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განათლება

წელი
1990 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი.

ფილოლოგიის ფაკულტეტი. დისერტაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა
კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად (მიღებული ხარისხი:
ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი/ფილოლოგიის დოქტორი).

1983 - 1987 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი.
ფილოლოგიის ფაკულტეტი. ასპირანტურა.

1978 - 1983 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი.
ფილოლოგიის ფაკულტეტი (მიღებული ხარისხი: უმაღლესი განათლების
დიპლომი (წარჩინებით).

1968 - 1978 ქ. თბილისის N165 ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა. მიღებული
ხარისხი: საშუალო განათლების ატესტატი (წარჩინებით).
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აკადემიური ხარისხი – დოქტორის აკადემიური ხარისხი - ფილოლოგიის დოქტორი.

სამუშაო გამოცდილება

წელი
2020 მარტი -

დღემდე
სააპელაციო საბჭოს წევრი.

2019 ნოემბერი -
დღემდე

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო
უნივერსიტეტი. რექტორის მრჩეველი.

2017 დეკემბერი -
2019 ნოემბერი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო
უნივერსიტეტი. კანცელარიის უფროსი.

2017 სექტემბერი -
დღემდე

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო
უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი. სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

2017 სექტემბერი-
2017 დეკემბერი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო
უნივერსიტეტი. რექტორის მოადგილის მრჩეველი.

2017 დეკემბერი -
დღემდე

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხების კონსულტანტი.

2017 სექტემბერი -
2017 დეკემბერი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

2013 - დღემდე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანება N 03/7
– 22.01.2013 – “სახელოვნებო უმაღლესი განათლების სფეროში მოქმედი
ნორმატიული აქტების მოწესრიგებაზე მომუშავე ჯგუფის შექმნის
თაობაზე”. სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2013 – 2017
სექტემბერი

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის
საკითხების კონსულტანტი.

2012 – 2017
სექტემბერი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი.
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ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2017 აპრილი -
დღემდე

სსიპ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის
ექსპერტი.

2017 მაისი - დღემდე სსიპ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
ექსპერტი.

2011 – 2017 სსიპ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. საგანმანათლებლო პროგრამების
აკრედიტაციის ექსპერტი.

2011 - მაისი პრაღის 2011 წლის კვადრიენალეს სტუდენტური სექციის საკონკურსო
გამოფენა. საკონკურსო კომისიის წევრი.

2011 - დღემდე საქართველოს საპატრიარქოს “წმინდა ანდრია პირველწოდებულის
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. მოწვეული პროფესორი –
ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, დოქტორანტურის აკადემიური საფეხური.
სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

2011 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. მოწვეული პროფესორი.

2010 - 2017 სსიპ საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი. ავტორიზაციის ექსპერტი.

2010 - დღემდე სსიპ საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი.
მეთოდური საბჭოს წევრი.

2009 - დღემდე სსიპ საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი
აკრედიტაციის ექსპერტი.

2006 - დღემდე კავკასიის უნივერსიტეტი. კავკასიის სამართლის სკოლა. სრული
პროფესორი/პროფესორი (ბრძანება N05/03 – 23/01 – 21.04.2008).

2007 - 2012 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2006 – 2010 საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა კოალიცია “სამოქალაქო ინიციატივების
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ცენტრი” სამოქალაქო განათლების ექსპერტი.

2005 – 2007 სსიპ საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი
მოწვეული ექსპერტი.

2009 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N240
(2009. 30. 04) - ”უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საშემსრულებლო სპეციალობებისათვის აკადემიური თანამდებობების
დასაკავებლად განსხვავებული პირობების განსაზღვრის არსებული
წესის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით და საქართველოში
ხელოვნების სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ პირთა სამეცნიერო
ხარისხების აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრების წესის შესამუშავებლად
წინადადებების მომზადების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ” -
სამუშაო ჯგუფის წევრი.

2008 - ნოემბერი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. აკადემიური თანამდებობების
დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი. საკონკურსო კომისიის წევრი –
თსუ აკადემიური საბჭოს დადგენილება N144 – 28.10.2008

2006 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტების დეკანი,
პროფესორი.

