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TRUMPA BIOGRAFIJA
Išsimokslinimas
1994-1998
2000-2002

Vilniaus universiteto žurnalistikos bakalauras
Vilniaus universitetas žurnalistikos magistras

Stažuotės užsienyje
1997
1999
2001
2002
2004

Žurnalistikos kursai Henri-Nannen-Schule Berlin Vokietijoje
Kursai politikos mokslų centre Haus Neuland (Bilefeldas) Vokietijoje
Žurnalistikos kursai Sonnenbergo mieste Vokietijoje
Žurnalistikos kursai Katholische Medienakademie (KMA) Vokietijoje
Programos „Medijų etika“ dalyvis JAV

Darbo ir veiklos patirtis
1995 -1998
Vyriausybės kanceliarijos konsultantas spaudos reikalams
1998 – 1999
Televizijos „Vilsat“, vėliau „11 kanalas“ (UAB „Viginta“) redaktorius, programų direktoriaus
pavaduotojas
1999 - 2000
Teismų departamento atstovas spaudai
2001 - 2006
Teisingumo ministerijos Viešųjų ryšių sritis: vyr. specialistas, tarnybos vedėjas, nuo 2006
metų Viešųjų ryšių departamento direktorius
2002 – 2010
Nacionalinės UNESCO komisijos narys
Nuo 2003
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
Nuo 2004
Asociacijos LATGA tarybos narys
Nuo 2013
Lietuvos meno kūrėjų asociacijos viceprezidentas
2008 - 2013
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Tarybos narys, pirmininkas
Nuo 2013
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys
Kūrybinė žurnalistinė veikla
1995 - 1995
Teisėsaugos savaitraščio „Sargyba“ korespondentas
1996 – 1999
Bendradarbiavimas pagal autorines sutartis LTV (laidoje "01, 02, 03"), dienraštyje
"Respublika" (teisėtvarkos skyriuje), Vilniaus TV (žinių laidoje)
2000 - 2003
Regioninės televizijos 11 kanalas laidos „Teisės studija“ autorius ir vedantysis
2001 - 2004
Vilniaus TV (vėliau 5 kanalas) laidos „Teisė. Arčiau žmogaus“ vedantysis
2005 - 2006
5 kanalo debatų laidos „Dviguba tiesa“ autorius ir vedantysis
2006 - 2010
„Žinių radijo“ laidos „Žiniasklaidos anatomija“ autorius ir vedantysis
2007
5 kanalo debatų laidos “Mes europiečiai” autorius ir vedantysis
2008 – 2016
Tinklaraščio dainius.org autorius
Dalyvavimo kultūros, žiniasklaidos projektuose patirtis
2010 -2013
Projektas Aukštosios kultūros impulsai mokyklose, AKIM, SRTRF projektas „Žurnalistika ir
laikas almanache "Žurnalistika".
2015-2016

Projekto „Gyvenu laisvai“ vienas iš iniciatorių ir vykdytojų

Projektai su užsieniu
Nuo 2010 metų aktyviai bendradarbiauju su ESBO kaip žiniasklaidos ir žmogaus teisių,
spaudos laisvių ekspertas.
Padagoginė patirtis
Nuo 2002 iki dabar

Nuo 2016 balandžio

Vilniaus universiteto Žurnalistikos institutas, Viešojo administravimo institutas, Teisingumo
ministerijos mokymo centras, Finansų ministerijos mokymo centras, Kalėjimų departamento
mokymo centras, patirtis su privačiomis mokyklomis
Europos humanitarinio universiteto dėstytojas

Dainius Radzevičius

