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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი; 1989-1994
 ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდათი (10.01.10); ჟურნალისტიკა

(2002)

სამუშაო გამოცდილება

 ჰუმანიტარული ინსტიტუტი „იმერეთი“; 1994-1997;
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ასოცირებული
პროფესორი; 1997-2016;
 კავკასიის საერთასორისო უნივერსიტეტი; ასოცირებული
პროფესორი; 2009-2016;
 კავკასიის საერთასორისო უნივერსიტეტი; სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; 2011-2013;
 კავკასიის საერთასორისო უნივერსიტეტის სწავლული მდივანი;
2013-2016;
 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი; ასოცირებული
პროფესორი; 2014-2016.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

გერმანული

X

რუსული
ინგლისური

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა.
ახალი სამომხმარებლო პროგრამების სისტემაში ჩანერგვის ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. ოპერაციული სისტემა
Linux ფაილის სისტემაში თავისუფალი ნავიგაცია (Kubuntu). საოფისე მოხმარების
პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel,
Photoshop, MS Visio, Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

ცამეტი სამეცნიერო სტატია ბოლო ათი წლის განმავლობაში;
1. „რეკლამა ბრმა ღორებისთვის“; „კავკასიის

საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“; N9;
თბილისი; გვ. 35-39;
2. „ბედის კუდით დამჭერი რეკლამები“; „კავკასიის

საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაცნე“;
N7;თბილისი; გვ. 17-19;
3. „საოცარი სამყაროს“ PR და პოლიტიკური

ტექნოლოგიები“; „კავკასიის საერთაშორისო
უნივერსიტეტის მაცნე“; N5; თბილისი; 57-60 გვ.;
4. „შეიცან კომუნიკაციები, რათა შეიცნო საკუთარი

თავი“; კავკასიის საერთასორისო უნივერსიტეტის
მაცნე“; N4; თბილისი; 95-101 გვ.;
5. „ხე ნაყოფით შეიცნობა (ეთნიკური უმცირესობების

დისკრიმინაციის ფაქტები ქართულ ბეჭდურ
მედიაში)"; საერთაშორისო პერიოდულისამეცნიერო
ჟურნალი „ინტელექტი"; 3(41); 2011; 176–180გვ.
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

8 სამეცნიერო კონფერენცია;
1. The Caucasus Common International Space ; V.Black Sea

International Symposium - Historical And Current
Political Issues: Opinions & Suggestions ; Giresun University;
Turkey; 2012

2. „ამერიკული და ქართული ბეჭდური მედიის
ჟანრობრივი თავისებურებანი.“ ამერიკათმცოდნეობის
მეცხრე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია;
„ამერიკულ–ქართული ურთიერთობები: ისტორია და
თანამედროვეობა“; თბილისი; ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
3. საპყრობილე, როგორც ქალაქის ნარატივი, ნიკო
ლორთქიფანიძის შემოქმედებაში; სემიოტიკის მე-6
სამეცნიერო კონფერენცია; ქალაქის სემიოტიკა და
სემიოტიკა ქალაქში; 2015;
4. პოლიტიკური მეტაფორები სოციალურ რეკლამაში;
სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია; სამყარო
მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო; 2014;
5. ნიკო ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 128–ე
წლისთავისადმი მიძღვნილი მეორე სამეცნიერო
კონფერენცია; „ნიკო ლორთქიფანიძის ლიტერატურული
და ჟურნალისტური მოღვაწეობა“ 2007.

ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

სამეცნიერო ჟურნალის - „კავკასიის საერთაშორისო

უნივერსიტეტის მაცნე“ - რედკოლეგიის წევრი.
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ჯილდოები / სტიპენდიები

სახელი, გვარი

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დამატებითი ინფორმაცია

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ჟურნალისტ-გამომცემელთა და რედაქტორთა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის ორგანიზაციის „IRE Office“ - წევრი (ამერიკის შეერთებული შტატები);
„ნამდვილი დენდი“ (ნიკო ლორთქიფანიძის ჟურნალისტური და ლიტერატურული მოღვაწეობა);
მონოგრაფია; 2006;
„მიწის ოკეანე“; ლიტერატურული მოთხრობების კრებული; 1998; გამომცემლობა „ატრიუმი“.
თბილისი;
„ფარვანა“; ლიტერატურული მოთხრობების კრებული; 2011; გამომცემლობა „რაიზი“. თბილისი;
გერმანული ლიტერატუტული ანთოლოგია - „Techno der Yaguare” (Frankfurter Verlagsanstalt
(2012);
საავტორო ლიტერატურული საღამო გერმანიაში (2012);
ქართველი მწერალი ქალების ანთოლოგია - „შავი ავაზა” - (გამომცემლობა „საუნჯე“; 2013 წ);
„ბურე“ - რომანი; გამომცემლობა „ბაკმი“; 2015.
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