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პერსონალური   ინფორმაცია: 
 

სახელი: ნანა 

 

გვარი: გამყრელიძე 

 

ეროვნება: ქართველი 

 

დაბადებისადგილი: საქართველო,  თბილისი 

 

დაბადების თარიღი: 07.09.1968 

 

ოჯახური მდგომარეობა:  ქვრივი, მყავს 14 წლის ქალიშვილი - ანა ტაბუცაძე 

 

მისამართი:  თბილისი, ლეხ კაჩინსკის ქ.11,  ბინა 58 

 

ტელეფონი: (2) 773 417, ( 599)  518 683  

 

ელ. ფოსტა: n.gamkrelidze@mail.ru 

 

განათლება, სამეცნიერო 

ხარისხი და წოდებები 
 

1. ქალაქ თბილისის 87-ე საჯარო სკოლა                                                            1974-1985 

 

2. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო        1985-1990 

პედაგოგიური ინსტიტუტის გერმანული ენისა და ლიტერატურის 

ფაკულტეტი, სპეციალობა: გერმანული და ინგლისური ენების პედაგოგი 

დიპლომი წარჩინებით HB N 065304 

 

3.თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო        1986-1988 

პედაგოგიური ინსტიტუტი, ჟურნალისტიკის მეორადი ფაკულტეტი  

 

 

ფოტო 

mailto:n.gamkrelidze@mail.ru


4.თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო        1990-1993 

პედაგოგიური ინსტიტუტის ასპირანტურა 

 

5. ფრიდრიხ-ალექსანდერის სახელობის ერლანგენ-ნიურნბერგის  

უნივერსიტეტის ენის ინსტიტუტის - გერმანული ენის მასწავლებელთა   

კურსები                                                                                                                     1994 

 

6. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ- 

სოციალური ფაკულტეტის დოქტორანტურა                    2008 - 2011 

 

7. სადოქტორო დისერტაცია ” ინტერსუბიექტური მიმართებები                 15.04.2011 

 

  გერმანულ, ქართულ და რუსულ ფრაზეოლოგიზმებში”                                                      

 

8. ფილოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმიჭება (PHD) 15.04.2011 

 დოქტორის დიოლომი   DOC  # 000105@  

 შეფასება  (AA) ფრიადი -  93 

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

1.სამეცნიერო საწარმოო ფირმა ”ეკოსი”, მთარგმნელი                                     1989 -1990 

 

2. უნივერსიტეტი ”გეორგია”, გერმანულის ენის ფაკულტეტი, პედაგოგი   1992-1994 

 

3.სენსორული ელექტრონიკისა და მასალათმცოდნეობის სამეცნიერო  

ტექნოლოგიური ცენტრი, მთარგმნელი                                                             1994 - 1999                        

 

4.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ-სოციალური  

ფაკულტეტი, უცხოური ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტი, 

გერმანული და ფრანგული ენების მიმართულება, პედაგოგი                        1999 – 2009 

 

5.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის,  

მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 

ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასოცირებული 

პროფესორი                                                                                                                2009 - დღემდე 

 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა:            - 



 

კვალიფიკაციის ამაღლება:  (ტრენინგების ჩამონათვალი:.) 

 

1.თბილისის DAADცენტრი - კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასემინარო  

კურსები უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებისათვის                                          2001 

 

2. ბერლინის გოეთეს ინსტიტუტი - კვალიფიკაციის ასამაღლებელი  

სასემინარო კურსები უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებისათვის:  

”გერმანული ენა და დარგობრივიკომუნიკაცია”                                                               2004 

 

3. თბილისის DAAD ცენტრი - კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სასემინარო  

კურსები უმაღლესი სასწავლებლების პედაგოგებისათვის: ”პროფესიული  

დარგობრივი ენა იურისტებისათვის”                                                                              2009 

 

4.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესიული განვითარების  

ცენტრი                                                                                                                                   2009 

 

5.27 – 29 ოქტომბერი.აკადემიური სამიტი. ტრეინინგ-სემინარი. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. თემა: ”კვლევა სასწავლო პროგრამებში: სამაგისტრო 

და სადოქტორო პროგრამები”                                                                                            2010 

 

