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განათლება

 უმაღლესი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორის
ხარისხთან გათანაბრებული

სამუშაო გამოცდილება
თარიღი
20016 წლის
სექტემბრიდან
დღემდე

ორგანიზაცია
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

2.

2014 წლის
სექტემრიდან
დღემდე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი

3.

თბილისის სასწავლო ღია
უნივერსიტეტი

4.

2014 წლის
სექტემბრიდან
დღემდე
2011–2014 წწ.

5.

2010-2012 წწ.

6.

2010–2011წწ.

7.

2008–2011 წწ.

1.

თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის
უნივერსიტეტი
საქართველოს დავით
აღმაშენებლის სახელობის
უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტი
თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ქუთაისის

დაკავებული თანამდებობა
სოციალური მეცნიერებების
დეპარტამენტის ჟურნალისტიკის
მიმართულების ასოცირებული
პროფესორი
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის
სპეციალისტი
მოწვეული ასოცირებული პროფესორი

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი

მოწვეული ასოცირებული პროფესორი
მოწვეული ასოცირებული პროფესორი
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8.

2001–2005 წწ.

9.

2002–2006 წწ.

10.

1992–1993 წწ.

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ქუთაისის ტექნიკური
უნივერსიტეტი
ქუთაისის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

ჟურნალისტიკის კათედრის
მასწავლებელი
ქართული ენა, ლიტერატურისა და
ჟურნალისტიკის კათედრის დოცენტი
ქართული ენის, ლიტერატურისა და
კულტურის ისტორიის კათედრის
ასისტენტი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები MS. Windows, MS. Word, MS. Excel, MS.PowerPoint, Internet, E-mail, Corel draw,
adobe photoshop, pege meker, Flash Slideshow Maker professional...

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ - 23

1. ინფორმაციის

2.

3.

4.

5.

თავისუფლება და მედიის საქმიანობის
მრავალფეროვნება. ჟურნალი „კავკასიის მაცნე“. 2008წ. №17.
(რეფერირებადი)
რეკლამა და სარეკლამო ბაზრის ევოლუცია. ჟურნალი
„ინტელექტი“თბილისი.
2009წ.
№3(35).
გვ.
132-136
(რეფერირებადი და რეცენზირებადი).
რეკლამის სტრატეგიულობა და ფუნქციები. თეუსუ-ს
სამეცნიერო შრომების კრებული „საზრისი„. №9. 2009. გვ.5054(რეფერირებადი);
რეკლამის სამართლებრივი სივრცე და ქართული სარეკლამო
ბაზარი.
„ქართველური
მემკვიდრეობა“.ქუთაისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
2009.
გვ.285290(რეფერირებადი);
პრესის როლისა და ჟურნალისტური ეთიკის ილიასეული
ფორმულირება. ლიტერატურული დიალოგები. III. ქუთაისი.
2007წ;
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კონფერენციები

სახელი, გვარი

სულ 12
1. E-LEARNING AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY AT
AKAKI
TSERETELI
STATE
UNIVERSITY-მეათე
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და განათლება“, 6-9 მარტი,
2016
წელი,
ვალენსია,
ესპანეთი
[http://library.iated.org/view/SHONIA2016ELE[;
2. საქართველოში
პასუხისმგებლობის
დაზღვევის
სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტების პოპულარიზაციაში
მედიასაშუალებების მნიშვნელობა და როლი - მეზღვაურთა
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია:
თანამედროვე
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და
მათი გადაჭრის გზები.
ეკონომიკური კვლევების
ეროვნული ცენტრი და ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო
უნივერსიტეტი, ბათუმი, 24 ივნისი, 2016 წელი;
3. ,,1924 წლის აჯანყების შედეგები და რეზონანსი პრესის
ფურცლებზე“–დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი
მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორის
სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი. 26
თებერვალი, 2016 წელი;
4. ,,მიგრაციის საკითხების ანალიზი ქართული პრესის
ფურცლებზე, მისი ისტორიული და სამართლებრივი
მნიშვნელობა“–ყოველწლიური
საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია –,,სამეცნიერო,
საგანმანათლებლო და სამეწარმეო ინოვაციები“. ყაზახეთი.
ალმა–ატა. ევროპის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 28
მაისი, 2016 წელი;
5. ,,ტაოკლარჯეთის ეკლესია მონასტრების მდგომარეობისა
და აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობის საკითხების გაშუქება
პრესაში“–გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის
ქათულ–თურქული
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია. გორი. 2015 წლის 11–12 დეკემბერი;
6. ,,თანამედროვეობის სოციალური და ეკონომიკური

პრობლემების მედიაში ასახვის ზოგიერთი ასპექტი“–
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის,
სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე
განვითარების
ეკონომიკური,
სამართლებრივი
და
სოციალური პრობლემები“. ქუთაისი. 13–14 ნოემბერი, 2015
წელი.

ტრენინგები / სემინარები

სულ : 15
1. 2016 წ. 7 ივნისი. აკაკი
წერეთლის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

მიერ ორგანიზებული ტრენინგი: ,,ხარისხის კულტურა და
ხარისხის გაუმჯობესების უწყვეტი პროცესი“;
2. 2016 მაისი. საქართველოს
საზოგადოებრივ
საქმეთა
ინსტიტუტი(GIPA); ,,კომუნიკაციის და ურთიერთობების
ფსიქოლოგია“ (ტრენერი - ზურაბ მხეიძე);
3. 2016 წ. 23-25 თებერვალი. კონსულტაციისა და ტრენინგების
ცენტრი (CTC),
,,ზრდასრულთა
სწავლების
მეთოდები“ (ტრენერი ნათია ზედგინიძე);
4. 2011
წლის
12-14
ნოემბერი;
ტრენინგ-სემინარი
თემაზე: ,,ჟურნალისტის მიერ სასამართლოდან ინფორმაციის
მოპოვების გზები და საშუალებები“. USAID; ევრაზიის
თანამშრომლობის ფონდი; ასოციაცია ,,საჩინო“;
5. 2013 წლის 12-14 აპრილი; ტრენინგ-სემინარი-,,სამოქალაქო
კამპანიის
წარმოება
და
სტერეოტიპები“.
ჩეხეთის
რესპუბლიკის
საგარეო
საქმეთა
სამინისტრო
და
საერთაშორისო ორგანიზაცია NESENHUTI;

პროექტები / გრანტები

ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და
საერთაშორისო
ორგანიზაცია
NESENHUTI-ის
გრანტი ,,პესტიციდების გამოყენების შეზღუდვის აუცილებლობა
სოფლის მეურნეობაში; პროექტის დირექტორი.

გვერდი 1 / 2

