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

