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*1968 a Fulda, Germania
Professore associato confermato al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università
degli Studi di Verona (SSD L-LIN/14, dal 2006)
Qualifiche e mansioni
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Letterature Straniere, Lingue e Linguistica dell'Università
di Verona (dal 2017)
Segretario dell'Associazione Internazionale di Dialettologia del Tedesco (IGDD; dal 2012)
Professore cooptato presso il Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas dell'Università di Marburg
(dal 2007)
Rappresentante di Ateneo per Lingua Tedesca e Coordinatore didattico (organizzazione dei corsi di
lingua, programmazione del personale certificazioni ecc.; dal 2011/2014)
Referente del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere al Coordinamento Universitario per la
Cooperazione allo Sviluppo (dal 2017)
Riviste
Co-curatore della rivista "Germanistische Linguistik" (ISSN 0072-1492) (dal 2015)
Membro nel comitato redazionale della rivista "Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik" (ISSN
0044-1449; elencato nell'European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
(dal 2007)
Revisore per
– Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
– Agenzia nazionale della ricerca francese (Agence national de la recherche, ANR)
– Servizio tedesco per lo scambio accademico (DAAD)
– Provincia di Bolzano – Alto Adige
– Commissione permanente per i dottorati di ricerca (Promotionsausschuss) dell'Univ. di Potsdam
Titoli di studio
2013: Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 10/M1
2008: conseguimento del titolo di Habilitation in Linguistica Germanistica presso l'Università di
Marburg con la tesi "Morphologisches Minimum" (pubbl. 2008)
2000: titolo di Dottore di ricerca in Linguistica con una tesi sull'intonazione in tedesco e italiano
(pubbl. 2001), conseguito presso l'Università di Greifswald, "summa cum laude"
1996: laurea (Staatsexamen) in Germanistica e Italianistica e diploma supplementare in Tedesco per
Stranieri (DaF) presso l'Università di Mainz
Posizioni precedenti, esperienze lavorative, formazione
2012–2014: Professore di Linguistica tedesca presso l'Università Linguistica Statale di Yerevan,
Armenia (con borsa DAAD)
2005–2006: Ricercatore (SSD L-LIN/14) presso l'Università di Verona

2000–2005: Ricercatore e amministratore del Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas dell'Università di Marburg
2002: Professore a contratto nel SSD L-LIN/14 all'Università dell'Aquila
1996–2000: Dottorato di ricerca in Linguistica (germanistica) presso l'Università di Greifswald
1998: Borsista DAAD all'Istituto di Fonetica e Dialettologia del CNR di Padova
1990–1996: Corso di laurea in Germanistica, Italianistica, Filosofia e Pedagogia presse le Università di Würzburg e Mainz, e Master in Tedesco per Stranieri (DaF) a Mainz
Progetti con finanziamento esterno
Componente del progetto "Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)"
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx; finanziato dall'UE nel 7o Programma
Quadro; dal 2014)
Partner del progetto "Regionalsprache.de (REDE)" al Centro di Ricerca Deutscher Sprachatlas
dell'Università di Marburg (http://www.regionalsprache.de; progetto a lungo termine, ca. 20
anni, finanziato dall'Unione delle Accademie delle Science tedesche; dal 2008)
Short-term expert nel Twinning Project "Empowerment of the Tertiary Level Education of the
Republic of Armenia for European Higher Education Area Integration" dell'Unione Europea
(2015–2016 [concluso], varie missioni in Armenia)