2005 - 2006 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეროვნული და
რეგიონული პროგრამების დეპარტამენტი; უმაღლესი და პროფესიული
განათლების პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

2004 - 2005 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სახელმწიფო
პროგრამების დეპარტამენტი; სასწავლო გეგმებისა და სტანდარტების
სამმართველოს უფროსი.

1999 - 2002 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური
სახელობის ფაკულტეტი; ვიზუალურ ხელოვნებათა კათედრა ლექტორი.

1999 - 2001 თბილისის აპოლონ ურუშაძის სახელმწიფო სტომატოლოგიური
ინსტიტუტი ლექტორი.

1998 2001 თბილისის სასწავლო - ეკონომიკური ინსტიტუტი ლექტორი.
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2003 - 2004 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ექსპერტი.

2002 - 2004 საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი; მრავალპროფილიანი ლიცეუმის
დირექტორი; ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე.

2000 - 2002 რადიო “უნივერსი” ლიტერატურული რედაქტორი; გადაცემის ავტორი და
წამყვანი.

1999 - 2002 საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმის პროგრამის "ვ-კომპო-
ნენტის": "განათლების სისტემის დაწესებულებათა ფინანსური და
რესურსული უზრუნველყოფის ნორმატიული ბაზის შემუშავება" –
ექსპერტი.

1996 - 1999 საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის
(პრეს-ცენტრი) თანამშრომელი.

1983 - 1999 საქართველოს რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემია. ეროვნულ
ურთიერთობათა კვლევის ცენტრი. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

აკადემიური მიღწევები/სემინარები

წელი

2019

Erasmus+ საქართველოს ოფისისა და განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგ-სემინარი თემაზე
"კვლევითი საქმიანობის შეფასება" ავტორიზაციის ექსპერტებისა და
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
წარმომადგენლებისათვის. თბილისი 14-15 ივნისი.

2019

Erasmus+ საქართველოს ოფისისა და განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი "სადოქტორო
პროგრამების შეფასება" აკრედიტაციის ექსპერტებისა და უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისათვის. თბილისი
6-7 ივნისი.

2019 სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული



Curriculum Vitae
თამარ ვეფხვაძე

თამარ ვეფხვაძე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,უმაღლესი განათლების
განვითარების მიმდინარე ტენდენციები”. თბილისი 18 მაისი.

2019

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს ინიციატივით, საქართველოში მოქმედი ევროპული
განათლების ფონდის (ETF)-ის მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა:
„ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს რეფორმის როლი საქართველოში -
მიღწევები, პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები“. თბილისი 28-29
მარტი.

2019

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში: „უმაღლესი განათლების
ხარისხის განვითარება - ხედვები და გეგმები“. თბილისი 28 თებერვალი.

2018

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული წლის შემაჯამებელი კონფერენცია - "უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სისტემის
დანერგვა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები". თბილისი. 17-18 დეკემბერი.

2018

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული ტრენინგი უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისათვის
თემაზე: „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის
თვითშეფასების ანგარიშის შემუშავება“ და „უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების სწავლის შედეგების ჩამოყალიბება“. თბილისი 26–29
ნოემბერი.

2018

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის ექსპერტთა ტრენინგი, რომელიც მიზნად ისახავს
განახლებული, ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადი ავტორიზაციის
სტანდარტების, მოქმედი რეგულაციებისა და პროცედურების განხილვას.
თბილისი 18 აპრილი.

2017
სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული წლის შემაჯამებელი კონფერენცია: „უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის რეფორმა, შედეგები და
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თამარ ვეფხვაძე

თამარ ვეფხვაძე

შემდეგი ნაბიჯები“. თბილისი. 14-15 დეკემბერი.

2017

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე: “ცვლილებები უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემაში – განვითარებასა და
შედეგზე ორიენტირებული მექანიზმების ხელშეწყობა”. თბილისი. 6-7
დეკემბერი.

