვანელი 
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 
 

წლები 2006→ 
თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

ორგანიზაციის 
დასახელება  

ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

  
წლები  1994-2006 

თანამდებობა დოცენტი 
ორგანიზაციის 

დასახელება  
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

  
წლები 1993-1994 

თანამდებობა უფროსი მასწავლებელი 
ორგანიზაციის 

დასახელება  
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

  
წლები 1988-1993 

თანამდებობა მეცნიერ-თანამშრომელი 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

  
წლები 1981-1988 

თანამდებობა ლაბორანტი 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
 ზეპირმეტყველების ლაბორატორია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი 

  
 
 

 

განათლება/სტაჟირება 
 

 
 

წელი 1997 
სამეცნიერო სტატუსი მიწვეული მეცნიერი 

უმაღლესი სასწავლებელი კემბრიჯის უნივერსიტეტის ლინგვისტიკის დეპარტამენტი, 
დიდი ბრიტანეთი 

 
 

 
 



 
წელი 1989 

კურსის დასახელება მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 
უმაღლესი სასწავლებელი სარეის უნივერსიტეტი, ქ. გილფორდი, დიდი ბრიტანეთი 

  
წლები 1978-1981 

სპეციალობა ინგლისური ფილოლოგია 
უმაღლესი სასწავლებელი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დოქტორანტურა 
  

წლები 1972-1977 
სპეციალობა ინგლისური ფილოლოგია 

უმაღლესი სასწავლებელი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის ბაკალავრიატი 

  
  
  

პუბლიკაციათა რაოდენობა 27 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის დიდი ინგლისურ-
ქართული ლექსიკონის 13 ტომი, დიდი ქართულ-ინგლისური 
ლექსიკონის 2 ტომი; 
ინგლისურ-ქართული სამხედრო ლექსიკონი და მისი 
ელექტრონული ვერსია; დიდი ინგლისურ-ქართული 
ონლაინ-ლექსიკონი. 3 ელექტრონული სალექციო კურსი 
სტუდენტებისათვის. 

 
 

 

სალექციო კურსები:  
ინგლისური ენის ისტორია; 
გერმანიკული ფილოლოგიის საფუძვლები; 
შესავალი ლექსიკოგრაფიაში; 
სემასიოლოგიური კვლევის მეთოდები (მაგისტრატურა); 
ლექსიკონები და ლექსიკოგრაფიული პრინციპები 
(მაგისტრატურა); 
გერმანიკული ენების შედარებითი გრამატიკა 
(მაგისტრატურა); 

  
 

სამაგისტრო პროგრამები: სამაგისტრო პროგრამა – „ენა და ლექსიკოგრაფია“ 
(საავტორო); 
 სამაგისტრო პროგრამა – „ბრიტანეთმცოდნეობა“ 
(მომზადდა პროფ. მანანა რუსიეშვილთან ერთად). 

  
 

ენების ცოდნა 
 

დედა ენა 
 

 
 
ქართული 

სხვა ენები რუსული 
ინგლისური  
ფრანგული 
ძველი ინგლისური 
გოთური 

 
 

 
 



 
 

 სამეცნიერო საზოგადოებების                      
                                     წევრობა  

 

 
წელი 

 
2010→ 

სამეცნიერო საზოგადოება  გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების 
ისტორიის საზოგადოება 

როლი გამგეობის წევრი 
  

წელი 1997→ 
სამეცნიერო საზოგადოება ევროპის ლექსიკოგრაფთა ასოციაცია 

როლი წევრი 
 
 

ჯილდოები 

 

წელი 2005 
დასახელება ამერიკის ბიოგრაფიის ინსტიტუტის ნომინანტი „2005 

წლის საპატიო ლაურეატი“  ინგლისურ-ქართულ 
ლექსიკოგრაფიაში გაწეული სამსახურისათვის. 

  
 

 