Componente del progetto "Il Cimbro come laboratorio di analisi per la variazione linguistica in
sincronia e diacronia" all'Università di Verona (http://ims.dei.unipd.it/websites/cimbrian/;
finanziato dalla Fondazione CariVerona, 2009–2012 [concluso])
Componente del progetto "Digitaler Wenker-Atlas (DiWA)" al Centro di Ricerca Deutscher
Sprachatlas dell'Università di Marburg (http://www.diwa.info; finanziato dalla Deutsche
Forschungsgemeinschaft [DFG], 2001–2005 [concluso])
Participazione al progetto pilota per l'introduzione dei nuovi corsi di laurea modularizzati e
l'implementazione della riforma di Bologna in Germania, collocato all'Università di
Greifswald (1998–2000 [concluso])
Didattica
Attività didattica regolare dal 1996, lezioni impartite in italiano, tedesco e inglese nelle seguenti
aree: Fonetica e Fonologia, Morfologia, Sintassi, Semantica e Lessicologia, Dialettologia del
tedesco, Storia della lingua tedesca, Storia della linguistica, Teorie e Metodi della linguistica,
Pragmatica, Analisi della conversazione, Comunicazione interculturale, Comunicazione nell'ambito
del commercio e del turismo, Comunicazione tramite computer, Didattica della lingua tedesca,
Lingua e traduzione
Scuole estive
Sia nel 2014 che nel 2015 una scuola estiva di Grammatica contrastiva tedesco-armeno, organizzata
all'Università Linguistica Statale di Yerevan, Armenia
Conferenze
Dal 1998 più di 70 conferenze in 17 paesi diversi
Pubblicazioni
L'elenco completo delle pubblicazioni si trova sul sito:
http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=2660&lang=it

Curriculum vitae Stefan Rabanus
*1968 in Fulda, Germany
Associate Professor for German Linguistics at Verona University, Italy
(Professore associato confermato, SSD L-LIN/14, position held since 2006)
Qualifications and actual duties
Coordinator of the international PhD programme in Modern Literatures, Languages and Linguistics
(Letterature Straniere, Lingue e Linguistica) at Verona University (since 2017)
Secretary of the International Association of Dialectology of German (IGDD; since 2012)
Cooptated Professor at the Research Institute Deutscher Sprachatlas of the University of Marburg
(since 2007)
Coordinator of German at Verona University (Rappresentante di Ateneo per Lingua Tedesca: organization of language classes, teaching staff development, certification of language skills, etc.;
since 2011/2014)
Representative of the Department of Foreign Languages and Literatures in the University Initiative
for Development Cooperation (since 2017)
Journals
Co-editor of the journal "Germanistische Linguistik" (ISSN 0072-1492) (since 2015)
Member of the Editorial Board of "Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik" (ISSN 0044-1449;
since 2007)
Reviewer for
– Italian Ministry of Education, Universities and Research (MIUR)
– French National Research Agency (Agence national de la recherche, ANR)
– German Academic Exchange Service (DAAD)
– Province of Bolzano/South Tyrol
– Doctoral Committee of the University of Potsdam
Degrees
2013: awarding of the Italian Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
fascia nel settore concorsuale 10/M1
2008: Habilitation degree in Germanic Linguistics awarded by the University of Marburg; thesis:
"Morphologisches Minimum" (publ. 2008)
2000: PhD degree in Linguistics with the dissertation on Intonation in German and Italian (publ.
2001), awarded by theUniversity of Greifswald , "summa cum laude"
1996: Staatsexamen degree in German and Italian Studies and diploma in Teaching of German as a
Foreign Language (DaF) from the University of Mainz
Former positions, working experience, education
