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უმაღლესისაგანმანათლებლოდაწესებულება, 

ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრებისწლები 
კვალიფიკაცია 

გოეთეს ინსტიტუტი, 

გერმანული ენა (Niveau  C/1) 
2007-2009  

ძველი ქართული ენის კათედრის ასპირანტი, 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი 

1996 – 1999 
 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი (MA) 
1990 – 1995 

ფილოლოგი, ქართული 

ენისა დალიტერატურის 

მასწავლებელი 

დედოფლისწყაროს საშუალო სკოლა, 

საქართველო 
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სამეცნიერო (აკადემიური) ხარისხი 

 
  

დისერტაციისდაცვის 

თარიღი 
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დისერტაციისთემა 
მეორე სერიის მწკრივთა წარმოება საშუალ ქართულში 

მინიჭებულიკვალიფიკაცია 
ფილოლოგიის დოქტორი (Ph.D) 

(დოქტორის დიპლომი №000130) 
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თარიღი 
დაწესებულებისდასახელებადადაკავებულითანამდებობა 

(წლების მიხედვით) 

2018- დღემდე 

მეცნიერი თანამშრომელი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის 

ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 

ინგოროყვას ქ. №8,  თბილისი, 0108, საქართველო 
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2014 - დღემდე 

ასოცირებული პროფესორი 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი „გეომედი“  

კრწანისის ქ. №3; თბილისი, 0112, საქართველო 
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2012 - 2014 

 

ასოცირებული პროფესორი 
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Gorgasali1@gmail.com 
www.gorgasali.edu.ge 
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2010 – 2011 

ასისტენტპროფესორი 
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საბურთალოს ქ. №38 ა; 0194,თბილისი, საქართველო 
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www.tdasu.edu.ge 
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ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

თბილისის არასახელმწიფო საერო სკოლა „სარკმელი“ 
 

1994 – 1995 
ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი  

თბილისის 180-ე საჯარო სკოლა 

 

 

 

mailto:info@geosis.edu.ge
http://www.geosis.edu.ge/
mailto:Gorgasali1@gmail.com
http://www.gorgasali.edu.ge/
mailto:info@tdasu.edu.ge


შრომათასია 

წიგნები, სტატიები, მასალები  

 
 

 

 

№ ავტორის გვარი და 

სახელი 
ყველა  

თანაავტორის 

მითითებით 

პუბლიკაციის  

სახეობა: 
 

მონოგრაფია, სტატია, 

საკონფერენციო  

მასალები და სხვა 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორის გვარი და სახელი 
ჟურნალის/ 

გამომცემლობის  

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის  

ელექტრონული  

მისამართი  

(არსებობის შემთხვევაში) გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

(ა
რ

სე
ბ

ო
ბ

ი
ს 

შე
მთ

ხ
ვე

ვა
ში

) 

1. ციხიშვილი ნინო სტატია გარდაუვალ ზმნათა 

წყვეტილის მესამე 

სუბიექტური პირის 

მრავლობითი რიცხვის 

ფორმათა წარმოება 

საშუალ ქართულში, 

ციხიშვილი ნინო,   

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XL, 109-124. 20
18

 

 

2. ციხიშვილი ნინო ბიბლიოგრაფია „ბესარიონ ჯორბენაძის 

საზოგადოების“ 

სამეცნიერო 

კონფერენციებზე 

წაკითხულ მოხსენებათა 

ბიბლიოგრაფია,ციხიშვილ

ი ნინო, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XL, 142-157. 20
18

 

 

3. ციხიშვილი ნინო ბიბლიოგრაფია „ვარლამ თოფურიას 

ხსენების დღე“, 

ბიბლიოგრაფია (1977-

1995),ციხიშვილი ნინო, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XL, 157-163. 20
18

 

 

4. Tsikhishvili Nino Abstracts Julius Assfalg – Forscher der 

georgischen Kultur, 

Tsikhishvili Nino, 

Humboldt-Kolleg Tbilissi, 

Deutsch-Georgische 20
17

 

 



Begegnungsorte in der 

Literatur und Kultur des 20. 

Jahrhunderts, Abstracts, 101-

102, 

http://humboldt-

kolleg.com/speakers/info/110 

5. ციხიშვილი ნინო სტატია გარდაუვალ ზმნათა 

წყვეტილის მესამე 

სუბიექტური პირის 

მრავლობითობის აღნიშვნა 

საშუალ 

ქართულში,ციხიშვილი 

ნინო, იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLIV, 

272-284. 20
16

 

 

6. ციხიშვილი ნინო სტატია -ე სუფიქსიანი წყვეტილი 

საშუალ 

ქართულში,ციხიშვილი 

ნინო, იბერიულ-

კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XLIII, 

222-231. 20
15

 

 

7. ციხიშვილი ნინო სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

I თურმეობითის წარმოება 

ფშაურში, ციხიშვილი 

ნინო, რესპუბლიკური 

დიალექტოლოგიური 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები, XXXIV, 89. 20
14

 

 
8. Tsikhishvili Nino article Towards the polypersonality 

of the Georgian verb, 

Tsikhishvili Nino, Pro 

Georgia, 24, 139-157. 

