Curriculum Vitae

naTia kupraSvili

ganaTleba
v

v

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis aspirantura, presis ganyofileba. 2001- 2004 w.
kvelevis sfero ,,internetJurnalistika.~ samecniero wodeba
_ mecnierebaTa kandidati.
ak. wereTlis saxelmwifo universiteti. Jurnalistikis
specialoba. 1996-2001

samuSao gamocdileba
v

v

v
v
v
v
v

v

i.
javaxiSvilis
sax.
universiteti
_ socialur
mecnierebaTa fakulteti, Jurnalistikis mimarTuleba _
მოწვეული ლექტორი - 2007-2008წ. asistent-profesori. 2008 2011, asocirebuli profesori 2011 wlidan dRemde
,,saqarTvelos regionul mauwyebelTa asociacia”
( GARB) aRმasrulebeli direqtori _ 2009 wlis noembridan
dRemde
,,koalicia mediis advokatirebisTvis” – wevri 2011
wlidan, koordinatori 2015 wlidan dRemde.
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
ეროვნული
პლატფორმის
პირველი ჯგუფის კოორდინატორი 2014-15 წ.
saqarTvelos Jurnalisturi eTikis qartia – sabWos
wevri – 2011- 14., Tavmjdomare 2013 w -2014w.
gr. robaqiZis sax. universiteti _ Jurnalistikis
mimarTuleba. asocirebuli prოfesori, 2007 -2012.
IWPR (omisa da mSvidobis gaSuqebis instituti) –
Jurnalisti 2002-2005 w. proeqtis menejeri 2005-2010w
redaqtori, treneri 2008 -2010 წ
akaki
wereTlis
saxelmwifo
universiteti.
Jurnalistikis departamenti. asistent-profesori. 2002 –
2007w
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v
v
v
v
v
v

,,interniusi~ radioprograma ,,kviris ambebi~. reportiori.
(2000-2001 wlebi)
telekompania
,,quTaisi~
_ Toq-Sou ,,vidre xval~
moderatori. (2002 wlis aprili –ivnisi)
telekompania ,,quTaisi~ _ sainformacio samsaxuris
Jurnalisti 2002w.
radio ,,iverioni~ _ programuli menejeri, sainformacio
samsaxuris direqtori (2003-2004w)
radio
,,nostalgia~
sainformacio
samsaxuris
redaqtori (1997-2000 wlebi)
lokaluri
gazeTebi
(,,kvira~
,,rakursi~
,,მთავარი
იმერეთში“ ) damoukidebeli Jurnalisti (1995 w -2006w.)

da sxva

kvalifikacia
v

აშშ - საერთ აშორისო ვიზიტორი ლ იდ ერების პროგრამა USAID
ციფრული მაუწყებლობა. 2012 - მარტი აპრილი

v

ხორვატია: HRT – Croation Radiotelevision- კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტური, (,,ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის“ პროგრამა) 2010 წლის
სექტემბერი.
aSS _ kolumbusi, saerTaSoriso vizitorTa sabWo, COMMUNITY
CONNECTIONS (USAID) programa, sagamoZiebo JurnalistikaSi. 2007
wlis oqtomber-noemberi

v

v
v

v
v

v
v
v

v

germania - ,,reermanis multimediacentri”, samuSao sfero_
internetJurnalistika. 2000 wlis seqtember _ noemberi.
საქართველო
DEUTSCHE
WELLE
–
სერტიფიცირებული
ინტენსიური კურსი ,,ახალი მედია ტრენერებისთვის: 2013 წლის
ოქტომბერი
საქართ ველ ო: მედ იაგაყიდ ვების ორგანიზება - მართვის აკადემია 2013 წ.
საქართ ველ ო: ONLINE MEDIA - სერტიფიცირებული ინტენსიური კურსი.
,,Transitions Online” GIPA და ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო“ .
თბილისი 2010 წლის ივნისი-ივლისი
საქართ ველ ო: სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი:
,,პროექტის დაგეგმვა, მონიტორინგი და შეფასება“ 2011 წ.
საქართ ველ ო: UNDP ტელეწამყვანის უნარ ჩვევები- 2011 წ.
საქართ ველ ო: ,,axali media arasamTavrobo seqtorSi” _ Transitions
Online trenerebi: den maqvilani (socialuri mediiis strategi)Siu
Cerman andersoni (soc. მediis konsultanti) daglas arilanesi
(kvlevebisa da ganviTarebis xelmძRvaneli axali mediis sferoSi)
11-12 aprili. Tbilisi 2010w.
საქართველ ო - ,,ახალი მედია პლატფორმების შექმნა და განვითარება“

World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)
ტრენერი - დევიდ ბრევერი (BBC)
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v

saqarTvelo - Tbilisi, ,,interniusi~ samuSao sfero _
radio produqciis warmoeba 2001 wlis marti, aprili, maisi
v ,,omisa da mSvidobis gaSuqebis institutis~ mier
organizabuli Jurnalisturi treiningebi: soWi _ 2003
wlis maisi; moskovi _ 2004 wlis noemberi, da sxvა

enebi
qarTuli;

rusuli;

germanuli;

ინგლისური

samecniero konferenciebi da Sromebi

•

audiovizualuri
da
mediis
sferoebSi
evropasTan
TanamSromlobis
politika
–
aRmosavleT
partnorobis
evropuli platform, Jurnalistikis resurs centri 2016.