2012–2014: DAAD Professor for German Linguistics at Yerevan State Linguistic University,
Armenia
2005–2006: Lecturer for German Linguistics at Verona University

2000–2005: Lecturer and Office Manager at the Research Institute Deutscher Sprachatlas of the
University of Marburg
2002: Visiting Lecturer for German Linguistics at the University of L'Aquila
1996–2000: PhD programme in (Germanic) Linguistics at the University of Greifswald
1998: DAAD Research Fellow at the Institute of Phonetics and Dialectology of the CNR in Padua
Projects
Project staff member in "Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)"
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx; project funded by EU under the 7th
Framework Programme; since 2014)
Cooperation partner of the project "Regionalsprache.de (REDE)" at the Research Institute
Deutscher Sprachatlas of the University of Marburg (http://www.regionalsprache.de; longterm project, approx. 20 years, funded by the Union of the German Acadamies of Sciences,
since 2008)
Short-term expert in the EU Twinning Project "Empowerment of the Tertiary Level Education of
the Republic of Armenia for European Higher Education Area Integration" (2015–2016
[completed], multiple missions on location in Armenia)
Project staff member in "Il Cimbro come laboratorio di analisi per la variazione linguistica in
sincronia e diacronia" at Verona University (http://ims.dei.unipd.it/websites/cimbrian/; funded
by CariVerona Foundation, 2009–2012 [completed])
Project staff member in "Digitaler Wenker-Atlas (DiWA)" at the Research Institute Deutscher
Sprachatlas of the University of Marburg (http://www.diwa.info; funded by German Research
Foundation [DFG], 2001–2005 [completed])
Participation at the pilot project of the German Bund-Länder Commission for Educational Planning
at the University of Greifswald, aiming at the modularization of degree programmes and the
implementation of the Bologna reform (1998–2000 [completed])
Teaching activity
Regular teaching activity since 1996, classes taught in Italian, German and English in the following
subject areas: Phonetics and Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Lexicology, Dialectology of German, History of German Language, History of Linguistics, Theories and Methods in
Linguistics, Pragmatics, Conversation Analysis, Intercultural Communication, Communication in
Commerce and Tourism, Computer-mediated Communication, Didactics of German as Foreign
Language, Translation Studies
Summer Schools
Both 2014 and 2015 two-weeks summer school on German-Armenian Contrastive Grammar,
organized at Yerevan State Linguistic University, Armenia
Talks
Since 1998 70+ talks given in 17 different countries
Publications
A complete list of publications is available on the website:
http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=2660&lang=it

Curriculum vitae Stefan Rabanus
*1968 in Fulda
Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Verona
(Professore associato confermato, SSD L-LIN/14, seit 2006)
Aktuelle Positionen
Koordinator des Doktoratsprogramms für Fremdsprachige Literaturen, Sprachen und Linguistik
(Letterature Straniere, Lingue e Linguistica) der Universität Verona (seit 2017)
Schriftführer der "Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des Deutschen“ (IGDD; seit 2012)
Kooptierter Professor am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg (seit
2007)
Koordinator für Deutsch an der Universität Verona (Rappresentante di Ateneo per Lingua Tedesca:
Organisation der Sprachkurse, Personalentwicklung, Zertifizierungen etc.; seit 2011/2014)