6.3 – 5 ნოემბერი.აკადემიური სამიტი. ტრეინინგ-სემინარი. განათლების  

აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრი. თემა: ”ტრენერების ტრენინგი”     2010 

 

7.8-10 დეკემბერი.აკადემიური სამიტი. ტრეინინგ-სემინარი. სოხუმის 

უნივერსიტეტი. თემა: ”რეგულირებადი პროფესიები”                                                 2010 
 

8. onlain swavlebis treining-seminari TELLMEMORE. Certificate of  

 training Course.                                                                                                                                    2013  

9.Fachkurs zur Hochschuldidaktik “Lesen und Lerntechnikem – Schreibberatung           2014 

 

10. 20 June 2015 Training Program in Teachinging Strategies . International Federation      2015 

 Of Language Teeacher Associations.  Georgian  Multilingual Association of Georgia.  

 Georgian Technical University.  

 

11 28.09.2015 – 02.10.2015 . Fachkurs des Deutschen Akademischen Akademischen 

Austauschdienstes (DAAD) „Sprache des Deutschen Rechts“  Tbilissi/ Georgien                     2015 

. 



 

12. 19 - 23 Oktober 2015  Fachkurs des Deutschen Akademischen Akademischen 

Austauschdienstes (DAAD) „Die Internationale Stellung der deutschen Sprache“. 

 Tbilissi/ Georgien                                                                                                                                  2015 

 

13. 07.12.2016 .saerTaSoriso treiningi iuneskos (UNESCO) oficialuri 

 partniori organizaciis – maswavlebelTa asociaciebis saerTaSoriso 

federacies (FIPLE) egidiT “komunikaciuri kompetencia” da  “efeqturi  

komunikaciuri qmedebis teqnika”   Tbilisi, saqarTvelos teqnikuri 

universiteti                                                             2016 

14. Fortbildungsseminar: Deutsch in der beruflichen Kommunikation im Erwachsenenbereich. 

Juradeutsch im Deutschunterricht.   LMU Muenchen                                                            2017                                                                             

 

 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

აკადემიის წევრობა: - 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა და       1999 - დღემდე 

საგანთა ჩამონათვალი: 

 

1. zogadi germanuli ena B1/B2; 

2. dargobrivi germanuli ena B1/B2; 

3. profesiul-dargobrivi Targmani C1/C2; 

4. Minor programebi – weriTi da zepiri komunikacia B1/B2; 

5. teqnikuri komunikacia; 

6. Targmnis Teoria da praqtika; 

7. germanuli miznobrivi ena B2+/ C1/C2; 

8. zepirmetyveleba; 

9. zepiri da weriTi komunikacia; 

10. enaTmecnierebis Sesavali; 

11. stilistika; 

13. Teoriuli da praqtikuli fonetika; 



14. germanuli enis leqsika; 

15. germanuli enis gramatika. 

16. germanuli ena 1 

17. germanuli ena 2 

18. germanuli ena 3 

19. germanuli ena 4 

20. profesiuli germanuli ena 1 

21. profesiuli germanuli ena  2 

22. germanuli B B1 

23. germanuli B B2 

24. biznes komunikacia 

25. Targmnis Teoria da praqtika 

 

ჯილდოები:                        - 

 

 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები:                     39 სამეცნიერო ნაშრომი, საერთაშორისო  და      

                                                                          უცხოურ   რეფერირებად ჟურნალებში. 

 

                                     1 monografia                      - 2013 

 

 

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა:  2 ადგილობრივი,  16 საერთაშორისო კონფერენცია 

 

უცხო ენების ცოდნა:  გერმანული, რუსული, ინგლისური 

 

კომპიუტერის ცოდნა:   MS საოფისე პროგრამები: ვორდი, ინტერნეტი 

 

 

 

 

 

 



sainJinro ekonomikis, mediateqnologiebis da socialur mecnierebaTa  

fakultetis asocirebuli profesoris,  

nana gamyreliZis  

2008-2017 wlebSi gamoqveynebuli Sromebis sia 

 

1. gamyreliZe n. leqsikonebis struqturireba leqsikur erTeulTa sagnobriv 

-  cnebiTi jgufebis gamoyofis safuZvelze. stu Sromebi, #2(468), 2008w. gv. 

