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განათლება

ივანე

ჯავახიშვილის

თბილისის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

ჟურნალისტიკის კათედრის ასპირანტი, 2000-2003 წ.წ.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,ქართული ლიტერატურის
ინსტიტუტი, ჟურნალისტიკის განყოფილების ასპირანტი, 19972000წ.წ.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი, ისტორია- ფილოლოგიის
ფაკულტეტი, ბაკალავრი, 1984-1989 წ.წ.
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, შიფრი- ჟურნალისტიკა
(10.01.10), 2003 წლის 23 მარტი

სამუშაო გამოცდილება

2014-2018
წ.წ.
–
აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი
2010-2014 წ.წ. – ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქუთაისის ჟურნალისტიკის
სკოლის ასოცირებული პროფესორი
2012-2016 წ.წ. – თბილისის ღია უნივერსიტეტის, ქუთაისის
ჟურნალისტიკის სკოლის ასოცირებული პროფესორი
2008-2011 წ.წ. – თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ- სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ქუთაისის ჟურნალისტიკის
სკოლის ასოცირებული პროფესორი
1991-2006 წ.წ. – ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის
ტექნიკური უნივერსიტეტი,ქართული ენის, ლიტერატურისა
და ჟურნალისტიკის კათედრის ასისტენტი, მასწავლებელი,
უფროსი მასწავლებელი, მეცნიერებათა კანდიდატი
2006-2011 წ.წ. – ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის
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ინსტიტუტის, ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ფაკულტეტის,
ჟურნალისტიკის სპეციალობის ასოცირებული პროფესორი,
 2008-2011 წ.წ. – ქუთაისის ჰუმანიტარული და სამართლის
ინსტიტუტის,
ჰუმანიტარული
და
ეკონომიკის
ფაკლულტეტის,
ჟურნალისტიკის
სპეციალობის
ასოცირებული პროფესორი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C2

X

გერმანული

X

რუსული
ინგლისური

C1

X

კომპიუტერული უნარები MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook,

ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები Opera, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

1. „ზეფრაზულ“ ელემენტთა პარამეტრები მედიატექსტში, აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის,
ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
შრომები, 2015 წ.
2.
ჰერბერტ
მაკლუენის
რევოლუციური
კონცეფციები
თანამედროვე ელექტრონულ-კომუნიკაციურ ატმოსფეროში,
აწსუ, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 2013 წ.
3.სამოქალაქო ომი ამერიკაში და ჯოზეფ პულიტცერი, აწსუ-ს
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი,2012 წ.
4.ინოვაციური ტექნოლოგიები და ახალი მედიაპოლიტიკა,
სამეცნიერო-რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“, 2010 წ
5. მოგების მოტივი-ჟურნალისტიკის ღია და დაფარული ფორმა,
ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგიკის ინსტიტუტის
სამეცნიერო შრომების კრებული, 2009წ.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში სულ15 პუბლიკაცია
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1. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ამერიკისმცოდნეობის მე-17 ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია, პრესის თავისუფლების დეფინიცია ამერიკის
„დამოუკიდებლობის დეკლარაციის მიხედვით, 2016 წ.
2. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის,
ამერიკისმცოდნეობის მე-16 ყოველწლიური საერთაშორისო
კონფერენცია, „ამერიკის კრიზისი“-პუბლიცისტური სტრატეგია
ამერიკულ რევოლუციაში, 2015 წ.
3 . DW AKADEMIE, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ჟურნალისტთა
კონფერენცია,“მედია, ეთიკა და რეგიონალური ხედვები“, 2015წ.
4. DW AKADEMIE, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,სამხრეთ კავკასიის პირველი საერთაშორისო
კონფერენცია, ‘მედიასამართლი“, 2014 წ.
5. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ამერიკისმცოდნეობის მე-15 ყოველწლიური კონფერენცია,
დემოკრატიული ღირებულებები თომას პეინის პუბლიცისტურ
ტექსტებში, 2014 წ.
სულ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 14 კონფერენცია

ტრენინგები / სემინარები

1. ტრენინგი,DW
AKADEMIE,
ივანე
ჯავახიშვილის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი :Advanced
Trainer-the-Trainer, თბილისი,2016
2. ტრენინგები,NIMD,
ნიდერლანდების
ინსტიტუტი
დემოკრატიის განვითარებისთვის,ქუთაისი, 2015-2016
3. ტრენინგი ,JRS, IN REGOGNITION OF DEVELOPING OF
AGRO JOURNALUISM MODULES AND GOMPLETING
TRAINING OF TRAINERS GOURSE, თბილისი, 2015
4. USAID, IREXS, ტრენინგი დასავლეთ საქართველოს
ჟურნალისტებისთვის „ ახალ მედიაში“, ბათუმი, 2014
5. NATO- საქართველოს ოფისის ორგანიზებული ტრენინგი
დასავლეთ საქართველოს ჟურნალისტებისათვის . ახალ
მედიაში ,წყალტუბო, 20015
სულ ბოლო 10 წლის განმავლობაში 16 ტრენინგ-სემინარი

პროექტები / გრანტები

1. JRS (ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის), GARB-ისა და
შვეიცარიის განვითარების ფონდის ერთობლივი პროექტის„აგროჟურნალისტიკის გზამკვლევის შემუშავება“- პროექტის
მონაწილე
2. ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და
განათლების საქალაქო სამსახურის მიერ გამოცხადებული
კონკურსის „ ქალაქ ქუთაისის კულტურული ცხოვრებისა და
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განვითარების ხელშეწყობის
პროექტის დირექტორი

პროგრამა“,-ის

გამარჯვებული,

სულ რაოდენობა 2

დამატებითი ინფორმაცია
1..ნათია
ჯიქიას
მონოგრაფიისპაოლო
იაშვილიპუბლიცისტი და რედაქტორი, 2013წ.- რედაქტორი
2.ნათია ჯიქიას სასწავლო სახელმძღვანელოს- დასავლური
მედია, ისტორია და თანამედროვეობა, 2016წ. -რედაქტორი.
3. ნათელა ფოჩხუას რომანის- უცნაური ცხადი,2016 წ., რედაქტორი
4. მარი კირიაკიდიის რომანის- მაპატიე
სიყვარულისთვის,2016 წ.,- რედაქტორი
5. ონისე ბანძელაძის სამეცნიერო წიგნის- დავიწყებულ ზეპირ
გადმოცემათა ანდამატი, 2006 წ.,- რეცენზენტი
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