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I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების წლები 

კვალიფიკაცია 

საქართველოს მეცნიერებთა აკადემია 

პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტის ასპირანტი 

0105; ქ. თბილისი, ქიქოძის ქუჩა #14 

1988-1991 - 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის პრ. 1, 

ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეციალობა 

სტატისტიკა 

1982-1987 ეკონომისტი  

დიპლომის N HB 

N065904 

 

 

1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 
 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 1993 წლის 10 დეკემბერი 

დისერტაციის თემა მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების 

მექანიზმი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

N 000279 



 

1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1995 წლიდან დღემდე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

 0180, ცოტნე დადიანის ქ. 30. სოციალური სტატისტიკის 

სამმართველოს სოციალური ინფრასტრუქტურის განყოფილების 

უფროსი 

1992 წლიდან 1995 

წლამდე 

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტი, ეკონომისტის 

თანამდებობა.  

 

 

1.4  პედაგოგიური სტაჟი  

 

 

6 წელზე   მეტი     X  6  წელზე  ნაკლები   

 

აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სოციალური და 

ეკონომიკური სტატისტიკის 

კათედრა 

ბაკალავრი, 

მაგისტრატურა 

სემინარი - სტატისტიკა 2,  

ლექცია და სემინარი- სოციალური 

სტატისტიკის მეთოდოლოგია. 

ლექცია და სემინარი-გენდერული 

სტატისტიკა 

ევროპის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრი ლექცია და სემინარი - სტატისტიკა 1, 

სტატისტიკა 2, ტურიზმის   

სტატისტიკა  

კავკასიის უნივერსიტეტი ბაკალავრი ეკონომიკის სტატისტიკის 

საფუძვლები 

საქართველოს საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის 

ქართული უნივერსიტეტი 

ბაკალავრი ლექცია და სემინარი-სტატისტიკა 2 

შავი ზღვის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბაკალავრი ლექცია და სემინარი - სოციალური 

სტატისტიკა (ინგლისურ ენაზე) 



საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

მენეჯმენტის N49 კათედრა 

ბაკალავრი ლექცია და სემინარი: სტატისტიკა, 

ეკონომიკური სტატისტიკა, 

საქართველოს ეკონომიკა, მეწარმეობა 

და პროფესიული უნარ-ჩვევები 

 

1.5 შეთავსებით მუშაობა  

 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2013 წლიდან დღემდე ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი 

2013 წლის სექტემბერი 

-დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

სოციალური და ეკონომიკური სტატისტიკის კათედრა, 

ასოცირებული პროფესორი 

2016 წლის სექტემბერი 

-2017 წლის იანვარი 

კავკასიის უნივერსიტეტი 

2013 წლის სექტემბერი 

-2014 წლის 31 იანვარი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის 

სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი 

2012 წლის 3 სექტემბერი 

-31 დეკემბერი 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი 

1994 წლის 21 

სექტემბერი-2006 წლის 

27 ივლისი  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

მენეჯმენტის N49 კათედრა, დოცენტი 

 

 

 

  



II. კატეგორია:  საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი პედაგოგიური 

და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

2.1 პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი  

N 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

წაკითხული კურსები 

ლ
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უ
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სა
მუ
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უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 

1 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 1 

X X  
ევროპის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

2014 წლის  

სექტემბერი-

2015 წლის 

ივლისი 

2 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 2 

X X  
ევროპის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

2016 წლის  

მარტი-

ივლისი 

3 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესისთვის 2 

 X  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2013 წლის 

სექტემბერი-

2014 წლის 

ივლისი 

4 

სოციალური 

სტატისტიკის 

მეთოდოლოგია 

X X  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2014 წლის 

და 2015 

წლის 

მარტი- 

ივლისი 

5 

გენდერული 

სტატისტიკა 
X X  

ივანე ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2014 წლის 

მარტი- 

ივლისი 

6 

სტატისტიკა 

ეკონომიკისათვის 2 
X X  

საქართველოს 

საპატრიარქოს 

წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის 

ქართული 

უნივერსიტეტი 

2015 წლის 

სექტემბერი-

დეკემბერი 

7 სოციალური X X  შავი ზღვის 2012 წლის 3 



სტატისტიკა (ინგლისურ 

ენაზე) 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

სექტემბერი-

31 დეკემბერი 

 

2.2 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

 

2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

N სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 გენდერული სტატისტიკის საკითხები, თსუ, 2016 

2 სტატისტიკა, დამხმარე სახელმძღვანელო, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 2004 

3 სოციალური ინფრასტრუქტურის ფორმირება და განვითარება საქართველოში, 

მონოგრაფია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2001 

4 სოციალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ზოგიერთი ასპექტი 

საქართველოში, მონოგრაფია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 1998 

5 მრეწველობის სტატისტიკა ზოგადი თეორიის საფუძვლებით, დამხმარე 

სახელმძღვანელო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 1997 

6 სამუშაო პროგრამა საგანში “სტატისტიკა”, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1995  

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

14-17 ივნისი, 2016 სასწავლო ვიზიტი გენდერული 

სტატისტიკის საკითხებზე, 

სტოკჰოლმი, შვედეთი. 