2017

Erasmus+ ეროვნული ოფისის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო
ექსპერტის (Dr Trish O'Brian-ირლანდია) სემინარი უნივერსიტეტების
(ფინანსური) მართვის, სტრატეგიული დაგეგმარების, ბიუჯეტის წლიური
დაგეგმარების, ხარისხის უზრუნველყოფისა და SWOT ანალიზთან ბმის
შესახებ. თბილისი 22-23 ივნისი.

2016

აქტიური მონაწილეობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ავტორიზაციის სტანდარტების განხილვებსა და ამ თემაზე სამუშაო
ჯგუფის მიერ ინიცირებულ ღონისძიებებში, დისკუსიებსა და შეხვედრებში.

2015

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე: „საქართველოს უმაღლესი
განათლების ხარისხის განვითარების სისტემა - გამოწვევები და
პერსპექტივები“. ქობულეთი. 27-29 ნოემბერი.

2014-2016

აქტიური მონაწილეობა სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრის მიერ ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩარჩოს პროექტის
ფარგლებში შექმნილი დარგობრივი სტანდარტების შექმნაზე მომუშავე
ჯგუფის მიერ ინიცირებულ ღონისძიებებში, დისკუსიებსა და შეხვედრებში.

2013

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ევროპული კვლევების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია
მიძღვნილი ევროპის დღეებისადმი. ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
“ევროპისმცოდნეობის ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის”
დაარსება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოხსენება თემაზე:
“სადოქტორო პროგრამის აკრედიტაციის სტანდარტებისა და პროცედურის
მიმოხილვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად”.

2013 ტემპუსის გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი: “უმაღლეს
განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და



Curriculum Vitae
თამარ ვეფხვაძე

თამარ ვეფხვაძე

შედარებითობის ხელშეწყობა”. სემინარი: ხარისხის უზრუნველყოფის
ეროვნული სისტემების აქტუალური საკითხები და მნიშვნელობა პროექტის
მონაწილეთა ეფექტური კომუნიკაციის განვითარებისათვის.

2012

ტემპუსის გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი: “უმაღლეს
განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და
შედარებითობის ხელშეწყობა”. ტრენინგი საქართველოსა და სომხეთის
აკრედიტაციის სააგენტოებისა და უნივერსიტეტებისათვის – ხარისხის
უზრუნველყოფის მექანიზმების დახვეწის საკითხებში.

2012

ტემპუსის გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი: “უმაღლეს
განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფის ინტერნაციონალიზაციისა და
შედარებითობის ხელშეწყობა”. სემინარი: შიდა და გარე შეფასების
აქტუალური საკითხები და მნიშვნელობა.

2011

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და
სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მიძღვნილი ფილოსოფიის
მსოფლიო დღისადმი. თემა: “სწავლა – სწავლება – კვლევა. ჰუმანიტარულ
და სოციალურ მეცნიერებათა რეფორმა. საბჭოთა მემკვიდრეობის მძიმე
ტვირთი და ტრანსფორმაციის პროცესის სიძნელეები”; მოხსენება:
“რიტორიკის დიალექტიკა და მისი კანონზომიერებების შესწავლის
საწყისები“ (თბილისი, 2011წ. 17 ნოემბერი).

2011

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ ორგანიზებული ტრენინგები თემებზე: 1. “საგანმანათლებლო
პროგრამების შემუშავება საკვცალიფიკაციო ჩარჩოს შესაბამისად”; 2.
“აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად თვითშეფასების ანგარიშის
მომზადება” (ბაკურიანი, 2011წ. 16-20 თებერვალი).

2011 საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ ორგანიზებული კონფერენცია განათლების აღიარების საკითხებზე.

2010

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ ორგანიზებული – 2010 წლის შემაჯამებელი აკადემიური და
პროფესიული სამიტი - ეროვნული პროფესიული საბჭოს გაფართოებული
სხდომის ფორმატით. შეხვედრაზე განხილულ იქნა ასევე 2011 წელს
განსახორციელებელი ღონისძიებები.
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თამარ ვეფხვაძე

2010

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლებისა და
სახელოვნებო მიმართულების პროფესიული სტანდარტების საკითხებზე:
სახვითი, თეატრალური, სამუსიკო და მედია ხელოვნების
წარმომადგენლებთან.

