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CURRICULUM VITAE      

                                                                                                                                 
 

                                          

      პირადი მონაცემები                                                                                                                                                                                                                                                    

გვარი სახელი       ია ბურდული  

 მისამართი: ქ.თბილისი 0160,  ვაჟა-ფშაველას გამზ. 12, ბინა 17. 

საქართველო 

სამუშაო ადგილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საინჟინრო 

ეკონომიკის, მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უცხოური ენების 

სწავლების დეპარტამენტი, ასოც. პროფესორი 

(აფილირებული) 

საკონტაქტო ტელ.:  (+995)  599  68 89 91,  სახლი (995 32) 2 373728 

ელ. ფოსტა:    i.burduli@gtu.ge      /       ia.burduli@gmail.com 

 

დაბადების  ადგილი და თარიღი თბილისი, 20.11.1962 

ოჯახური მდგომარეობა დაოჯახებული 

 

 

განათლება  

თარიღი 24.11.2008                             

        

კვალიფიკაცია ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი  

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს ტექნიკური უნვერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი    

სპეციალობა ფილოლოგია 

დიპლომის /სერტიფიკატის #   დიპლომი  DO#000129 

თემის სახელწოდება პოსტმოდერნიზმი, როგორცზოგადკულტურული პარადიგმა და  
პატრიკ ზიუსკინდი 

 

თარიღი   1986 -1990 

კვალიფიკაცია სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი        

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  დასავლეთ ევროპის ენებისა  

და ლიტერატურის ფაკულტეტი                                             

 

სპეციალობა ფილოლოგია, გერმანული ენა და ლიტერატურა 

დიპლომის /სერტიფიკატის #              HB#065610 

თემის სახელწოდება ანტიტექნოკრატიული ტენდენციები კრისტა ვოლფის შემოქმედებაში 
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თარიღი 25.06.1986. 

კვალიფიკაცია ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლი  

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  

 სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  დასავლეთ ევროპის ენებისა  

და ლიტერატურის ფაკულტეტი                                             

 

სპეციალობა ფილოლოგი, გერმანული ენისა და ლიტერატურა  

 

დიპლომის /სერტიფიკატის # HB#065610 (წარჩინებით) 

 

თარიღი 1981-1985                            

  

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო              

უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ფაკულტეტი  

 

სპეციალობა ჟურნალისტი 

დიპლომის /სერტიფიკატის # # 000381                                      

 

აკადემიური ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები 

აკადემიური ხარისხი ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი  
 

თემის სახელწოდება პოსტმოდერნიზმი, როგორც ზოგადკულტურული პარადიგმა და პატრიკ 

ზიუსკინდი 

შრომების რაოდენობა 42 2007– დღემდე         სამეცნიერო ნაშრომი 42 

 

მონოგრაფია  - 1 2010     მონოგრაფია–1: პოსტმოდერნიზმი, როგორც ზოგადკულტურული    
პარადიგმა    პატრიკ ზიუსკინდის ნარატივში   

სახელმძღვანელო (დამხმარე)/ 

სალექციო კურსი                        -3 

2017 თარგმანის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (გერმანულად) 

(ელექტრონული დამხმარე სახელმძღვანელო) 

 

2011 გენდერული ლინგვისტიკა ელექტრონული სალექციო კურსი  

         (რ. თაბუკაშვილის თანაავტორობით) 

 

2010     დამხმარე სასწავლო ბროშურა –1  „ Hotelkorrespodenz „ 

(დარგობრივი გერმანულისათვის  რ. თაბუკაშვილის თანაავტორობით) 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

სიმპოზიუმები /კონფერენციები  

40(მოხსენება)(43) 

2007– დღემდე     საერთაშორისო კონფერენცია 40(43) 

      

სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი 

პრემია - -1 

(DAAD) გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის სტიპენდიანტი 

კვლევითი თემა: Übersetzung und interkulturelle Kommunikation 
(თარგმანი და ინტერკულტურული ურთიერთობები  
პროფ. შპილნერის ხელმძღვანელობით), დუისბურგ-ესენის უნივერიტეტი, 

გერმანია, მიწვეული პროფესორის სტატუსით 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება: თრნინგები, 

ვორქშოპები (30)   

 

სერთიფიკატი-  30 

 

სამუშაო გამოცდილება 

წელი სამუშაო ადგილი და თანამდებობა 

2012-2019(დღემდე) 

 

    სტუ,  ასოცირებული პროფესორი ( აკად.  თანამდებობა ორი კონკურსით,  

/აფელირებული 2017-წლიდან/) 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედია ტექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, უცხოური ენების სწავლების დეპარტამენტი 
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2017-დღემდე     სეუ, მოწვეული ლექტორი    