•

ratom agroJurnalistika? - ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრის
პროექტი Marcy Corps -ის მხარდაჭერით სოფლის მეურნეობის
საკითხების
გზამკვლევის
მომზადებაზე- 	
  
http://jrc.ge/?p=144&lang=ka	
  2015	
  წ.

•

sakiTxis aqtualobis mobiloba drosa da sivrceSi –
saqarTveloSi siriis krizisis gaSuqebis magaliTze III
saerTaSoriso
samecniero
konferencia
,,sivrce,
sazogadoeba, politika” – 2015 w.

•

adgilobrivi
saeTero
mauwyeblobis
migracia
cifrul
platformaze, Tanaavtori: uCa seTuri (2014) https://idfi.ge/ge/migrationof-local-broadcasters-to-digital-transmission-platform
axali gamowvevebi da SesaZleblobebi regionuli mediisTvis –
baTumis
medikonferencia
2014
http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name=geo2014
!"#"$%&'()*'+),
-).'+),
/012',),
!"345'+"
(6&)6--"06&'*1+), !"345'+), !7"-8&*'&) - 2014) - "&(103'-#!'9'*)
http://localreport.ge/2014/09/gadatsqhvetilebismighebis-protsesis-gashuqeba/
)9('0-49)2)/"*40)
406)'061+'+),
!"345'+"
(6&)6--"06&'*1+), !"345'+), !7"-8&*'&) 2014) "&(103'-#!'9'*)
http://localreport.ge/2014/09/intermunitsipaluriurthierthobebi/
პოლიტიკური რეკლამა და მისი გავლენა არჩვენებსა და
მედიაზე - ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
მხარდაჭერით. 2013 წ.

•

•

•

•

•

კანონით გათვალ ისწინებულ ი ცვლ ილ ებები მაუწყებლ ობის ფინანსური
გამჭვირვალ ობის კუთხით და მარეგულ ირებლ ის როლ ი - თბილ ისის
მედიაკონფერენცია
2013
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•

•

•

•

http://mediaconference.ge/index.php?action_skin_change=yes&skin_name
=geo2013
პოლიტიკის დოკუმენტი მედიაგარემოს გაუმჯობესებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ეროვნული პლატფორმა 2013 წ, http://eapnationalplatform.ge/index.php?a=main&pid=283&lang=geo
ახალი ამბები რეგიონებიდან - 14-15 ნოემბერი, თბილისი.
საერთაშორისო ფორუმი: ,,ჟურნალიზმი და სოციალური მედია“
http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/
,,ციფრულ
მაუწყებლობაზე
გადასვლის
პროცესი
საქართველოში: მდგომარეობის ანალიზი და რეკომენდაციები“
– კოალიცია ,,მედიის ადვოკაირებისთვის“ 2012 წ.
,,axali media - Zveli mediisTvis” – saxelmZRvanelo
gzamkvlevi, video gakveTilebiT. გამოქვეყნება:Gგamomcemloba
,,kolori” 2011.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს
საქართველოს მოქალაქე, ნათია კუპრაშვილის
სამოტივაციო წერილი
ამ წერილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ
გენერალური დირექტორის შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის
საბუთების წარსადგენად ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით
ადრე
ვწერ,
თუმცა
საზოგადოებრივი
მაუწყებელის,
როგორც
ინსტიტუციის გულშემატკივრობა და მასზე ფიქრი, ცხადია ამ
კონკურსით არ დამიწყია და არც დავასრულებ.
ვაკვირდები პროცესს და ვფიქრობ, რომ არსებითად მნიშვნელოვანი
კონკურსის ჩატარება გხვდათ წილად და მიმაჩნია, რომ ყველა იმ
მოქალაქემ,
ვისთვისაც
განსაკუთრებულია
საზოგადოებრივი
მაუწყებლის ბედი, უნდა აიღოს საკუთარი წილი პასუხისმგებლობა
და თუ აკმაყოფილებს საკონკურსო პირობებს, უნდა მიიღოს
მონაწილეობა ამ კონკურსში.
ჩემი მოტივაციის ერთადერთი საფუძველია კანონით განსაზღვრული
მისია, რომ გვქონდეს ,,პოლიტიკური და კომერციული გავლენისგან
თავისუფალი,
საზოგადოებრივი
ინტერესების
შესაბამისი,
მრავალფეროვანი”,
,,ხელისუფლებისგან
დამოუკიდებელი
და
საზოგადოების
წინაშე
ანგარიშვალდებული”
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი.
წარმატებებს გისურვებთ!
პატივისცემით, ნათია კუპრაშვილი
28.12.2016

