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პოზიცია

| 25/08/1977| ქართველი

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
პროფესორი

სამუშაო გამოცდილება

პოზიცია
თარიღები (აქედან- აქამდე)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;
2007 წლიდან დღემდე
პროფესორი
2011 წლიდან დღემდე

2007 წლიდან დღემდე

2006 _ 2008

2005 დღემდე

2003 _ 2005

განათლება
ტრენინგები
1983 _ 1993

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტი
14 ჯანაშია, ზუგდიდი, 2100, საქართველო

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის გამგე
ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
უნივერსიტეტის ქ. N 1, ზუგდიდი 2100, საქართველო
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ზუგდიდის
საგამოცდო ცენტრი
თანაშემწე

ზუგდიდის რაიონის კულტურის განყოფილების გამგე
ზუგდიდის რაიონის გამგეობა

ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლა
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1993 _ 1998
1999 _ 2001

2012 დღემდე

2010

2010

2010

2010

2011

2012

2012

სახელი, გვარი

ფილოლოგიის მაგისტრი
ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
მსოფლიო ფოლკლორისტთა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების წევრი
(ISFNR)

კრედიტები და დიპლომის დანართი
საქართველოს უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
დასაქმება საქართველოში და ფრანგული გამოცდილება
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და
მეციერების სამინისტრო
სიახლეები სამედიცინო განათლებაში და ბოლონიის პროცესები
სამედიცინო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
პროფესიული განათლება დასასქმებისთვის
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
გერმანია, DAAD აკადემიური გაცვლითი ცენტრი
Information visit “Accreditation and Quality Insurance“

დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნვიერსიტეტში
მოქმედი TEMPUS-ის პროგრამის (CASEDE, PICASA) პროექტების
კოორდინატორი და ტრენინგების მონაწილე
ლინგვა ცენტრი DMM
ინგლისური ენის სერტიფიკატი C2 დონე

2014

ERASMUS-ის ფარგლებში საერთაშორისო ურთიერთობების გადამზადების
ერთთვიანი ტრენინგები (პოლონეთი, რუმინეთი)
2 კვირა პოლონეთი, 2 კვირა რუმინეთი 580/28.04.2014

2014

სტრატეგიული განვითარებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების ტრენინგები
ტემპუსის ფარგლებში

2014

ლუვენის უნივერსიტეტი, ინტერნაციონალიზაციის ტრენინგი (ბელგია)
ინტერნაციონალიზაციის ტრენინგი
ინტერნაციონნალიზაციის ხარისხის მართვა
საერთაშორისო კომპეტენიები: განმარტება და განხორციელება
საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების როლი
საუკეთესო პრაქტიკული მაგალითები
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ბელა მოსია

2003

პრეზიდენტის სტიპენდიის მფლობელი
საქართველოს პრეზიდენტი
პრეზიდენტის ბრძანება 2003 წლი 14 მაისი N533 II _ პს N0172

2014

ინტერნაციონალიზაციის ტრენინგ-სემინარი
იტალია, გენუა
ინტერნაციონალიზაციის როლი უმაღლეს განათლებაში
ინტერნაციონალიზაციის საერთო კონცეფცია პროექტის მონაწილეებს შორის
საერთაშორისოობის მართვა
მისიის, ხედვისა და სტრატეგიის განვითარება
სამიზნე ნიშნულები

2014

ინტერნაციონალიზაციის ტრენინგ-სემინარი
ავსტრია, გრაცი 28-30 მაისი
ინტერნაციონალიზაციის როლი
სტაფისა და სტუდენტების მობილობა
სამიზნე ნიშნულები და მათი გაზომვა
შეფასება

2014

საერთაშორისო კონფერენცია
დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი, ბრუნელის უნივერსიტეტი
განათლების სტრატეგიის თანამედროვე მეთოდები

2011

სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული
ხუთჯერ 2011 დან 2014 წლის ჩათვლით
რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2015

მოხალისე მასწავლებელი
MOVEIN EU საქართველო

2016

საერთაშორისო კვირეული
პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია)

2017

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლისა და სწავლების პროექტის მეორე შეხვედრა
რუსეს უნივერსიტეტი (ბულგარეთი)

2018

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლისა და სწავლების პროექტის მესამე ტრენინგ
შეხვედრა, სწავლების მეთოდები
ცოიმბრას უნივერსიტეტი (პორტუგალია)

2018

ტრენინგ შეხვედრა აკადემიური კეთილსინდისიერების (პლაგიატის) საკითხებზე
ვენის უნივერსიტეტი (ავსტრია)
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სახელი, გვარი