- 

18-21 აპრილი, 2016 სემინარი-განათლების 

ინდიკატორები აღმოსავლეთ და 

ცენტრალური ევროპის, 

ცენტრალური აზიის და სამხრეთ 

კავკასიის ქვეყნებისთვის. იუნესკოს 

სტატისტიკის ინსტიტუტი. 

სტამბული, თურქეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

3-4 ნოემბერი, 2015 გენდერული სტატისტიკის 

გავრცელება და ტრენინგი. ევროპის 

- 



ეკონომიკური კომისია,  ვორქშოპი, 

კიშინიოვი, მოლდოვა 

6-9 აპრილი, 2015 რეგიონული სემინარი-აქტივების 

მფლობელობის შეფასება გენდერულ 

ჭრილში, აზიის განვითარების ბანკის 

ორგანიზებით, მანილა, ფილიპინები. 

- 

23-27 ივნისი, 2014 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა დახმარების სისტემის 

იურიდიული, ფინანსური და 

ადმინისტრაციული საფუძვლების 

შექმნა, ვარშავა, პოლონეთი 

- 

29 აპრილი-1 მაისი, 

2014 

აშშ-ს აპრობირებული 

საუნივერსიტეტო სწავლების 

თანამედროვე პრინციპების 

გაზიარება, ივანე ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, თბილისი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

15-19 აპრილი, 2013 საპენსიო რეფორმის პარამეტრების  

სიმულაციური ინსტრუმენტარი 

(PROST), თბილისი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

25-28 ნოემბერი, 2013 განათლების ინდიკატორები 

აღმოსავლეთ და ცენტრალური 

ევროპის, ცენტრალური აზიის და 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის, 

სტამბული, თურქეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

20-24 ნოემბერი, 2012 განათლების ინდიკატორები 

ათასწლეულის განვითარების 

მიზნებისთვის, ტირანა, ალბანეთი 

- 

12-15 ნოემბერი, 2012 ფასილიტატორების მომზადება- 

შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის თანამონაწილეობითი 

გენდერული აუდიტის 

მეთოდოლოგია, თბილისი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

5-6 მარტი, 2012 მონაცემთა შეგროვება აღმოსავლეთ 

ევროპისა და ცენტრალური აზიის 

ქვეყნების პროფესიული განათლების 

სისტემების შესაფასებლად, ტურინი, 

- 



 

  

იტალია 

13-18 ნოემბერი, 2011 განათლების სტატისტიკის შესახებ 

ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის, 

ალმატი, ყაზახეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

17-18 ივნისი, 2010 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, 

თბილისი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

12-15 ოქტომბერი, 2010 კულტურის სტატისტიკის შესახებ 

ცენტრალური აზიის ქვეყნებისთვის, 

ალმატი, ყაზახეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

15-18 ნოემბერი, 2010 გენდერული დისაგრეგირებული 

მონაცემები სოფლის მეუნეობაში” 

(ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში), პრაღა, ჩეხეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

23-24 ნოემბერი, 2009 ექსპერტთა შეხვედრა ქალთა 

მიმართ ძალადობის შესახებ 

მონაცემთა შეგროვებისა და 

გამოყენების ეფექტიანობის შესახებ, 

სარაევო, ბოსნია და ჰერცოგოვინა 

- 

30 ნოემბერი-3 

დეკემბერი, 2008 

განათლების სტატისტიკის შესახებ, 

პარიზი, საფრანგეთი 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

7-11 აპრილი, 2008 გენდერული დისაგრეგირებული 

მონაცემები სოფლის მეუნეობაში” 

(ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში), პრაღა, ჩეხეთი. 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 

5-9 ნოემბერი,  2007 გენდერული დისაგრეგირებული 

მონაცემები სოფლის მეუნეობაში” 

(ცენტრალური და აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში), პრაღა, ჩეხეთი. 

სერტიფიკატი 

(იხ. დანართი) 



 

 

III. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 

 

3.1 მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში   

 

1 თარიღი 24-27 აპრილი, 2017 

 მოხსენების სათაური Child Labour: what do the survey results in Georgia show. 