2009 -2012 სტუ, ასისტენტ-პროფესორი (აკად. წოდება კონკურსით),  

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უცხოური ენების 

დეპარტამენტი 

2009-2017 სეუ , ასოცირებული პროფესორი  (აკად. წოდება კონკურსით), ბიზნეს ინ/ჯინერინგის 

ფაულტეტი, უცხოური ენების დეპარტამენტი 

2000-2009 უფროსი მასწავლებელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,                                     

გერმანული და ფრანგული ენების კათედრა 

1986-2000 მასწავლებელი,  საქრთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანული და ფრანგული 

ენების კათედრა 

1991-1993   სტუ, გერმანული და ფრანგული ენების კათედრა, გერმანული ენის  მასწავლებელი და 

ლაბორანტი 

1992-1993                   თბილისის სასულიერო თეოლოგიის კოლეჯი , გერმანული ენის მასწაველებელი  

 

1980-1987   თბილისის მოსწავლეთა სახლი, ჟურნალისტიკის წრის    ხელმძღვანელი 

1980-1981 ტექნიკური კორექტორი,  „საქსახკომსოფტექნიკა“ 

1979-1980 გაზეთი „ სახალხო განათლება“ შტატგარეშე კორესპონდენტი 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოებების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა 

  საერთაშორისო საზოგადოების წევრი  

 

 

2018-დან დღემდე DAAD - გერმანიის აკადემიური 

გაცვლითი სამსახურის  ელჩი საქართველოში 

(არაოფიციალური სტატუსი) 

2009 დღემდე    საქართველოში გოეთეს საერთაშორისო 

საზოგადოების წევრი  

საქართველოში გოეთეს ინსტიტუტის მასწავლებელთა 

კავშირის წევრი  

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი  

2017-მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის სექციის 

ხელმძღვანელი/  სტუ, (23-24/07.2017) 

სექცია: ფილოსოფია, კულტურა და სოციალური საკითხები. 

სიმპოზიუმი:საქართველოს ევროპული არჩევანი.  
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიეისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ევროპათმცოდნეობის დეპარტამენტი. 

 

2014 თელავის  უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის 

კონკურსისი კომისიის წევრი 

 

2010, 2011,2013          პირადი მოხსენება, ლექცია-დისკუსია 

                             თბილისი: 

                                 1. გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოება 

                                 2. ეროვნული ბიბლიოთეკა  

კრებულის რედაქციის წევრი  

2009-2016 საერთაშორისო რეცენზირებადი   მულტ-   

                    ილინგვალური  სამეცნიერო ჟურნალის   

                  “ Scripta manent” - რედკოლეგიის წევრი 

სტუდენთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

ხელმძღვანელი  

2009-2015 1.სტუდენტური საერთაშორისო საკონფერენციო  

თემების ხელმძღვანელი: (ერთიI, ორი II, ერთიIII ადგილი) 

მიმართულება: უცხოური ლიტერატუარა და კულტურა 

 2008-2010 საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი  

2009       სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი  
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 სალექციო კურსებები (სილაბუსები) 

 

სტუ-ში  ამჟამად მოქმედი გერმანული ენის საგნების 

სილაბუსების ავტორი -14 სილაბუსი, ინგლისურენოვანის-4) 

 

 2013-2019  მაგისტრატურის საუნივერსიტეტო საგნები: 

1.ბიზნეს კომუნკაცია,  
2. დარგობრივი ტექსტის  თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 
 
2009-2012 

1.ენა და კულტურა,  
2.გერმანულენოვანი ქვეყნების ისტორია და კულტურა, 
               3. ტექსტის ლინგვისტიკა 
     
2000- 2011 

ბაკალავრიატის საგნები:  

1.გერმანული ლიტერატური ისტორია,   
2 ქვეყანათმცოდნეობა   
3.ლიტერატურათმცოდნეობის შესავალი 

 

 

ენების ცოდნა                                                              კომპიუტერული პროგრამები 

ქართული         (მშობლიური ენა)                                  პროგრამების დასახელება 

 გერმანული ,რუსული, ინგლისური ( International  

              Certificate  in English as a Foreign Language)                                                                                   

Ms. Word,  Ms Power Point, Internetexsplorer 

 

        კვალიფიკაციის ამაღლება:  

   

             2019            Workshop: Sinnvolles und sinnloses Üben -zu Theorie und Praxis  

                     von Übungskonzepten und zur Unterscheidung von Wirksamkeit und Zeitverschwendung 

Tbilissi, Goethe-Institut Georgien. Leitung: Uni-Prof. Dr. Hermann Funk  

 

