
         

 

ლალი ძამუკაშვილი 

CV 

განათლება: 

2009 _ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
“განათლების მენეჯმენტსა და საინფორმაციო ტექნოლოგიებში”. 

1988-1991 მოსკოვის მ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. 

1985-1988 თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.  

 

პროფესიული გამოცდილება: 

2009/IX-დან დღემდე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ჟურნალისტიკის სპეციალობის ასისტენტ-პროფესორი. 

2008-2010 “ტემპუსის” პროექტის _ “შიდა ხარისხის უზრუნველყოფის 
სისტემების ხელშეწყობა და განვითარება თელავის სახ. 
უნივერსიტეტში” საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, 
უნივერსიტეტის განვითარების ცენტრის თანამშრომელი და 
პროექტის ვებ-გვერდის ხელმძღვანელი. 

2007-2010 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი; სპეციალური 
პროგრამების (აკადემიური წერა და ფოტოხელოვნება) 
კოორდინატორი. 



2004-2008 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური წერის 
მასწავლებელი. 

2000-2007 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანკოფონიის 
კაბინეტის გამგე. 

2002-2003 კახეთის მევენახეთა და მეღვინეთა კავშირი, საინფორმაციო 
სამსახურის მენეჯერი; ჟურნალ “მარანის” ჟურნალისტი; 
რედკოლეგიის წევრი. 

1995-2002 თელავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტ “ჯორჯიას” 
მიწვეული მასწავლებელი ჟურნალისტიკის სპეციალობაზე. 

1998-2001 ფონდ “ჰორიზონტის” რეგიონალური ქსელის ჟურნალისტი, 
ტრენერი. UშAID-ის პროგრამის ფარგლებში. 

1996-2000 “საქინფორმის” კორესპონდენტი კახეთის რეგიონში. 

1992-1995 თელავის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი “კახეთი”, 
მიწვეული მასწავლებელი ფრანგულ  ენაში. 

1992-1993 თელავის რაიონული გაზეთის “ხმა კახეთისას” 
პასუხისმგებელი მდივანი;  

1991-1991 საქართველოს სახელმწიფო ტელევიზია, პროგრამა 
“ალიონის” კორესპონდენტი. 

 

სემინარები, ტრენინგები : 

2010 - ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში - “შიდა 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების განვითარება და ხელშეწყობა 
თელავის სახ. უნივერსიტეტში”. თელავი. 

2009 _ ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში - “შიდა 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების განვითარება და ხელშეწყობა 
თელავის სახ. უნივერსიტეტში”. გერმანია, მარბურგის ფილიპსის 
უნივერსიტეტი. 



2008 _ ტრენინგი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში - “შიდა 
ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემების განვითარება და ხელშეწყობა 
თელავის სახ. უნივერსიტეტში”. თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი. 

2006 – “თავისუფლების ინსტიტუტის” მიერ მოწყობილი ტრენინგი 
“თვითმმართველობის მექანიზმების დამკვიდრება 
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში” -  ტრენერის კვალიფიკაციით. 

2005 _ განათლების განვითარებისა და კვლევის ცენტრის მიერ 
მოწყობილი სემინარები  პედაგოგიკაში. 

2005 _ საფრანგეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებული სემინარი 
სკოლებში ფრანგული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით. 

სხვა აქტივობები: 

2009 _ 2010 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინფორმაციო 
ბუკლეტის, თემპუს-ის პროგრამით გათვალისწინებული ბუკლეტების 
ერთ-ერთი ავტორი და შემდგენელი. 

2008-2009 უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე უნივერსიტეტის 
განვითარების ცენტრის, თემპუს-ის პროექტისა და ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის შესახებ ინფორმაციულ 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი. 

2006-2007 და 2008-2009 წლების თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის “პირველკურსელის გზამკვლევის” ერთ-ერთი 
შემდგენელი.  

2006 –  Guilde Europeen du Raid-isa da Missions de France en Georgie - ის ხელშეწყობით 

თესაუ-ში  ჩატარებული ფრანგული ენის შემსწავლელი კურსების _ 
“საზაფხულო სკოლის” ორგანიზატორი და თარჯიმანი.  

2002 _ თელავის სახ. უნივერსიტეტის “მარი ბროსეს” კაბინეტის მიერ 
გამოცემული ბუკლეტის შემდგენელი და მთარგმნელი.  



1985-2009 _ ცენტრალურ თუ ადგილობრივ ჟურნალ-გაზეთებსა და 
საინფორმაციო საშუალებებში გამოქვეყნებული მაქვს სხვადასხვა 
ჟანრის პუბლიკაციები. 

უცხო ენები:  

ქართული - მშობლიური;  

რუსული - თავისუფლად;  

ინგლისური – საშუალო;   

ფრანგული - თავისუფლად. 

 

კომპიუტერის ცოდნა: Windows, Ms Word, Ms Excel, Internet Explorer, Power  Point. 

 

მიღებული ჯილდოები: დიპლომი, 2002წ. საქართველოში 
საფრანგეთის საელჩოს მიერ მოწყობილ კონკურსში “მე და 
თანამედროვე საფრანგეთი” გამარჯვებისათვის. 