111-115. www.gtu.ge./publishinghouse/  

2. gamyreliZe n. enobrivi kategoriebis fenomenis Camoyalibebis sawyisebi da 

misi zegavlena enis morfologiuri sistemis Semdgom sistematizaciaze. stu 

Sromebi #2(468).2008w. gv.116-118. www.gtu.ge./publishinghouse/  

3. gamyreliZe n. kulturis mentaluri gaazreba da enobriv   movlenaTa 

kulturologiuri aspeqtebi. stu Sromebi, #3, (473) 2009w. gv. 88-92. 

www.gtu.ge./publishinghouse/  

4. gamyreliZe n. enobriv movlenaTa da maTi mniSvnelobis subieqtiseuli 

Sefasebis problema.  stu Sromebi, #3, (473)  2009w. gv. 93-97. 

www.gtu.ge./publishinghouse/  

 5 gamyreliZe n. erovnuli msoflxedva, rogorc frazeologiuri nominaciis 

safuZveli. stu Sromebi, #4, (474) 2009w. gv.161-165. www.gtu.ge./publishinghouse/  

 6. gamyreliZe n. frazeologiuri nominacia da misi semantikuri specifika. 

stu Sromebi, #4, (474) 2009w. gv.166-169 www.gtu.ge./publishinghouse/  

 7. gamyreliZe n. nacionalur-internacionaluri tendenciebi da  

integrirebuli mniSvneloba enobrivi formis Camoyalibebis procesSi. 

samecniero Jurnali “Scripta manent” saqarTvelo. Tbilisi #4 2009 gv.22-26. 

www.odageorgia.ge  

  8. gamyreliZe n. intersubieqtur mimarTebaTa komunikaciuri  specifika. 

samecniero Jurnali “Scripta manent” saqarTvelo. Tbilisi #4 2009 gv.27-30 

www.odageorgia.ge  

  9.  Gamkrelidse N. “Zur kulturologischen Konzeptualisation der phraseologischen Semantik”. 

Greifswalder Beiträge zur Slawistik IX.2009.S.30 

http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/


Gemeinsame wissenschaftliche Konferenz des Instituts für Slawische Philologie    

der Universität Szczecin und des Lehrstuhls für slawische Sprachwissenschaft des Instituts fuer 

fremdsprachliche Philologien der Universität Greifswald: “Wort-Text-Zeit” Phraseologische 

Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen. 6-10 November 2009 in 

Szczecin (Polen) und Greifswald (Deutschland). www.uni-greifswald.de (ეს სათაური დატოვეთ 

გერმანულად, როგორც არის) 

 10. gamyreliZe n. nacionaluri da eTnokulturologiuri  stereotipebi  

frazeologiuri semantikis Camoyalibebisa da aRqmis procesSi. stu Sromebi 

2010 #3 (477) gv. 92-97 www.gtu.ge./publishinghouse/  

11. gamyreliZe n. verbaluri kumunikacia da misi socialur-fsiqologiuri 

aspeqtis Taviseburebani. stu Sromebi 2010 #3 (477)  

gv. 98-101 www.gtu.ge./publishinghouse/  

 12. gamyreliZe n. geStalti da enobrivi niSnis Sinaforma samecniero 

Jurnali “Scripta manent” saqarTvelo. Tbilisi #2 (6) 2010 gv. 29-32 

www.odageorgia.ge 

 13. gamyreliZe n. frazeologiuri erTeulis Sinaforma, rogorc 

idiomatizaciisa da metaforizaciis Sedegi. samecniero Jurnali “Scripta 

manent” saqarTvelo. Tbilisi #2 (6) 2010 gv.33-37 www.odageorgia.ge 

  14. gamyreliZe n. freimi da adamianis metaforuli azrovneba.  stu Sromebi.  