20
14

 

 

9. ციხიშვილი ნინო სტატია II 

ხოლმეობითიდაშერეული

კავშირებითისაშუალქართ

ულში, ციხიშვილი ნინო, 

კავკასიოლოგიური 

ძიებანი, 2, 318-336. 20
10

 

 



10.  ციხიშვილი ნინო სტატია -ადა -ე სუფიქსიანი II 

კავშირებითისაშუალქართ

ულში, ციხიშვილი ნინო, 

ენათმეცნიერების 

საკითხები, I-II, 249-263. 20
09

 

 

11. ციხიშვილი ნინო სტატია ბრძანებითის ფორმები 

საშუალ ქართულში, 

ციხიშვილი ნინო, 

იბერიულ-კავკასიური 

ენათმეცნიერება, XXXVII, 

241-254. 20
09

 

 

12. ციხიშვილი ნინო სტატია II კავშირებითის -ენ||-ნენ 

დაბოლოებისათვის 

საშუალ ქართულში, 

ციხიშვილი ნინო, 

საენათმეცნიერო      

ძიებანი, XXVIII, 408-416. 20
08

 

 

13.  ციხიშვილი ნინო სტატია პრეფიქსიანი ვნებითის II 

კავშირებითის ფორმათა 

წარმოების საკითხები 

საშუალ ქართულში, 

ციხიშვილი ნინო, 

ენათმეცნიერების 

საკითხები, 1-2, 137-144. 20
07

 

 

14.  ციხიშვილი ნინო სტატია უნიშნო და -ი სუფიქსიანი 

წყვეტილი საშუალ 

ქართულში, ციხიშვილი 

ნინო, საენათმეცნიერო 

ძიებანი, XXII, 368-379. 20
06

 

 

15. ციხიშვილი ნინო სტატია პრეფიქსიანი ვნებითის 

წყვეტილის ფორმათა 

წარმოების საკითხები 

საშუალქართულში, 

ციხიშვილი ნინო, 

საენათმეცნიერო ძიებანი, 

XXI,302-309. 20
06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



საგრანტო/სახელშეკრულებოპროექტებშიმონაწილეობა 
 
 

  

N პროექტისდასახელება  
დონორიორგანიზაცია, 

პროექტის № 
წლები როლიპროექტში 

1. 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სტაჟირება,გერმანია 

(Europa Universität 

Viadrina) 

გერმანიის აკდემიური 

გაცვლის სამსახური 

(DAAD) 

2016, 

სექტემბერი- 

ოქტომბერი 
ავტორი 

2. 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სტაჟირება,გერმანია 

(Europa Universität 

Viadrina) 

Erasmus – Mundus 

(Hermes) 
 

2015, 

აგვისტო- 

სექტემბერი 
ავტორი 

3. 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სტაჟირება,გერმანია 

(Europa Universität 

Viadrina) 

ღია საზოგადოების 

გლობალური 

გრანტების პროგრამა 

(Open 

SocietyFoundations) 

2013, 

ივლისი-

დეკემბერი 
ავტორი 

4. 

სამეცნიერო-კვლევითი 

სტაჟირება,გერმანია 

(Europa Universität 

Viadrina) 

გერმანიის აკდემიური 

გაცვლის სამსახური 

(DAAD) 

2012, 

ივნისი-

აგვისტო 
ავტორი 

 
  

 

 

სხვააქტივობები (რედაქტორობადასხვა) 
 

1. თარგმანის ავტორი გერმანულენოვანი საენათმეცნიერო სტატიისა: 

  კონსტანცე იუნგბლუთი, sprechen-sprach-gesprochen: გერმანულენოვანი 

უმცირესობანი ბრაზილიაში და ბერძნულ და ურუმულ ენებზე მოლაპარაკე ბერძნები 

საქართველოში (გერმანულიდან თარგმნა ნინო ციხიშვილმა), სამეცნიერო ჟურნალი 

„ენა და კულტურა“, №16, ქუთაისი, 2016, გვ. 40-52 

 



2. პოეტური კრებულის რედაქტორი:  

თამაზ მეტრეველი, სულის სანთლები, რჩეული (რედაქტორი ნინო ციხიშვილი),  

თბილისი, 2014.  

 

 

უცხო ენების ცოდნა 

  მოსმენა კითხვა ლაპარაკი წერა 

გერმანული C/1 C/1 B/2 C/1 

 

რუსული B/2 B/2 B/1 B/1 

 