პიროვნული უნარები
მშობლიური ენა

ქართული

სხვა ენები

გაგება

მოსმენა

ინგლისური

ლაპარაკი

წერა

კითხვა

ინტერაქტიული
საუბარი

საუბრის გააზრება

C2

C2

C2

C2

C2

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია

რუსული ენა

C1

C1

C1

C1

C1

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია
დონეები: A1/2: საბაზისო მომხმარებელი - B1/2: დამოუკიდებელი მომხმარებელი - C1/2 საუცხოო მომხმარებელი
ევროპის საერთო ენის შეფასების ჩარჩოს მიხედვით

საკომუნიკაციო უნარები

საორგანიზაციო/მენეჯერული
უნარები

კონკრეტულ სამსახურთან
დაკავშირებული უნარები

შეიყვანეთ თქვენი საკომუნიკაციო უნარები, ასევე მიუთითეთ რა პირობებში გამოიმუშავეთ
ისინი, მაგალითად:
▪ კარგი საკომუნიკაციო უნარი, რომლებსაც მე დავეუფლე ჩემი კარიერული საქმიანობის
განმავლობაში. ვიყავი რა მასწავლებელი, პროფესორი, მყავს არა ერთი კოლეგა ქვეყნის გარეთ და
ვახორციელებს არა ერთ პროექტს როგორც ეროვნულ ისე საერთაშორისო დონეზე.
შეიყვანეთ თქვენი საორგანიზაციო/მენეჯერული უანრები, ასევე მიუთითეთ რა პირობებში
გამოიმუშავეთ ისინი, მაგალითად:
▪ ლიდერობა (ვიყავი პასუხიმგებელი 10 კაციანი ჯგუფის მუშაობაზე) ჩემი გამოცდილების
ნაწილია. მიმუშავია როგორც რაიონის კულტურის განყოფილების გამგეს, ხარისხის
უზრუნვლეყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს, რაც გულისხმობდა გუნდთან ერთად მუშაობას
საქმიანობის განვითარებისა და წინსვლის მიზნით. ყოველივე კი მოითხოვდა ჩემგან გუნდური
მუშაობის პრინციპისა და ლიდერის აუცილებელი თვისებების ქონას.
შეიყვანეთ თქვენი სამსახურთან დაკავშირბეული უნარები, ასევე მიუთითეთ რა პირობებში
გამოიმუშავეთ ისინი, მაგალითად:
▪ მაქვს ხარისხის კონტროლის უნარი (ვიყავი რა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის
ხელმძღვანელი სასწავლო უნივერსიტეტში 2007 წლიდან დღემდე). ვიცნობ მონიტორინგისა და
შეფასების მეთოდოლოგიებსა და საქმიანობის გაუმჯობესების პრინციპებს.

კომპიუტერული უანრები

სხვა უნარები
მართვის მოწმობა

შეიყვანეთ თქვენი უკომპიუტერული უნარები, მაგალითად: Microsoft Word, Excel, Internet
explorer, Power Point, რომლებიც გამომიყენებია სხვადასხვა მოხსენებებისა და სამეცნიერო
საქმიანობებისთვის. კომპიუტერთან ყველა პრობლემას ვწყვეტ დამოუკიდებლად.

შეიყვანეთ თქვენი სხვა ტიპის უნარები, ვიცი კერვა, ქსოვა, მიყვარს კითხვა
მიუთითეთ კატეგორი(ებ)ი:
▪B

დაამტებითი ინფორმაცია
პუბლიკაციები
პრეზენტაციები

შეიყვანეთ პუბლიკაციები,
პრეზენტაციები,
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პროექტები
კონფერენციები
სემინარები
საპატიო ჯილდოები და
სტიპენდიები
წევრობა
დამოწმებები

ბელა მოსია

პროქტები,
კონფრენციები
ვარ მსოფლიო ფოლკოორისტთა საერთაშორისო საზოგადოების ISFNR წევრი 2012 წლიდან
ვიყავი პრეზიდენტის სტიპენდიანტი