2010

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ “თვინინგის პროექტის” ფარგლებში ორგანიზებული რეგიონული
აკადემიური სამიტი თემაზე: “კვლევები სამაგისტრო და სადოქტორო
საგანმანათლებლო პროგრამებში – საფრანგეთის გამოცდილება“.

2010

საქართველოს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის
მიერ “თვინინგის პროექტის” ფარგლებში ორგანიზებული რეგიონული
აკადემიური სამიტი თემაზე: “ბოლონიის პროცესი და პროგრამული
აკრედიტაციის პროცესის ძირითადი მონაწილენი (უნივერსიტეტებსა და
ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოს შორის ურთიერთობა)”.

2010

საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ
“თვინინგის პროექტის” ფარგლებში ორგანიზებული სემინარი თემაზე:
“რეკომენდაციები რეგულირებადი პროფესიების 5 დისციპლინის სასწავლო
პროგრამების შიდა და გარე შეფასებებისათვის” - თვითშეფასება: რა
ინფორმაციაა საჭირო ამ პროცესისთვის და როგორ მოვიპოვოთ იგი
(ხარისხის უზრუნველყოფა და ბოლონიის პროცესი - ევროპისა და
გერმანიის გამოცდილება).

2010

საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ
ორგანიზებული სემინარი თემაზე: “დარგობრივი დოკუმენტი -
ხელოვნების მიმართულება: უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
საგანმანათლებლო სტანდარტი და კვალიფიკაციათა ეროვნული ჩარჩო”

2010

საქართველოს განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ
“თვინინგის პროექტის” ფარგლებში ორგანიზებული სემინარი თემაზე:
“სექტორული დოკუმენტები – განათლების მეცნიერებები და
მასწავლებლის მომზადება ”

2009 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
ორგანიზებული ეროვნული სემინარი თემაზე: “უმაღლესი განათლების
ეროვნული კვალიფიკაციათა ჩარჩო”
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2009 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და
საქართველოში ტემპუსის ეროვნული ოფისის მიერ ორგანიზებული
საინფორმაციო სემინარი თემაზე: “სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალის მობილობის საკითხები ”

2009 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოში
ტემპუსის ეროვნული ოფისისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო სემინარი თემაზე:
“სადოქტორო განათლება”

2009 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოში
ტემპუსის ეროვნული ოფისისა და ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საინფორმაციო სემინარი თემაზე:
“ხარისხის მართვის სისტემები”

2008 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კურიკულუმის
განვითარების პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებული სემინარი თემაზე:
“შიდა ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში”

2008 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის
მიერ ორგანიზებული კონფერენცია თემაზე: “სტუდენტების მიერ
მასწავლებლების შეფასების პროცესის ეფექტური მართვა”

2008 საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა
და შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის
გაერთიანებული კონფერენცია - სემინარი: ”სახელოვნებო უმაღლესი
განათლება – პრობლემები და პერსპექტივები”; მოხსენება თემაზე:
“სახელოვნებო უმაღლესი განათლება და უმაღლესი განათლების
კვალიფიკაციათა ჩარჩო”

2007 საქართველოს განათლების დეცენტრალიზაციისა და აკრედიტაციის
პროექტისა (GEDA) და საქართველოს საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა სახელმწიფო სააკრედიტაციო სამსახურის სემინარი
თემაზე: “პროგრამული აკრედიტაციის ვადები და პროცედურები”

2006 საერთაშორისო კონფერენცია: ELIA REGIONAL CONFERENCE TBILISI 2-6 APRIL
2006 - ELIA სახელოვნებო ინსტიტუტების ევროპული ლიგის მიერ
ორგანიზებული კონფერენცია - „უმაღლესი სახელოვნებო განათლების
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ევროპული სივრცისაკენ“ (თბილისი. 2006 წელი. 2-6 აპრილი)