            2019      24-26. 10. Gürgistan,  Prof.Dr. Erdogan Altinkaznak, Bleck Sea Journal International  

                           social Symposium with oral presentation titled women and postmodernist tendencies in 

                           mzthological discourse(Ia Burduli) 

             2018       Workschop: Wissenschaftliches Schreiben in der Wissenschafssprache Deutsch für  

          Fortgeschrittene  von DAAD, Kursleitrin: Dr. Elisabeth Venohr) 

Schlesische Universität Kattowitz) 

აკადემიური წერა დოქტორანტებისა და პოსტდოქტორანტებისათვის 

              2017      DAAD-Alumnitreffen in Tiflis , GeorgienDeusch-Georgische Wissenschaftsbeziehungen:  
Partner zwischen Tradition und Inovation 

  

              2016          ქართული თარგმანის  კურსი:   გლობალიზაცია, მიგრაცია და საზღვრები 

                                              Globalisierung, Migration und Grenzen     
                                in  Europa Essays zur aktuellen Kulturwissenschaft übersetzen Deutsch-   
                                georgischer Übersetzungsworkshop. (Goethe Institut :Übersetzung  Kartozia,     

                               Texterschließung und Diskussion Schönborn ) 

               2015              Teilnahmebescheinigung am Fachkurs:          

                                    Die internationale Stellung der deutschen   Sprache  DAAD   
                                    ( გერმანული ენის  საერთაშორისო გავრცელება )     
 
               2015        Teilnahmebescheinigung  am Fachkurs:  

                                   Sprache des deutschen Rechts DAAD 

                                   (დარგობრივი ენა იურისტებისათვის, სამუშაო ენა C1) 

 

 

               2015          Teilnahmebescheinigung:  Deutsch Lernen im Museum  
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                                  Goethe-Institut Georgien 

            2015            fiplv,  Traiing  program in Teaching Strategies 

                                   GTU   Multilingual Association of Georgia  

            

               2015          " Professionel Orientation and Carrier Planning" 

                                  Certifikat The General Course on Modern Teaching-Méthodes 

                                  Georgian Technical University Professional Development Centre, Iowa  State 

                                  University( USA), Community Colleges, International Develeopment,  USA. 

 

            2015            Certificate  for participation in Interational Scertific Symposium  

                                 “The Sekcond World and South Caucasus” organized  

                                    by Georgien Techical University and 

                                    Scientific-Research Center of European Studies  

                                                                                                                                                 

                2014           The Academy of the Ministry of Finance in Cooperation with US Embassy 

                                     in Georgia Leadership and Management 

 

                2013          Certifikat of training course :Tell me More solution 
 
                2012           DAAD  Zertifikat    Fachsprache der Technik und Naturwissenschaften 

                                  (დარგობრივი ენა ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო  
                                            პროფესიებისათვის) 
 

                 2011      (Fachsprachen des  Deutschen: Fortbildung zu ihrer  Vermittlung und  

                                       wissenschaftlichen Arbeiten) (DAAD) 

                              (დარგობრივი გერმანული ენა თქვენი სამეცნიერო მუშაობისათვის) 

 

                 2009       Certifikat: The General Course on Modern Teaching-Méthodes GTU 

                                 Georgian Technical University Professional Development Centre, Iowa  State 

                                 University( USA), Community Colleges, International Develeopment  (USA). 

                                

                   2009      Certifikat on Multi-nations and the Problems of teaching Foreign 

                                           Language in   Georgia ,          GTU    

                                 Georgian Technical University Professional Development Centre, Iowa  State 

                                 University( USA), Community Colleges, International Develeopment,  USA. 

               

სხვა:   

2013                                       ლექსების კრებული    

2004/1992/1994                     კულტურულ-პოლიტიკური კონფერენციის მონაწილე 

                                               „ახალი ევროპა“ (დიუსელდორფი,    ვისბადენი, ვარშავა, მოსკოვი) 

2000         ფერწერის  ერთთვიანი მიმოხილვითი კურსი (პარიზი) 

1986                 1986                                           ხელოვნებათმცოდნეობის საზაფხულო სტუდენტური  კურსი 

                                              (პეტერბურგი, მოსკოვი) 

 

  1985                                   სტუდენტური    საზაფხულო სემესტრი   (დრეზდენი, ბერლინი) 

                  

  1979                                   თბილისის 161–ე საჯარო სკოლა 

  1977                                   თბილისის  13–ე მუსიკალური სკოლა 

 


