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Ο Γιάννης Τσίρμπας σπούδασε πολιτική επιστήμη στο τμήμα Πολιτικής επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην πολιτική
συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή
στην πολιτική επικοινωνία στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου
Πανεπιστημίου.
Από το 2001 έως το 2008 εργάστηκε ως αναλυτής και στη συνέχεια ως διευθυντής στο
τμήμα πολιτικής έρευνας της εταιρείας ερευνών Metron Analysis. Παράλληλα, από το 2006
έως το 2008 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Επικοινωνίας και
Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, όπου δίδαξε τα μαθήματα «Μέθοδοι και
τεχνικές ερωτηματολογίου και συνέντευξης» και «Πολιτικό μάρκετινγκ», καθώς και ως
λέκτορας Π.Δ. 407 στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε τα μαθήματα «Εκλογική κοινωνιολογία» και
«Οικονομικές θεωρίες της δημοκρατίας».
Από το 2008 έως το 2014 εργάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) ως
ειδικός επιστήμονας στην κοινωνική και πολιτική ανάλυση της επικοινωνίας, υπεύθυνος
για την οργάνωση και ανάλυση της διαρκούς έρευνας πολιτικής πολυφωνίας του ΕΣΡ.
Το 2011 εξελέγη λέκτορας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αθηνών και, από τότε μέχρι και το διορισμό του το 2014, συμμετείχε στη
διδασκαλία μαθημάτων μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή και εγχώρια
ερευνητικά προγράμματα.
Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την εφαρµογή
πειραµατικών µεθόδων στη µελέτη της πολιτικής επικοινωνίας, την εκλογική συµπεριφορά
και τη διαµόρφωση των κοµµατικών ταυτίσεων, πεδία στα οποία έχει πραγµατοποιήσει
ανακοινώσεις σε συνέδρια και ηµερίδες, έχει συγγράψει επιστηµονικά άρθρα και έχει
εκδώσει μία μονογραφία σχετικά µε την προεκλογική επικοινωνία στην Ελλάδα.
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