Vertreter des Instituts für Fremdsprachen und Literaturen im Koordinationsgruppe für Entwicklungszusammenarbeit der Universität Verona (seit 2017)
Zeitschriften
Mitherausgeber der Zeitschrift "Germanistische Linguistik" (ISSN 0072-1492) (seit 2015)
Mitglied im ständigen Gutachtergremium der "Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik" (ISSN
0044-1449) (seit 2007)
Gutachtertätigkeit u.a. für
– Italienisches Wissenschaftsministerium (MIUR)
– Französische Forschungsagentur (Agence national de la recherche, ANR)
– Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
– Autonome Provinz Bozen – Südtirol
– Promotionsausschuss der Universität Potsdam
Studientitel
2013: Zuerkennung der Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia
nel settore concorsuale 10/M1 (Qualifikation, die in Italien zum Antritt einer Stelle als
Professor Ordiniarius berechtigt)
2008: Verleihung der Venia legendi (Habilitation) für Germanistische Sprachwissenschaft durch die
Universität Marburg; Habilitationsschrift: "Morphologisches Minimum" (publ. 2008)
2000: Promotion zum Dr. phil. mit "summa cum laude" an der Universität Greifswald mit einer
Untersuchung zur Intonation im Deutschen und Italienischen (publ. 2001)
1996: Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien (Erziehungswissenschaften, Deutsch,
Italienisch) an der Universität Mainz und "mit Auszeichnung bestanden" und Prüfung in der
Zusatzqualifikation Deutsch als Fremdsprache "sehr gut"
Frühere Anstellungen, Arbeitserfahrung, Ausbildung
2012–2014: DAAD-Langzeitdozentur (Professur, Habilitation erforderlich) für Germanistische
Linguistik an der Staatlichen Linguistischen Universität Jerewan, Armenien
2005–2006: wiss. Mitarbeiter (Ricercatore) für deutsche Linguistik an der Universität Verona

2000–2005: wiss. Mitarbeiter (BAT IIa, mit Lehraufgaben) und geschäftsführender Assistent am
Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg
2002: Gastdozent (Professore a contratto) für deutsche Linguistik an der Universität L’Aquila
1996–2000: Doktorat in (germanistischer) Sprachwissenschaft an der Universität Greifswald
1998: DAAD-Stipendiat am Institut für Phonetik und Dialektologie des CNR in Padua
1990–1996: Studium der Germanistik, Italianistik, Philosophie, Pädagogik an den Universitäten
Würzburg und Mainz, sowie Zusatzstudiengang Deutsch als Fremdsprache in Mainz
Beteiligung an drittmittelfinanzierten Projekten
Mitarbeiter im EU-Projekt "Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)"
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx; finanziert im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, seit 2014)
Kooperationspartner des Akademieprojekts "Regionalsprache.de (REDE)" am Forschungsinstitut
Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg (http://www.regionalsprache.de;
Langzeitprojekt, Laufzeit ca. 20 Jahre, finanziert von der Union der deutschen Akademien der
Wissenschaft, seit 2008)
Mitarbeiter (short-term expert) im EU-Twinning-Projekt "Empowerment of the Tertiary Level
Education of the Republic of Armenia for European Higher Education Area Integration"
(2015–2016 [abgeschlossen], mehrfacher Einsatz vor Ort in Armenien)
Mitarbeiter im Projekt "Il Cimbro come laboratorio di analisi per la variazione linguistica in
sincronia e diacronia" an der Universität Verona (http://ims.dei.unipd.it/websites/cimbrian/;
finanziert von der Stiftung CariVerona, 2009–2012 [abgeschlossen])
Mitarbeiter am DFG-Projekt "Digitaler Wenker-Atlas (DiWA)" am Forschungsinstitut Deutscher
Sprachatlas der Universität Marburg (http://www.diwa.info; 2001–2005 [abgeschlossen])
