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ნინო ცერცვაძე სახელი, გვარი 
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ელ. ფოსტა nina.tsertsvadze@yahoo.it 
ეროვნება ქართველი 

დაბადების თარიღი 29/08/1959 
სქესი მდედრობითი 

საქმიანობა 
სამუშაო გამოცდილება 

2 016 წლის სექტემბერი ADA-ს საერთაშორისო საატესტატო ცენტრის დირექტორი 

2 015 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 

2 006 წლიდან -2015 წლამდე ასისტენტ პროფესორი 
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

2 006 წლიდან დღემდე ,,დანტე ალიგიერის საზოგადოება-თბილისის კომიტეტის“ 
პრეზიდენტი 
კ. ქუთათელაძის 6, 0179, თბილისი, საქართველო 

2 007 წლიდან დღემდე PLIDA-ს საერთაშორისო სასერთიფიკაციო ცენტრის დირექტორი 
კ. ქუთათელაძის 6, 0179, თბილისი, საქართველო 

2 011 წლიდან დღემდე იტალიური ენისა და კულტურის საუნივერსიტეტო ცენტრის 
დირექტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

კოსტავას 77, 0175 თბილისი, საქართველო 

2 014 წლიდან დღემდე მოწვეული პროფესორი, დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
კოსტავას 77, 0175 თბილისი, საქართველო 
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998 წლიდან 2005 წლამდე იტალიური ენის მასწავლებელი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
კოსტავას 77, 0175 თბილისი, საქართველო 004 წლიდან 2006 წლამდე 

002 წლიდან 2004 წლამდე 

იტალიური ენისა და კულტურის კათედრის გამგე 
ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტი 
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 

2 

იტალიური ენის უფროსი მასწავლებელი 
იტალიური ენისა და კულტურის კათედრა 

2 

1 

002 წლიდან 2004 წლამდე 

994 წლიდან 2001 წლამდე 

ილია ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის უნივერსიტეტი 
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 

იტალიური ენის უფროსი მასწავლებელი 
იტალიური ენისა და კულტურის კათედრა 
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ჭავჭავაძის გამზირი 1, 0179 თბილისი, საქართველო 

იტალიური ენის მასწავლებელი 
ენებისა და თარგმანის კათედრა 
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ჭავჭავაძის გამზირი 1, 0179 თბილისი, საქართველო 1 983 წლიდან 1994 წლამდე 

იტალიური ენის მასწავლებელი 
ლინგვისტური ცენტრი 
ილია ჭავჭავაძის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი 
ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო 

განათლება და 
სამეცნიერო ხარისხები 

2 005 წელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი- 
რომანული ენები (10. 02. 05) 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 
(თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 10 01 #1 სადისერტაციო საბჭო, ოქმი # 2) 

1 998 წლიდან 1999 წლამდე 
სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასპირანტურის განყოფილება 
რომანული ენები (10. 02. 05), კრებსითი უწყისი # 148 

1 979 წლიდან 1983 წლამდე 
უმაღლესი განათლების დიპლომი ფრანგულ და იტალიურ 
ენებში 
კვალიფიკაცია/ სპეციალობა: ფრანგული და იტალიური ენების 
მასწავლებელი;დიპლომი N Г- I # 174132 
ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური 
ინსტიტუტი 1 980 წლიდან 1981წლამდე 

დიპლომი ხელოვნებათმცოდნეობაში 
კვალიფიკაცია/ სპეციალობა: ხელოვნებათმცოდნის საზოგადო პროფესია 
ი. ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უცხო ენათა სახელმწიფო პედ. ინსტიტუტის 
საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი. დიპლომის # 274 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ცოდნა Office 97, Word, Excel, Internet Explorer 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების კურსები 

მშ 



  
  

უცხო ენების ცოდნა: 

იტალიური -ძალიან 
კარგი 

ფრანგული-ძალიან 
კარგი 

რუსული -ძალიან 
კარგი 

ესპანური -საბაზო 

სხვა უნარები 

დაგროვილი ინტერპერსონალური და გუნდური მუშაობის დიდი გამოცდილება როგორ 
ადგილობრივ, ისე საზღვარგარეთელ კოლეგებსა და პარტნიორებთან თანამშრომლობისა 
სხვადასხვა საკომუნიკაციო სიტუაციებში (საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კვლევა, 
სწავლება, ვორკშოპებში, კონფერენციებზე მონაწილეობა, სამუშაო შეხვედრები და სხვ.) 

საკომუნიკაციო 
უნარი 

ლიდერის უნარ-ჩვევები, 
რომელთა გამომუშავება 
მოხდა ხელმძღვანელ 
თანამდებობებზე საორგანიზაციო 

უნარები მუშაობისას. 

პროფესიული 
უნარები სასწავლო კურსების წარმართვის დიდი ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა ა 

მარტო სწავლების, არამედსაერთაშორისო სასერტიფიკაციო და სხვადასხვა საგამოცდო 
კომისიების თავმჯდომარეობის ან წევრად ყოფნის შედეგად აკადემიური სწავლების 
ნებისმიერ ეტაპზე ( ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა). 
მუშაობის გამოცდილება ისეთ სტრესულ მდგომარეობაში, რომელიც ხშირად 
დაკავშირებულია პროფესიული საქმიანობის ისეთ სიტუაციებთან, როგორებიცაა 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების აუცილებლობა დ 
სხვ. 

კომპიუტერის 
ცოდნა სრული საოფისე პაკეტი 

ქართულიდან იტალიურად და პირიქით ზეპირი და წერილობითი 
სხვა უნარები თარგმანების გაკეთების ხანგრძლივი გამოცდილება 

მართვის მოწმობა 
სხვა დამატებითი 

ინფორმაცია 

B 

პუბლიკაციები იტალიელი მწერლების -ტონინო გვერა, ლუიჯი მალერბა, ალბერტო მორავია და სხვ.- 
მოთხრობების ქართული თარგმანების ავტორი. 



  
  

რამდენიმე მონოგრაფიის, წიგნის, სახელმძღვანელოს ავტორი. იტალიურ-ქართული 
ლექსიკონების ავტორი (იხ. დანართი 1 გამოქვეყნებული შრომები). 

2 0 სერტიფიკატი და დიპლომი, რომლებიც ადასტურებენ 
საქართველოშიდა საზღვარგარეთ მონაწილეობას 
როგორც იტალიური ენის კვალიფიკაციის ამაღლების 
კურსებზე, ისე კონფერენციებზე, ვორკშოპებში და საქმიან 
შეხვედრებში მონაწილეობას და მომხსენებლის სტატუსს. 

სერტიფიკატები/ 
დიპლომები 

წოდებები/ 
ჯილდოები 

, ,დანტე ალიგიერის საზოგადოების“ მუდმივი წევრი ( 2014წლის 6 ივნისი). 



  
 
 


