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მიხეილ ხოშტარია
დაბადების თარიღი:
ეროვნება:
ოჯახური მდგომარეობა:

31. 10. 1941
ქართველი

დაოჯახებული

განათლება:
1959 – 1964 თბილისის ილიას სახელმწიფო უნუვერსიტეტი - რომანული ენების ფილოლოგია
1971 – 1975 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა, სპეციალობით – მათემატიკური
ლოგიკა და ალგორითმთა თეორია.
ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო გამოცემებში გამოქვეყნებული აქვს 21 სამეცნიერო ნაშრომი.

დამატებითი კურსები, ტრენინგები:
2005 საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული
ტრენინგები:
- „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის სისტემა საქართველოში“
- „ადგილობრივი ბიუჯეტის საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი“
2010 UNDP-ს სერტიფიცირებული ტრენინგ-კურსები:
- ”რესურსების მობილიზაცია”
- ”სტრატეგიული დაგეგმარება”.

შრომითი საქმიანობა
1965–1980 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ
მუშაკი, წამყვანი ინჟინერი.
1976-1987 - ყოველწლიური საერთაშორისო სკოლა-სემინარის - “ინტერაქტიური სისტემები”.
დამფუძნებელი და ორგანიზატორი.
1980-1985 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, აპარატის ხელმძღვანელი.
1985-1993 - სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციისა და ტექნიკურ-ეკონომიკურ გამოკვლევათა
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. განყოფილების ხელმძღვანელი.
ამ წლებში ჩატარებული აქვს 40-მდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, კონფერენცია, გამოფენა და
პრეზენტაცია. მათ შორის ისეთი ცნობილი კომპნიების, როგორც: IBM (აშშ), XEROX
(დიდიბრიტანეთი), SARTORIUS (გერმანია), ITOCHU(იაპონია), MILLIPORE (აშშ) და მრავალი სხვა.
გარდა ამისა, როგორც დირექტორს, ჩატარებული აქვს ორი დიდი საერთაშორისო გამოფენა:
- SAPR-87 (პროექტირების ავტომატიზირებული სისტემები-87). გამოფენაში მონაწილეობდა
34 ქვეყნის 100-მდე წამყვანი კომპანია
- ამერიკის შეერთებული შტატების გამოფენის (“ინფორმატიკა აშშ-ს ცხოვრებაში”) ფარგლებში
- სასწავლო სემინარი, „ტელეკომუნიკაციების პერსპექტივები“

1993-1996 - საქართველოს ტელევიზიის ტელეკომპანია “პირველი არხი“. პოლიტიკური
მიმომხილველი, რამდენიმე პოლიტიკურ-ეკონომიკური ხასიათის, ანალიტიკური, საინფორმაციოშემეცნებითი, საგანმანათლებლო სატელევიზიო პროექტის ავტორი და წამყვანი.
1996-2001 - დამოუკიდებელი საავტორო საინფორმაციო-სატელევიზიო სტუდია - “STUDIO 4S”.
დამფუძნებელი დირექტორი.
როგორც ავტორსა და წამყვანს, 1993-2002 წლებში მომზადებული აქვს 1000-ზე მეტი სატელევიზიო
გადაცემა, მათ შორის, მესამედი პირდაპირ ეთერში.
1996 - დღემდე - დამოუკიდებელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ალიანსის გამგეობის
თავმჯდომარე.
2002-2004 - საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოს – “საქინფორმის” სამეთვალყურეო საბჭოს
თავმჯდომარის მოადგილე.
2004-2006 წლებში - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტის - „მასკი“
სასწავლო-შემოქმედებითი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2006 - დღემდე მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-საინფორმაციო სააგენტოს MTVi Agency დამფუძნებელი-დირექტორი
2007-2010 - მარკეტინგული და მედიაკომუნიკაციების ინსტიტუტი - MMCU. დამფუძნებელი.
სატელევიზიო სტუდიის ხელმძღვანელი.

პროექტებში მონაწილეობა
1996 – 2002 - ახორციელებდა მსოფლიო ბანკისა და საქართველოს ხელისუფლების პროექტს
“რეფორმები საქართველოში – მასობრივი პრივატიზების პროცესის პროპაგანდა”. პროექტის
ფარგლებში მომზადებული აქვს პროპაგანდისტული, საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ხასიათის
ვიდეორგოლები და კლიპები. პროექტის ფარგლებშიმომზადებული აქვს 400-ზე მეტი
სატელევიზიო გადაცემა
1999 - 2001 - ხელმძღვანელობდა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების
საგენტოს – USAID-ის საზოგადოებრივი განათლების პროექტის – OSC-ის (Overseas Stratejic
Consulting LTD) პროგრამით გათვალისწინებულ საგანმანათლებლო პროექტს. პროექტის
ფარგლებში მომზადებული აქვს 100-ზე მეტი საგანმანათლებლო-შემეცნებითი ხასიათის
სატელევიზიო გადაცემა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების შესახებ
2000-2002 - ხელმძღვანელობდა ევრაზიის ფონდის გრანტით გათვალისწინებულ მასმედიის ორ
პროექტს - „ეკონომიკა და ჟურნალისტიკა“, "ეკონომიკის საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტების
კვალიფიკაციის ამაღლება” (USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერა). პროექტი ხორციელდებოდა
საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ჟურნალისტებისთვის.
2002-2003 - პროექტის ფარგლებში, პირველად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სინამდვილეში
განახორციელა პროექტი – ონლაინ (ვიდეო) კონფერენციები: თბილისი-ბაქო-ერევანი,
საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის ხელისუფლების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა
და მასმედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით.
2003 წლიდან დღემდე მუშაობს პიარ სტრატეგიების შექმნასა და მათ რეალიზებაზე
2011-დღემდე - საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის ფარგლებში,
ახორციელებს საგანმანათლებლო პროექტს - სერტიფიცირებული საერთაშორისო სკოლაკონფერენციების დაგეგმვა და ჩატარება (ყოველწლიურად მინიმუმ 2 ღონისძიება ზამთარსა და
ზაფხულში).

ენებისცოდნა:
ქართული - მშობლიური
რუსული - სრულყოფილად
ფრანგული -კარგად

ესპანური - დამაკმაყოფილებლად

კომპიუტერული პროგრამები:
საფუძვლიანად ვფლობ ძირითად საოფისე, გრაფიკულ, ვიდეოსამონტაჟო პროგრამებს

