
 
პროფესიული ავტობიოგრაფია (CV) 

 
სახელი, გვარი                       გიორგი ცინცაძე 
 დაბადების თარიღი             14.07.1958 
დაბადების ადგილი             ქ.თბილისი 
მისამართი                              ქ.თბილისი , თამარაშვილის ქუჩა №10 ბინა 20. 
 
საკონტაქტო ინფორმაცია      2 39 33 03,       მობ: 591 284  682 
 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 
სამუშაო აკადემიური ხარისხი- პედაგოგი 
ადგილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . არქიტეკტურის, ურბანისტიკის და        
დიზაინის ფაკულტეტი. 
მისამართი -  ქ. თბილისი,  მ. კოსტავას გამზირი № 72  
თანამდებობა -   სახვითი ხელოვნების პედაგოგი 
 
 
განათლება, სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი  / მაგისტრი 
 წლები უმაღლესი სასწავლებლის 

დასახელება 
სპეციალობა აკადემიური 

ხარისხი 
1  1977-1984 ქ.თბილისის სახელმწოფო 

სამხატვრო აკადემია  
გრაფიკის 
სრული კურსი 

მხატვარ 
გრაფიკოსი 
კვალიფიკაცია 

 
შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება 
 წლები თანამდებობა დეპარტამენტის/განყოფილების 

დასახელება 
ორგანიზაციის 
დასახელება 

1 2011 - 
დღემდე 

ხატვის პედაგოგი არქიტექტურის, ურბანისტიკი 
და  დიზაინის ფაკულტეტის, 
სახვითი ხელოვნების 106  
დეპარტამენტი  

ქ. თბილისის 
ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

2 1998-2009 ხატვა-ფერწერის  
პედაგოგი 

 ქ თბილისის ი. 
ნიკოლაძის სახ. 
სამხატვრო 
სასწავლებელი 



3 1995-1997 ხატვა -ფერწერის 
პედაგოგი 

 თბილისის 
ხელოვნების 
მენეჯერთა 
სასწავლებელი 

4 1990-1995 სასწავლო ოსტატი დაზგური გრაფიკის  კათედრა ქ. თბილისის 
სახელმწიფო  
სამხატვრო  
აკადემია 

5 1987-1988 მხატვარ- დიზაინერი სამინისტროსთან არსებული 
ექსპერიმენტალური სამხატვრო 
გაფორმების სახელოსნო 

საქართველოს 
ვაჭრობის 
სამინისტრო 

6 1984-1985 ხატვა-ხაზვის 
პედაგოგი 

8 წლიანი სკოლა კასპის რაიონი, 
სოფელი 
საქადაგო 

 
       გამოფენები  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)      
 წელი ნაშრომის დასახელება   
1 2013 ფერწერა , გრაფიკა „TBS“  ბანკის საგამოფენო დარბაზი 

,  
ჯგუფური 
გამოფენა 

2 2012 ფერწერა , გრაფიკა გალერეა „უნივერსი“ ჯგუფური 
გამოფენა 

3 2011 ფერწერა, გრაფიკა  გაზაფხული 2011- ნოფო 
კალიფორნია 

ჯგუფური 

4 2010 ფერწერა, გრაფიკა გალერეა “golden daar”  ჰოლივუდი, 
კალიფორნია 

პერსონალური

5 2009 ფერწერა ,გრაფიკა გამოფენა გაზაფხული , ლას ვეგასი, 
ნე ვადა. 

პერსონალური

 
პედაგოგიური საქმიანობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 
 
1 ხატვა 

მარტივი 
ფორმები  

სწავლების საფეხური -
ბაკალავრიატი 

საგანმანათებლო პროგრამა: არქიტექტურა 

2 ხატვა  
რთული 
ფორმები 

სწავლების საფეხური- 
ბაკალავრიატი 

საგანმანათებლო პროგრამა: არქიტექტურა 

 
 
 
პროფესიული წევრობა 
 
 წელი                                      დასახელება 
1 1987 სსრკ მხატვართა  ახალგაზრდული კავშირის წევრი 
 
 



 
უცხო ენების ცოდნა (აღნიშნეთ შესაბამისი გრაფა) 
 ენის დასახელება დამწყები ლექსიკონით საშუალოდ კარგად თავისუფლად
1 ქართული     ---------------- 
2 რუსული     ---------------- 
3 ინგლისური   -------------   
  
დამატებითი ინფორმაცია. ( ინტერესთა სფერო): სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, 
თანამედროვე ხელოვნება, მუსიკა, ლიტერატურა 
 
ჰობი: ფოტოგრაფია 
 
 
 
წრმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ : 
 გიორგი ცინცაძე  
01.12.2018 
 


