Curriculum Vitae
პირადი ინფორმაცია

ნათია ჯიქია

ნათია ჯიქია
ნიკეას ქუჩა, 1/5, 30, ქ. ქუთაისი;
+995431233282

+995593267726

natiajikia17@gmail.com

სქესი მდედრ. | დაბადების თარიღი 17.01.1975;
*

განათლება

1. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფილოლოგიის ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის
სპეციალობა 1991-1996.
2. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი,
დოქტორთან
გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, 2004 წლის 1 ივლისი.

სამუშაო გამოცდილება

2010-2016 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის,
სამართლისა

და

სოციალურ

ფაკულტეტის

ჟურნალისტიკის

მეცნიერებათა
მიმართულების

ასოცირებული პროფესორი
2005-2010

აკაკი

უნივერსიტეტის

წერეთლის

სახელმწიფო

საზოგადოებრივ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის კათედრის ასისტენტპროფესორი
2009

თბილისის

ეკონომიკურ

ურთიერთობათა

სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

-

ხელშეკრულებით

მოწვეული
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სახელი, გვარი

ასოცირებული
პროფესორის თანამდებობაზე
მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობები:
2009-2010 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

საზოგადოებრივ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის კათედრა, ასისტენტპროფესორი
2009-2010 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის ფილიალი,
ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა
2007-2008 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის

საზოგადოებრივ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის ჟურნალისტიკის კათედრა, ასისტენტპროფესორი
2004-2006

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი (0,5) საშტატო ერთეულზე), ლექტორმასწავლებელი, დოცენტი
2006 „-" ასისტენტ-პროფესორი თანამდებობაზე
1998-2000 საათობრივი ანაზღაურებით ქუთაისის აკაკი
წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

ჟურნალისტიკის სპეციალობაზე

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

ინგლისური

X

რუსული

X

B2

C1

C2
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ნათია ჯიქია

კომპიუტერული უნარები Microsoft Word; Microsoft Excel; Internet Explorer; Outlook Express, Power-

piont;

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ-12
1. ნათია

ჯიქია,

“იმიტირებული

ქრონიკა“, სამეცნიერო ჟურნალი „ენა
და კულტურა", №10, ქუთაისი, 2016.
გვ232.
2. გ.

თავართქილაძის

სასწავლო

სახელობის

უნივერსიტეტის

სამეცნიერო შრომათა კრებული, №32,
2013

წ.

„ჰატჩინსი

-

პრესის

პასუხიმგებლობის თეორიის ავტორი",
გვ. 152.
3. ნათია ჯიქია, ნუნუ ჩარკვიანი, „მოკლე
ინფორმაციული

შენიშვნის

აგების

სინტაქსური სტრუქტურის სპეციფიკა
ქართულ და ინგლისურ გაზეთებში",
ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის

პერიოდული

სამეცნიერო ჟურნალი, ტ. 1„. ქუთაისი,
აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტი, 173-179, 2013.
4. ნათია ჯიქია, „ნაგვისმქექავნი", ანუ
ამერიკელი მაკრეკერები მე-19 მე-20
საუკუნის

მიჯნაზე,

სამეცნიერო

ჟურნალი „ენა და კულტურა", №10,
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სახელი, გვარი

ქუთაისი, 2013, გვ. 210-214.
5. ნათია

ჯიქია,

მზია

თადუმაძე,

„სამოქალაქო ომის შემდგომი პერიოდი
ამერიკაში. 1960-იანი წლები და ჯ.
პულიტცერი",

ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა

ფაკულტეტის

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი, ტ.
XII, ქუთაისი, 2012, გვ. 289-293.

სამეცნიერო კონფერენციები

10 კონფერენცია;

ჰენტის

პირველი

საერთაშორისო

უმაღლესი

კონფერენცია

განათლება

-

-

ახალი

ტექნოლოგიები და ინოვაციები, მაისი, 1-2,
2015 წ. ნ. ჯიქია, ნ. ჩარკვიანი, „სასწავლო
გაზეთის გამოცემა და დაგეგმვა".
2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
-

შრომათა

კრებული

-

ევროინტეგრაციისაკენ",2014,
თავართქილაძის

„გზა
გ.

სახ.

სასწავლო

უნივერსიტეტი - „აშშ-ს ჟურნალისტიკა ორი
მსოფლიო ომის პერიოდში, გვ. 175.
3.

ამერიკათმცოდნეობის

ყოველწლიური

XIX

საერთაშორისო

კონფერენცია, 15-18 მაისი, 2016, „პლაგიატი
ჟურნალისტიკაში“.
4.

ამერიკათმცოდნეობის

ყოველწლიური

XIX

საერთაშორისო

კონფერენცია, 15-18 მაისი, 2013 წ. „ჰატჩინის
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კომისია და მისი მნიშვნელობა ამერიკის
პრესაში მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში".
5.

ამერიკათმცოდნეობის

ყოველწლიური

XIX

საერთაშორისო

კონფერენცია, 2014 წ. 1--15 მაისი, ნ. ჯიქია,
„ჟურნალი

დაიჯესტი",

ორი

საუკუნის

მიჯნაზე.

ტრენინგები / სემინარები

1.

სამხრეთ

კავკასიის

პირველი

საერთაშორისო სიმპოზიუმი მედია
სამართლის საკითხებზე, თბილისი, 2225 ივლისი, 2014. თსუ,
დოიჩე ველეს აკადემია
2.

მედიის

თავისუფლების,

პროფესიონალიზმისა და
პროფესიონალიზმის

მხარდაჭერა

სამხრეთ
კავკასიასა

და

ევროკავშირი

-

მოლდოვაში
ევროპის

-

საბჭოს

ერთობლივი პროგრამა - საწვრთნელი
სემინარი
3. 12-13 ნოემბერი, ორდღიანი ტრენინგსემინარი თემაზე
„ჟურნალისტიკის
სასამართლოდან

მიერ
ინფორმაციის

მოპოვების გზები და საშუალებები

პროექტები / გრანტები
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წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)
ჯილდოები / სტიპენდიები

სახელი, გვარი

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

--სერთიფიკატები: ჰენტის საერთაშორისო კონფერენციის
(2015, 1-2 მაისი) სექციის (ახალი ტექნოლოგიები და
ინოვაციები სწავლებასა და კვლევაში) ხელმძღვანელი,
ჰენტის მონაწილე

დამატებითი ინფორმაცია

ვარ ქუთაის-ნიუპორტის საერთაშორისო ასოციაციის
წევრი, ვრედაქტორობდი აწსუში

გამომავალ

სასწავლო

სტუდენტურ გაზეთებს: „აზრი“,
„ორაგულები“,
(2008-2015

„შერეკილები“
წწ.).

,

Post-

პოსტი(2016).
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