2006 საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა სახელმწიფო
სააკრედიტაციო სამსახურის შემაჯამებელი სემინარი თემაზე: “ხარისხიანი
უმაღლესი განათლება”

2006 საქართველოს განათლების დეცენტრალიზაციისა და აკრედიტაციის
პროექტისა (GEDA) და საქართველოს საგანმანათლებლო
დაწესებულებათა სახელმწიფო სააკრედიტაციო სამსახურის ტრენინგი
თემაზე: “ინსტიტუციური აკრედიტაციის ეროვნული სტანდარტები”

2005 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, საარჩევნო სისტემების
საერთაშორისო ფონდისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სემინარი თემაზე: “სამოქალაქო
განათლების განვითარების პერსპექტივები”

2005 აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, საარჩევნო სისტემების
საერთაშორისო ფონდისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს მიერ ორგანიზებული სემინარი თემაზე: “სამეურვეო
საბჭოების არჩევნები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში”

2004 ჰარვარდის უნივერსიტეტის კონსულტანტების ტრენინგი საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დეპარტამენტის
თავმჯდომარეებისა და სამმართველოს უფროსებისათვის. კურსის
სახელწოდება: სისტემის ახლებურად მართვისა და რესურსების
შესაფერისად გამოყენება

2004 საქართველოში ეუთოს წარმომადგენლობის კონფერენცია - სემინარი -
ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ სამართლებრივი მექანიზმების
შემუშავებისათვის - განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს
თანამშრომლებისა და დარგის ექსპერტებისათვს, აგრეთვე სხვა
სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენელთათვის

2004 ეუთოს სერთიფიკატი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ სამართლებრივი
მექანიზმების შემუშავებისათვის -- განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტროს წარმომადგენლებისა და დარგის ექსპერტებისათვს, აგრეთვე
სხვა სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენელთათვის ორგანიზებულ
კონფერენცია-სემინარში მუშაობისათვის
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1982 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი საუკეთესო
ლიტერატურული თარგმანისათვის

1979 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომი საუკეთესო
სტუდენტური ნაშრომისათვის

პუბლიკაციები

წელი

2019

"გარდამავალი ხანის" ქართული მწერლობის ესთეტიკური პრობლემატიკა
ახალი დროის ქართული იდენტობის კონტექსტში - მოხსენება - ავტორი -
სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური
მხარდაჭერით ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ეთნოკულტურული მრავალფეროვნება და ინტერკულტურული
კომუნიკაცია საქართველოში“. 2019 წელი. 24-25 ოქტომბერი.

2019

ევროპული ტენდენციები „გარდამავალი ხანის“ ნათარგმნ ლირიკაში -
მოხსენება - ავტორი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი მთარგმნელის
საერთაშორისო დღისადმი. 2019 წელი. 30 სექტემბერი.

2019

ქართული მწერლობის განვითარების რამდენიმე ასპექტისათვის
"გარდამავალ ხანაში" - მოხსენება - ავტორი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო
კონფერენცია მიეძღვნილი ცნობილი ქართველი ირანისტის, პროფესორ
ალექსანდრე გვახარიას დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი. 2019 წელი. 25-
26 ივნისი.

2019

ალბომი - „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლის -
XIX-XX სს.  ცნობილი ქართველი და უცხოელი მოღვაწეების უნიკალურ
ხელნაწერთა ვახტანგ ღამბაშიძისეული წიგნი-ალბომის დოკუმენტური
გამოცემა“ - კონსულტანტი - მომზადდა  თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის,
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განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტისა და
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით.

2019

გ. დერჟავინის ერთი ცნობილი ლექსის ქართული თარგმანის
მნიშვნელობისათვის - მოხსენება - ავტორი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და ლიტერატურული
ურთიერთობების სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის უკრაინისტიკის
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო
კონფერენცია „ქართულ-უკრაინული ლიტერატურულ-კულტურული
დიალოგი“ (მიძღვნილი პროფესორ ოთარ ბაქანიძის დაბადებიდან 90 წლის
იუბილესადმი). თბილისი. 2019 წელი. 26 მარტი.

