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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

1977-1997 თსუ, ფილოლოგიის ფაკ., უფროსი მასწავლებელი 

1997-2005 თსუ, ფილოლოგიის ფაკ., დოცენტი 

2005-დღემდე თსუ, ჰუმანიტარული ფაკ., დოქტორი, ასოცირებული პროფ. 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

დისერტაციის დაცვის თარიღი 30.IX2005 

დისერტაციის თემა ავტორი და სინამდვილის მხატვრული ათვისების 
პრობლემები 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი 

კვალიფიკაციისდამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 
#001614 

 

1 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

ლიტერატურათმცოდნეო

ბა როგორც პრობლემა, გვ. 

339-344, გამომცემლობა 

„ნეკერი“ 

2007 

2 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

Homo Somatis 

ილიასეული გააზრებით, 

გვ. 264-268, შოთა 

რუსთაველის ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

2008 

3 რამაზ ჭილაია სტატია 

Национальный 

культурный феномен в 

литературе, Грузинская 

Русистика,გვ. 467-475 

2009 

4 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

გარესამყარო მხატვრულ 

ტექსტში, გვ. 432-435, 

შოთა რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

2009 

5 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

ტოტალიტარული ეპოქის 

ლიტერატურულ-

კრიტიკული 

ფრაგმენტები, გვ. 420-424, 

2010 



 

 

2 რამაზ ჭილაია, CV 

შ. რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი 

6 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

ვეფხისტყაოსანი  

როგორც არტეფაქტი გვ. 

60-63, რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი და თსუ  

2012 

7 რამაზ ჭილაია 
საკონფერენციო 

მასალა 

ეროვნული ლიტერატურა 

და კულტურული 

გლობალიზაცია გვ. 257-

259, რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი და თსუ 

2014 

8 რამაზ ჭილაია სტატია 

ქალაქური პარადიგმა გვ. 

183-189, ჟურნალი 

„სჯანი“ 

2015 

9 რამაზ ჭილაია  

სერია ლიტერატურის 

თეორია, 

ლიტერატურული 

მიმდინარეობანი. 

სენტიმენტალიზმი 

2017 

1

0 
რამაზ ჭილაია სტატია 

დეკადანსი, მოდერნიზმი 

თუ ავანგარდი გვ. 518-

525, რუსთაველის 

ქართული 

ლიტერატურის 

ინსტიტუტი და თსუ 

2017 

 

განათლება/ტრენინგი  

თსუ, ფილოლოგიის ფაკ. (შ. 

რუსთაველის 

სტიპენდიანტი) 

1967-1972 ფილოლოგი 

თსუ ასპირანტი 1975-1978  

თსუ, ფილოლოგიის ფაკ. 1977-1997 უფროსი მასწავლებელი 

თსუ, ფილოლოგიის ფაკ. 1997-2005 დოცენტი 

თსუ, ჰუმანიტარული ფაკ. 2005-დღემდე დოქტორი, ასოცირებული პროფ. 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

იხილე პუნქტი  - სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

1 2009 შოთა რუსთაველის 

ფონდი 

ლიტერატურათმცოდნეობითი 

დისკურსი. თანამედროვე 

ძირითადი 

შემსრულებელი 



 

 

3 რამაზ ჭილაია, CV 

კვლევები 

2 2012 შოთა რუსთაველის 

ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

პრაქტიკული კრიტიკა ძირითადი 

შემსრულებელი 

 

  

2009 ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდი, რუსთაველის ფონდი, 

ექსპერტი 

2008-2009 საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის “საქართველოს დიდი ათეულის” მრჩეველთა საბჭოს 

ხელმძღვანელი, ექსპერტი 

2002-2005 ნიუ-იორკის არაძალადობრივი კომუნიკაციის ცენტრისა და მე-20 საშუალო სკოლის ერთობლივ 

პროექტში – “Nonvailent Communication” 3 ტრეინინგში (სრული კურსი) მონაწილეობა. 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 

1. ჟურნალ „კულტურა პლუს“-ის რედაქტორი, გამომცემელი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტრო 2015-დან - დღემდე 

 

2. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი 2016-დან - დღემდე 

 

3. „პალიტრა L“-ის ლიტერატურული კონკურსის „გახდი ბესტსელერის ავტორი“ ჟიურის წევრი, 2017-დან - 

დღემდე 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  

 

უცხო ენების ცოდნა: გერმანული, ინგლისური, რუსული 

 

 

X
ხელმოწერა

                                                                    
 

რ. ჭილაია 

თარიღი:  31.05.2017 

 

 

 


