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პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი: განათლების მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
სამუშაო ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ასუ), კავკასიის

საერთაშორისო უნივერსიტეტი (კსუ),
ტექნიკური უნივერსიტეტი (სტუ)
ადგილი/ორგანიზაცია:

საქართველოს

სტუ–ს ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი,
ასუ–სა და კსუ–ში ჰუმანიტარულ და
მეცნიერებათა ფაკულტეტები

სოციალურ

დაწესებულების მისამართი: თბილისი,

კოსტავას 77; ჩარგლის 73; ახალციხე,
რუსთაველის 106.
თანამდებობა : ასუ–სა და კსუ–ში ასოცირებული პროფესორი, სტუ–ში
მოწვეული პროფესორი

განათლება
ჩარიცხვის და 1977–1982 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დამთავრების წლები ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი (ИБ238386)
1979-1984 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
samarTalmcodneobis ფაკულტეტi.
2008 წ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიური
დოქტორი (000046)

სამუშაო გამოცდილება
1982-2012 – გაზეთ „ახალგაზრდა ივერიელის“ (ყოფილი
„ახალგაზრდა კომუნისტის“) კორესპონდენტი,
განყოფილების გამგე, რედაქტორის მოადგილე, მთავარი
რედაქტორი, დირექტორი;
1987-1988 – საქართველოს კომკავშირის ცკ–ს პრესის,
ტელევიზიისა და რადიოს სექტორის გამგე;
1985-1990 – საქართველოს თეატრალური ინსიტუტის
პeდაგოგი
1995 წ. – გაზეთ „რეფორმის“ რედაქტორი
1994-1995 – გაზეთ „შანსის“ რედაქტორი
1994-1995 – გაზეთ „შარავანდის“ რედაქტორის მოადგილე
1990-1993 – გაზეთ „მერანის“ რედქტორი
1995-1996 – გაზეთ „ მესამე თვალის“ რედაქტორი
1997-2000 – საქართველოს გენერალური პროკურატურის
პრეს–სამსახურის უფროსი;
2002-2006 – უნივერსიტეტ „ევროპას“ პედაგოგი
2004-2005 – სდასუ–ს პედაგოგი
2006-2009 – ჟიული შარტავას სახელობის ჰუმანიტარულ–
ეკონომიკური უნივერსიტეტის პედაგოგი;
2007-2011 – უნივერსიტეტ „მცირე აკადემიის“ პედაგოგი
2007-2012 – საქართველოს გამომგონებელთა, ნოვატორთა
და მკურნალთა ასოციაცია „ლაზაროსის“ თავმჯდომარე
2007-2012 – საქართველოს საინჟნრო აკადემიის წევრ–
კორესპონდენტი
2005-2009 – ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდ „ოქროს
ფრთის“ ვიცე–პრეზიდენტი
1992-2011 – საგამომცემლო სახლი „ მესამე თვალის“
დირექტორი; ჟურნალ „ფენომენის“ მთავარი რედაქტორი
2009-2012 – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
მოწვეული პროფესორი
2009-2012 – ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
2010-2011 – სდასუ–ს ასოცირებული პროფესორი
2012 წ. – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი
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ინგლისური

თავისუფლად
ლექსიკონით

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის
დასახელება

ჟურნალისტური გამოძიება (ასუ, სდასუ, კსუ, შარტავას
სახელობის უნივერსიტეტი)
მედიამენეჯმენტი (ასუ)
გაზეთის წარმოება (ასუ, შარტავას უნ–ი, მცირე
აკადემია)
პროფესიული ოსტატობა (ასუ)
პიარი და მედია (ასუ, შარტავას უნ–ი, მცირე აკადემია)
ანალიტიკური ჟურნალისტიკა – (ასუ, შარტავას უნ–ი,
მცირე აკადემია, კსუ)
მასკომუნიკაციის შესავალი (სტუ)
ინტერნეტჟურნალისტიკა (ასუ, სტუ)
საინფორმაციო ომი და მედია (ასუ)
ჟურნალისტიკის ფუნქციები (სტუ–მაგისტრატურა)
მედია ეკონომიკა (უნ–ი მცირე აკადემია, შარტავას
უნივერსიტეტი)
ბეჭდური მედია (ასუ)
მედია და არჩევნები (კსუ)

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახლება

ფსიქოლოგია, პარაფსიქოლოგია, მედიცინა

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
ღირსების მედალი – 1998წ,
ოქროს კალამი – 1995 წ,
ოქროს ფრთა – 2006წ.

ჰობი
ჭადრაკი
მუსიკა
მოგზაურობა