Beteiligung am Aufbau der damals in Deutschland neuen Bachelor-Studiengänge im Rahmen des
Pilotprojekts der Bund-Länder-Kommission zur Modularisierung der geisteswissenschaftlichen Studiengänge und der Implementierung der Bologna-Reform an der Universität
Greifswald (1998–2000 [abgeschlossen])
Lehrtätigkeit
Reguläre Lehrtätigkeit seit 1996, Unterricht auf Italienisch, Deutsch und Englisch in den folgenden
Bereichen: Phonetik und Phonologie, Morphologie, Syntax, Semantik und Lexikologie, Dialektologie des Deutschen, Geschichte der deutschen Sprache, Geschichte der Sprachwissenschaft, Theorien und Methoden der Sprachwissenschaft, Pragmatik, Konversationsanalyse, Interkulturelle Kommunikation, Kommunikation in Wirtschaft und Tourismus, Computervermittelte Kommunikation,
Didaktik der deutschen Sprache, Übersetzungswissenschaft
Sommerschulen
2014 und 2015 je eine zweiwöchige Sommerschule zur Kontrastiven Grammatisch DeutschArmenisch, organisiert an der Staatlichen Linguistischen Universität Jerewan, Armenien
Vorträge
Seit 1998 mehr als 70 Vorträge in 17 verschiedenen Ländern
Veröffentlichungen
Eine vollständige Liste der Veröffentlichungen ist über die Webseite zugänglich:
http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=2660&lang=it

Կենսագրություն Շտեֆան Ռաբանուս
ծնված 1968 թ. Գերմանիայի Ֆուլդա քաղաքում
Գերմանագիտական լեզվաբանության պրոֆեսոր Վերոնայի
համալսարանում
(Professore associato confermato, SSD L-LIN/14, 2006 թ-ից ի վեր)

Ներկա գործառույթներ
Վերոնայի համալսարանումօտարալեզու գրականության, լեզվի և
գրականության գծով դոկտորական խորհրդի հանձնաժողովի
համակարգող (Letterature Straniere, Lingue e Linguistica) (2017 թ. - ից ի վեր)
Գրագիր «Գերմաներենի բարբառագիտության միջազգային ընկերություն»ում (IGDD, 2012 թ-ից սկսած)
Մարբուրգի համալսարանի Գերմաներենի լեզվական ատլաս
հետազոտական կենտրոնի համագործակցող պրոֆեսոր (2007 թ.-ից ի
վեր)
Վերոնայի համալսարանում գերմաներենի լեզվի բաժնի համակարգող
(Rappresentante di Ateneo per Lingua Tedesca). լեզվի դասընթացների
կազմակերպում, անձնակազմի վերապատրաստումներ որակավորում
եվ այլն (2011/2014 թթ.-ից ի վեր)
Վերոնայի համալսարանի՝ օտար լեզուների և գրականության ինստիտուտի,
համագործող խմբի ներկայացուցիչ՝ համատեղ աշխատանքի
զարգացման գծով (2017 թ. –ից ի վեր)
Ամսագրեր
«Գերմանագիտական լեզվաբանություն» ամսագրի համահեղինակ (ISSN
0072- 1492) (2015 թ.-ից ի վեր)
«Բարբառագիտության և լեզվաբանության ամսագրի» ("Zeitschrift für
Dialektologie und Linguistik) հանձնաժողովի անդամ (ISSN 0044-1449) (2007 թ.-ից
ի վեր)
Երաշխավորագրի գործառույթներ հետևյալ կազմակերպություններում.
- Իտալիայի Գիտության նախարարություն (MIUR)
- Ֆրանսիական Հետազոտական գործակալություն (Agence national de la
recherche, ANR)
- Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծրագիր (DAAD)
- Բոլցանո ինքնավար մարզ (Հարավայի Տիրոլ)
- Պոտսդամի համալսարանի դոկտորական կոմիտե
Ուսումնառություն
2013 թ. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia nel settore
concorsuale 10/M1 (Իտալիայում պրոֆեսորի կոչում ստանալու համար
անհրաժեշտ որակավորում)

2008 թ. Մարբուրգի համալսարանի կողմից Venia legendi (Habilitation) շնորհում
Գերմանագիտական լեզվաբանության համար՝ հիմնվելով 2008 թ.
հրատակարված "Morphologisches Minimum" աշխատանքի վրա
2000 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում "summa cum laude"
գնահատականով Գրայֆսվալդի համալսարանում՝ հիմվելով
Գերմաներենի և իտալերենի ինտոնացիայի վերաբերյալ
հետազոտության վրա (հրատ. 2001 թ.)
1996 թ. Մայնցի համալսարանում պետական քննություն գերազանց
գնահատականով գիմազիայում դասավանդելու իրավունքի
ձեռքբերման համար մանկավարժություն, գերմաներեն լեզու,
իտալերեն լեզու առարկաների գծով և Գերմաներենը որպես երկրորդ
օտար լեզու առարկայի համար շատ լավ գնահատականով

Զբաղեցրած պաշտոնները, աշխատանքային փորձ, ուսումնառություն