2019

ჟ.პ. ანსილიონის “ესთეტიკებრი განსჯანის” დ. ბაგრატიონისეული
ქართული თარგმანი - მოხსენება - ავტორი - სსიპ ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-
სამეცნიერო ინსტიტუტის ებრაისტიკა-არამეისტიკის კათედრის მიერ
ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათა დიალოგი
გრძელდება“ (მიძღვნილი ჯემალ აჯიაშვილის დაბადებიდან 75
წლისთავისადმი). თბილისი. 2019 წელი. 21-22 მარტი.

2018

„ახალი ქართული ლიტერატურა და ევროპული მწერლობა“. ეკა
ვარდოშვილი - მონოგრაფია (რედაქტორი) – (გამომცემლობა
„უნივერსალი“).

2014
„პოეტური თანხვედრანი“. ეკა ვარდოშვილი - დამხმარე სახელმძღვანელო

(რედაქტორი) – (გამომცემლობა „ბარტონი“).

2010 კრებული: ”დიქცია” – დამხმარე სახელმძღვანელო (რედაქტორი) –
(გამომცემლობა ”კენტავრი”).

2010 ”VIRUM NECARE” - რეცენზია სპექტაკლზე – ჟურნალი: ”ART-FACE” (N4 –
2010).

2006 საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
აკრედიტაციის სახელმძღვანელო: ”ხარისხიანი უმაღლესი
განათლებისთვის” (თანაავტორი).

2006 მონოგრაფია: “ქართული პრერომანტიზმის ტიპოლოგიური ასპექტები”
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თამარ ვეფხვაძე

(გამომცემლობა “საარი”).

2000 - 2008 თანამშრომლობა ქართული ბეჭდვითი (საგაზეთო პერიოდიკა) და
სამაუწყებლო მედიის (რადიო –“საზოგადოებრივი მაუწყებელი”)
სხვადასხვა ორგანოსთან.

2002 - 2004 გაზეთ “სდასუ”-ს პასუხისმგებელი რედაქტორი; საგაზეთო სტატიების
ავტორი.

2002 თანამშრომლობა ჟურნალ“ქომაგთან”, პუბლიცისტური წერილების ავტორი.
პუბლიცისტური სტატია: “მე დავბრუნდები – მონო-ფიქრები სპექტაკლის
შემდეგ (N9-59 – აპრილი, 2002) და სხვ.

1990 სამეცნიერო გამოკვლევა “რუსულ-ქართული ლიტერატურული
ურთიერთობების” თავისებურებათა შესახებ.

1984 - 1985 ნაშრომი მხატვრულ - ლიტერატურული თარგმანების ტიპოლოგიური
თავისებურებების შესახებ; ნაშრომი დრამისა და მითოლოგიის
თარგმანების თავისებურებათა შესახებ; ნაშრომი ლირიკული თარგმანების
სპეციფიკის შესახებ; კვლევა მხატვრული თარგმანის თეორიის
კონკრეტული საკითხების შესახებ; ინგლისურ/რუსული პოეზიის
თარგმანები ქართულ ენაზე.

რეკომენდატორები

გიორგი შარვაშიძე

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

რექტორი

ნუნუ ოვსიანიკოვა

საქართველო, ქ. თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1.

ტელ.: (+995 32) 222 02 41 / (+995) 99 28 20 13

E-mail: rector@tsu.ge Fax +995.32.2225107
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თამარ ვეფხვაძე

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი

საქართველო, ქ. თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1.

ტელ.: (+995 32) 22 35 01 / (+995) 77 57 86 78

E-mail: nunu.ovsyannikova@tsu.ge

ენობრივი
კომპეტენციები

A1 A2 B1 B2 C1 C2
(უცხო
ენა 1)

რუსული
ენა

(უცხო
ენა 2)

ინგლისური
ენა

(უცხო
ენა 3)

კომპიუტერული უნარები
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თამარ ვეფხვაძე

 MS office (Word, Excel, PowerPoint)
 Internet, Email