დანართები
▪

მონოგრაფიები:
1 ახალი აღთქმის სახისმეტყველებითი აზროვნების ასახვა ხალხურ სიტყვიერებაში (მეგრული
მასალების მიხედვით), ზუგდიდი 2001
2 ქართული ფოლკლორის სახისმეტყველება, თბილისი 2006
სტატიები
1 თეთრის, ნათლისა და მთვარის ფუნქცია ახალ აღთქმაში და მისი მიმართება მეგრულ ხალხურ
სიტყვიერებასთან, კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა, თბ. 2001. (გვ. 48-62),
2.სიცოცხლის ხეთა სიმბოლიკისათვის (ალვა და ვაზი), ლიტერატურული მედიტაციების
სამყაროში, კრებული ეძღვნება გურამ ბენაშვილის დაბადების 60 წელს, თბ. 2001. (გვ. 140-144),
3.სიკეთე და ბოროტება ქართულ ზეპირსიტყვიერებაში და ბიბლია, რელიგია N 1-2-3, თბ., 2001. (გვ.
89-96)
4.საღვთო სახელთა სიმბოლიკისათვის ხალხურ სიტყვიერებაში (მეგრული მასალების მიხედვით),
მაცნე ელს, თბ., 2000. (გვ. 140-145)
5.მზის ფუნქცია ახალ აღთქმაში და მეგრული ხალხური სიტყვიერება, კლდეკარი, 2(19) თბ., 2000. (გვ.
228-239)
6.საღვთო სიმბოლიკისათვის ქართულ ფოლკლორში რელიგია, N 10-11-12, თბ., 2001. (გვ. 91-96)
7. სული და სისხლი, როგორც სასიცოცხლო ენერგიის მქონე საწყისები, კლასიკური და თანამედროვე
ქართული მწერლობა, N 5-6, თბ., 2002-2003. (გვ. 328-333)
8. ღვთისმშობლის სიმბოლიკისათვის ხალხურ ლექსში “ანბანთქება” და ჰიმნოგრაფიული პოეზია
ქართული ფოლკლორი 1 (XVII), თბ., 2002. (გვ. 156-162)
9.მზის ფუნქციური მრავალმხრივობის საკითხი ქართულ ფოლკლორში, ლიტერატურული ძიებანი
XXIII, თბ., 2002. (გვ. 527-530)
10. ცისკრის, ცისკრის ვარსკვლავის, საგამთენებლო ვარსკვლავის ტერმინებისათვის,
ლიტერატურული ძიებანი XXIV, თბ., 2003. (გვ. 458-461)
11. სიცოცხლის ხეთა სიმბოლიკისათვის ქართულ ფილკლორში (ვარდი და ია) ლიტერატურული
ძიებანი XXV, თბ., 2004. (გვ. 494-498)
12. განგებისა და ბედის საკითხი ღვთისმეტყველებასა და ხალხურ სიტყვიერებაში, კლასიკური და
თანამედროვე ქართული მწერლობა, თბ. 2004. (გვ. 8-14)
13. ხალხური სამართლებრივი ნორმები, ქართული ფოლკლორი 2(XVII), ეძღვნება ვახტანგ
კოტეტიშვილის დაბადებიდან 110 წლისთავს თბ., 2004. (გვ. 110-121)
14. ფერთამეტყველება ქართულ ფოლკლორში, კრიტერიუმი N10, თბ., 2004. (გვ. 134-139)
15. მაგიური ელემენტები ხალხის ყოფა-ცხოვრებაში, ლიტერატურული ძიებანი, XXVI, თბ., 2005. (გვ.
532-536)
16. ხუცობა როშკის ჯვარში, კრიტერიუმი, #14, თბ., 2005. (გვ. 161-165)
17. უფლის სიმბოლური სახელები `ხუცობის” ტექსტში, კლასიკური და თანამედროვე ქართული
მწერლობა, #5, თბ., 2005 (გვ. 235-241)
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სახელი, გვარი

18. ერთიანი სამყაროს მოდელი ხალხურ სიტყვიერ მასალებში, საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემია სამეგრელოს სამხარეო სამეცნიერო ცენტრი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი, წელიწდეული, I, ტბ. 2005 (გვ. 302-312).
19. მეგრულ-ქართულ-ჭანური ზღაპრების შედარებისათვის, კლასიკური და თანამედროვე
ქართული მწერლობა #10, თბ. 2006 (გვ. 277-282)
20. სისხლთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები ქართულ მითოსურ სინამდვილეში
ქართველოლოგია, 2008, 4 აპრილი, თბ. 2008 (გვ. 54-61)
21. “რჯულის” საკითხები ვაჟა ფშაველას პოემებსა და ხალხურ სიტყვიერ მასალებში, შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი, შრომების კრებული, 2008’1, თბ. 2008 (გვ. 136-144)
22. “ტრაგედია, როგორც ესთეტიკური ფენომენი და გველის მჭამელი მინდია” შოთა მესხიას
ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტი, შრომების კრებული, 2009’2 თბ.2009 (გვ.27-34).
23. მგლის მხატვრული სახის გააზრება ხალხურ სიტყვიერ მასალებსა და ლიტერატურაში შოთა
მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული, 2010
24. “მეგრული ზღაპრის თავისებურებები” ქართული ფოლკლორი, 5 (XXI) თბილისი 2010.
25. Symbols in Georgian folklore with Comparison of World People’s Imaginations (ესტონეთის