2012-2014 թթ. Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության
(DAAD) շրջանակներում երկարաժամկետ պրոֆեսոր Երևանի
պետական լեզվաբանական համալսարանում
2005-2006 թթ. Վերոնայի համալսարանում Լեզվաբանության բաժնում
գիտական աշխատակից (Ricercatore)
2000-2005 թթ. Մարբարգի համալսարանի աշխատակից (BAT IIa, նաև
դասավանդող) և վարչական ասիստենս Գերմաներենի լեզվական
ատլաս հետազոտական կենտրոնում
2002 թ. Գերմանական լեզվաբանության դոցենտ (Professore a contratto)
Լ'Աքվիլայի համալսարանում
1996-2000 թթ. (գերմանագիտական) լեզվաբանության ասպիրանտ
Գրայֆսվալդի համալսարանում
1998 թ. Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության (DAAD)
կրթաթոշակակիր Պադովայի Հնչյունաբանության և
բարբառագիտության ինստիտուտում (CNR)
1990-1996 թթ. ուսումնառություն գերմանագիտության, իտալիագիտության,
փիլիսոփայության, մանկավարժության մասնագիտություններով
Վյուրցբուրգի և Մայնցի համալսարաններում, ինչպես նաև
հավելյալ ուսումնառություն Գերմաներենը որպես երկրորդ օտար
լեզու մասանագիացմամբ Մայնցում
Մասնակցություն երրորդ միջոցներով ֆինասնսավորված ծրագրերում
Աշխատակից ԵՄ "Advancing the European Multilingual Experience (AthEME)" ծրագրում
(https://vre.leidenuniv.nl/vre/atheme/public/default.aspx; ֆինանսավորումը 7-րդ ԵՄՀետազոտական ծրագրի շրջանակներում 2014 թ-ից ի վեր)
Համագործակցող գործընկեր Մարբարգի համալսարանի Գերմաներենի
լեզվական ատլաս գիտահետազոտական ինստիտուտում
"Regionalsprache.de (REDE)" ակադեմիական ծրագրում
(http://www.regionalsprache.de; երկարաժամկետ ծրագիր, մոտ 20 տարի
տևողությամբ, ֆինանսավորվում է Գիտությունների գերմանական
ակադեմիայի միավորման կողմից, 2008 թ-ից ի վեր)

Աշխատակից (կարճաժամկետ էքսպերտ) EU-Twinning-Projekt "Empowerment of the
Tertiary Level Education of the Republic of Armenia for European Higher Education Area
Integration" ծրագրում, 2015-2016 թ թ -ից ի վեր բազմակի
մասնակցություններ Հայաստանում[ավարտված ծրագիր]
Աշխատակից Վերոնայի համալսարանում "Il Cimbro come laboratorio di analisi per la
variazione linguistica in sincronia e diacronia" ծրագրում
(http://ims.dei.unipd.it/websites/cimbrian/; ֆինանսավորումը CariVerona
հիմնադրամի, 2009–2012 թթ. [ավարտված ծրագիր])
Աշխատակից Մարբուրգի համալսարանում՝Գերմաներենի լեզվական
ատլաս գիտահետազոտական ինստիտուտում, DFG ("Digitaler Wenker-Atlas
(DiWA)") ծրագրի շրջանակներում (http://www.diwa.info; 2001–2005 թթ.
[ավարտված ծրագիր])
Մասնակցություն այն ժամանակ Գերմանիայում նոր կազմավորվող
բակալավրական ուսումնական ծրագրերի կազմակերպչական
աշխատանքներում (Դաշնություն-երկրներ-հանձնաժողովում
փորձնական ծրագիր) հումանիտար գիտություններ բնագավառում և
Բոլոնյայի բարեփոխումների իրականացում Գրայֆսվալդի
համալսարանում (1998–2000 թթ. [ավարտված ծրագիր])
Դասավանդում
1996 թ-ից ի վեր կանոնավոր դասավանդում իտալերեն, գերմաներեն և
անգլերեն լեզուներով հետևյալ բնագավառներում՝ հնչյունաբանություն և
հնչյունագիտությում, ձևաբանություն, շարահյուսություն,
իմաստաբանություն և բառագիտություն, գերմաներենի
բարբառագիտություն, գերմաներեն լեզվի պատմություն, լեզվաբանության
պատմություն, լեզվաբանության տեսություններ և ուսումնասիրության
մեթոդաբանություն, պրագմատիկա, խոսույթի վերլուծություն,
միջմշակույթային հաղորդակցություն, հաղորդակցությունը
տնտեսագիտության և զբոսաշրջության բնագավառներում,
համակարգչային միջնորդավորված հաղորդակցություն, գերմաներեն լեզվի
դասավանդման դիդակտիկա, թարգմանչական գործ :
Ամառային դպրոցներ
2014 և 2015 թթ. Երկու շաբաթ տևողությամբ ամառային դպրոց Գերմաներենհայերեն համեմատական քերականություն թեմայով Երևանի պետական
լեզվաբանական համալսարանում, ՀՀ
Զեկույցներ
1998թ-ից ի վեր ավելի քան 70 զեկույցներ աշխարհի 17 երկրներում
Հրապարակումներ
Հրատարակումների ամբողջական ցանկը հասանելի է հետևյալ հղման
ներքո. http://www.dlls.univr.it/?ent=persona&id=2660&lang=it

