ანა ჩიქოვანი
CURRICULUM VITAE
ელფოსტა: ana.chikovani@tsu.ge

განათლება:
2004 – ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
1992 – 1997: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (დიპლომი წარჩინებით)
სპეციალობა:
ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, ბერძნული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი

პროფესიული გამოცდილება:
2008 – დღემდე ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი.
2010 – დღემდე სამეცნიერო პროგრამების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2007 – 2008 ახალი ბერძნული ენის მასწავლებელი (ასისტანტ-პროფესორი) – თსუ, ჰუმანიტარული
ფაკულტეტი, ენების ცენტრი
2007-2010 სამეცნიერო პროგრამების კოორდინატორი – ქართველოლოგიიის, ჰუმანიტარული და
სოციალური მეცნიერებების ფონდი (რუსთაველის ფონდი)
1997 – 2007 ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, თსუ ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.

სამეცნიერო სტიპენდიები:
2012 წ. დეკემბერი – 2013 წ. თებერვალი – ერაზმუს მუნდუსის პროგრამის სტიპენდია
უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისათვის: მიწვეული პროფესორი და მკვლევარი ბოლონიის
უნივერსიტეტსა და თესალონიკის არისტოტელეს სახელობის უნივერსიტეტში;
2007 წლის ივლისი - აგვისტო – კემბრიჯის უნივერსიტეტის, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის,
ბრიტანეთის საბჭოს და
საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდია კემბრიჯის
უნივერსიტეტში სამეცნიერო კვლევის განსახორციელებლად;
2006 წლის აპრილი – ოქსფორდის უნივესიტეტის, ღია საზოგადოების ინსტიტუტის, ბრიტანეთის
საბჭოს და
საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდია ოქსფორდის უნივერსიტეტში
სამეცნიერო კვლევის განსახორციელებლად;
2000 – 2001: ათენის მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული კოსტას და ელენი ურანისის სახელობის
ფონდის სტიპენდია საკანდიდატო დისერტაციაზე სამუშაოდ

წაკითხული სალექციო კურსები

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

• შესავალი ახალბერძნულ ფილოლოგიაში
• მეოცე საუკუნის ბერძნული პროზა
• ლიტერატურული ტექსტის ლინგვისტურ-სტილისტური • 1930-იანი წლების პროზა
ანალიზი (1,2,3)
• სინქრონული თარგმანის თეორია და პრაქტიკა
• რიტუალი მეოცე საუკუნის ბერძნულ ლიტერატურაში
• მიმოხილვითი ლექციები ახალ ბერძნულ
ლიტერატურაში

• თანამედროვე ბერძენი ავტორი (მეოცე საუკუნის
სხვადასხვა ბერძენი ავტორების შემოქმედება)

• ახალი ბერძნული ენა (1,2,3,4,5,6,7)

• მოდერნიზმი ახალ ბერძნულ ლიტერატურაში

• სპეცკურსები ახალბერძნულ ლიტერატურაში

• იდენტობის საკითხი ახალ ბერძნულ ლიტერატურაში

საერთაშორისო პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა:
2006 წ.ივნისიდან - დღემდე ევროპის ნეოგრეცისტთა ასოციაციის (5 წევრიანი) გამგეობის წევრი
2005 - 2011 საქართველოს ნეოგრეცისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე
1999 - 2005 საქართველოს ნეოგრეცისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე

სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები:
მეოცე საუკუნის ახალი ბერძნული ლიტერატურა, შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა, ფოლკლორი
და ლიტერატურა, იდენტობის საკითხი ლიტერატურაში, ქართულ-ბერძნული ლიტერატურული
თარგმანები