ლიტერატურული მუზეუმის გამოცემა) გამზადებულია გამოსაცემად.
26. The Function of Symbols of Astral Beings in Legends According to Georgian Materials, Journal of
Literature and Art Studies, USA, International Standard Serial Number: ISSN2159-5836 (Print), ISSN 2159-5844
(Online)
27. სიმბოლოები ქართულ ფოლკორში და მსოფლიო გამოცდილება, კომპარატივისტული შრომები,
შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული კომპატარატივისტიკის
ასოციაცია, თბ. 2014
28. გაქვავებული გველის მოტივი ქართულ ფოლკლორში, ქართული ფოლკლორი 8(XXIV) თბილისი
2016
29 ვეფხისტყაოსნის მხატვრული ენა, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო
უნივერსიტეტის შრომები, 2018

კონფერენციები:
2012 წელი მსოფლიო ფორლკლორისტთა მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგაოდების
მსოფლიო მე-16 კონგრესი, მომხსენებელი, ცეცხლის ფუნქცია ქართულ ფოლკლორში, ლიტვა,
ვილნიუსი
2014 წელი, ოქტომბერი, მსოფლიო ფოლკლორისტთა მსოფლიო საერთაშორისო სამეცნიერო
საზოგადოების რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის კონფერენცია, საქართველო, ზუგდიდი,
პლენარული მოხსენება, ქართული ზებუნებრივი სულები
მეექვსე სკანდინავიურ-კელტურ-ბალტიის ფოლკლორის სიმპოზიუმი, ასტრალურ ღვთაებათა
სიმბოლოები ლეგენდებში ქართული მასალების მიხედვით, ტარტუ, ტარტუს უნივერსიტეტი, 2012
მგლის მხატვრული სახე ფოლკლორსა და ლიტერატურაში, შოთა მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომები, 2010
მეგრული ზღაპრის სახისმეტყველება, შოთა რუსთველის ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2009
ხუცობა როშკის ჯვარში და ვაჟა ფშაველას პოემები და ქართული ფოლკლორი, შოთა რუსთველის
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2008
სისხლთან დაკავშირებული რწმენა-წარმოდგენები ქართულ მითოლოგიაში, შოთა რუსთველის
ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2007
ფერთამეტყველება ქართულ ფოლკლორში, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი, 2002
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ბელა მოსია

ადამიანის გარდასახვა ზებუნებრივ არსებებად და ქართული ხალხური რეალობა, მსოფლიო
საერთაშორისო ფოლკლორისტთა და ამერიკის ფოლკლორისტთა ერთიანი სამეცნიერო სიმპოზიუმი,
მაიამი, ამერიკის შეერთებული შტატები, 2016 წელი
შოთა რუსთველის მხატვრული აზროვნება, შოთა რუსთველის იუბილესადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო კონფერენცია, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,
ზუგდიდი 2017 http://www.zssu.ge/zssu2/node/83
გაქვავებული გველის ლეგენდა და გველის გაქვავების შელოცვები საქართველოში,
საერთაშორისო კონფერენცია უნგრეთის მეცნიერებათა აკადემიაში, უნგრეთი 2017 წელი
http://www.isfnr.org/index2.html სექციის თავმჯდომარე

პროექტებში გამარჯვებული:
ახალგაზრდა მეცნიერთა სტაჟირება ევროპაში, (ესტონეთი, ტარტუ). 2011 წელი
მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი, მეექვსე
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ფოლკლორში, ტარტუს უნივერსიტეტი (მომხსენებელი) 2012 წელი
მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი 2013 წელი,
მსოფლიო ფოლკლორისტთა საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოების მე-16 საერთაშორისო
კონგრესის მონაწილე (მომხსენებელი)
საკონფერენციო გრანტის გამარჯვებული 2014 წელი (ორგანიზატორი)
ქართული ზღაპრის მრავალტომეული, მეეგრული მასალები, (თანამონაწილე)

© European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 7 / 7