#1 (479) 2011  gv.99-101 www.gtu.ge./publishinghouse/  

 15. gamyreliZe n. frazeologiuri erTeulis Sinaforma, simbolizaciisa da 

kvazistereotipuli situaciis modeli. stu Sromebi.  #1 (479) 2011 gv.95-98 

www.gtu.ge./publishinghouse/  

16. implicituroba da Jestebis verbalizacia frazeologizmebSi. 

stu Sromebi #3 (481) 2011 gv.90-92 www.gtu.ge./publishinghouse/ 

 17.  intersubieqturoba da  intersubieqturi mimarTebebi. 

 stu Sromebis krebuli 2011 wlis #3 (481). sagamomcemlo saxli „teqnikuri 

universiteti“. gv. 87-89www.gtu.ge./publishinghouse/ 

http://www.uni-greifswald.de/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/


 18.  gamyreliZe n. intersubieqturoba, subieqturoba da socialuri 

faqtori. „Ria diplomatiis asociaciis“ samecniero Jurnali  „xelisufleba 

da sazogadoeba“, N4 (20), tomi 1.  saqarTvelo, Tbilisi, 2011  gv. 87-91 

www.odageorgia.ge 

19. gamyreliZe n. enobrivi komunikaciis fsiqo-socialuri aspeqtebi. stu 

Sromebis krebuli. 2012 wlis N 3. sagamomcemlo saxli “teqnikuri 

universiteti” www.gtu.ge./publishinghouse/ 

 20.  gamyreliZe n. dargobrivi komunikacia da misi swavlebis specifika. stu 

Sromebis krebuli. 2012 wlis N 3. sagamomcemlo saxli “teqnikuri 

universiteti” www.gtu.ge./publishinghouse/ 

   21. gamyreliZe n. frazeo-semantikuri mniSvneloba da kvlevis 

onomasiologiur-semasiologiuri aspeqtebi. stu Sromebis krebuli. 2012 

wlis N 4. sagamomcemlo saxli “teqnikuri universiteti”. 

www.gtu.ge./publishinghouse/ 

22.  gamyreliZe n. intersubieqturi frazeologizmebis onomasiologiur-

semasiologiuri klasifikacia germanul, qarTul da rusul enebSi. stu 

Sromebis krebuli. 2012 wlis N 4. sagamomcemlo saxli “teqnikuri 

universiteti”. www.gtu.ge./publishinghouse/ 

 23. gamyreliZe n. enobrivi sistema da kulturis mentaluri TviTgaazreba. 

saqarTvelos teqnikuri universiteti.  saerTaSoriso samecniero 

konferenciis krebuli - „verbaluri komunikaciuri teqnologiebi“. Tbilisi 

2012 sagamomcemlo saxli „teqnikuri universiteti“. www.gtu.ge./publishinghouse/ 

 24. gamyreliZe n. komunikacia – multidisciplinaruli paradigma 

“Ria diplomatiis asociaciis” samecniero Jurnali “xelisufleba da 

sazogadoeba” N N 4(24)  saqarTvelo, Tbilisi 2012. www.odageorgia.ge 

 25. intersubieqturoba da frazeo-semantikuri klasi „ojaxi“. stu Sromebis 

krebuli. 2013 wlis #1 sagamomcemlo saxli „teqnikuri universiteti“. gv.    

www.gtu.ge./publishinghouse/ 

26. intersubieqturoba da socialuri garemo frazeologizmebSi. stu 

Sromebis krebuli. 2013 wlis #1 sagamomcemlo saxli „teqnikuri 

universiteti“. gv.   www.gtu.ge./publishinghouse/ 

http://www.odageorgia.ge/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.odageorgia.ge/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/
http://www.gtu.ge./publishinghouse/


27. frazeo-semantikuri klasi “subieqtis pirovnuli Tvisebebi” 

intersubieqtur WrilSi. stu Sromebis krebuli. 2013 wlis #2 sagamomcemlo 

saxli „teqnikuri universiteti“. gv. 97-101 www.gtu.ge./publishinghouse/ 

28. “ena – variantis” urTierTmimarTebis sakiTxi Tanamedrove  germanul 

enaSi. stu Sromebis krebuli. 2013 wlis #2 sagamomcemlo saxli „teqnikuri 

universiteti“. gv. 101-104 www.gtu.ge./publishinghouse/ 

 29.  leqsikuri da frazeologiuri sinonimia. stu Sromebis krebuli. 2013 

wlis #3 sagamomcemlo saxli „teqnikuri universiteti“. Gv.64-68  

www.gtu.ge./publishinghouse/ 

30.  frazeologiuri sinonimia „ena-variantis WrilSi“. stu Sromebis krebuli. 

2013 wlis #3 sagamomcemlo saxli „teqnikuri universiteti“. Gb. 68-71 
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