 კონფერენციის 

დასახელება 

30 საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია 

 ჩატარების ადგილი  ვენეცია, იტალია 

 ელექტრონული 

მისამართი 

http://iises.net/proceedings/30th-international-academic-

conference-venice/table-of-content 

2 თარიღი 17-18 მარტი, 2016 

მოხსენების სათაური Health Care Statistics - Important Tool for Management of 

Health Care System.  

კონფერენციის 

დასახელება 

III საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული 

კონფერენცია “მართვის თანამედროვე სტრატეგიული 

იმპერატივები” (SIMM-2016) 

ჩატარების ადგილი  კიევი, უკრაინა 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-5159_verstka_CH1.pdf 

3 თარიღი 12-15 მაისი, 2015 

მოხსენების სათაური Statistical Analysis of Educational System of Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

მე-16 საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  ამსტერდამი, ჰოლანდია 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://ideas.repec.org/p/sek/iacpro/2503949.html 



4 თარიღი 12-15 მაისი, 2015 

მოხსენების სათაური Higher Education System in Georgia: Reforms and  Modern 

Challenges  

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო კონფერენცია-სწავლება და განათლება  

ჩატარების ადგილი  ამსტერდამი, ჰოლანდია 

ელექტრონული 

მისამართი 

https://ideas.repec.org/p/sek/itepro/2403787.html 

5 თარიღი 20-24 ნოემბერი, 2012 

მოხსენების სათაური Education Statistics in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

განათლების ინდიკატორები ათასწლეულის განვითარების 

მიზნებისთვის 

ჩატარების ადგილი  ტირანა, ალბანეთი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.unece.org/stats/documents/2012.11.mdg.html 

6 თარიღი 27-29 აპრილი, 2011 

მოხსენების სათაური Domestic Violence in Georgia  (Measuring violence against 

women in Georgia) 

კონფერენციის 

დასახელება 

ქალთა მიმართ ძალადობის გაზომვის შესახებ. 

ორგანიზებული UNECE-ს მიერ.  

ჩატარების ადგილი  ჟენევა, შვეიცარია. 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.unece.org/stats/documents/2011.04.gender.html 

7 თარიღი 26-28 აპრილი, 2010 

მოხსენების სათაური Gender Statistics in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

გენდერული სტატისტიკის შესახებ. ორგანიზებული UNECE-

ს მიერ. 

ჩატარების ადგილი  ჟენევა, შვეიცარია. 



ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.unece.org/stats/documents/2010.04.gender.html 

 

 

3.2  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის განმავლობაში 

 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის 

დასახელება 

როლი პროექტში 

 2000-2017 იუნესკო, სტატისტიკის 

ინსტიტუტი 

განათლება 

ყველასათვის (EFA) 

განათლების 

სტატისტიკის 

კითხვარების 

შემუშავება, 

ცხრილების 

მომზადება და  

მონაცემების 

ანალიზი 

 2003-2016 იუნისეფი სტატისტიკური 

მოდელები 

(MONEE 

STATISTICAL 

TEMPLATE 

project) 

სამუშაო ჯგუფის 

წევრი 

(მონაცემების და 

ანალიტიკური 

მასალის 

მომზადება) 

 2015 

 

აზიის განვითარების ბანკი 

 

კვლევა „აქტივების 

მფლობელობის 

შეფასება 

გენდერულ 

ჭრილში“ 

ანალიტიკოსი 

 2000-2013 გაეროს  ქალთა 

ორგანიზაცია 

საქართველოში 

გენდერული 

სტატისტიკის 

განვითარების 

ხელშეწყობა 

სამუშაო ჯგუფის 

წევრი 

(პასუხისმგებელი 

სტატისტიკური 

პუბლიკაციის 

„ქალი და კაცი 

საქართველოში“ 

გამოცემაზე) 

 2010 ევროპის ეკონომიკური 

კომისია (UNECE) 

პილოტური კვლევა 

„ძალადობა ქალთა 

სამუშაო ჯგუფის 

წევრი 

(კითხვარის 



მიმართ“ შემუშავება, 

ინტერვიუერების 

ტრენინგი, 

მონაცემების 

ანალიზი) 

 

 

IV. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

(მიღწევები,  გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა, 
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები, ენების ცოდნა, და სხვა) 

 

N აქტივობის დასახელება 

 
ევროპის ეკონომიკური კომისიის (UNECE) სამუშაო ჯგუფის (Steering group) წევრი 

 გენდერული თანასწორების 2010-2013 და 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმების 

შემუშავების საკოორდინაციო ჯგუფის წევრი 

 “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს უშიშროების საბჭოს  # 1325, 1820, 

1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012-2015 წლების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ეროვნული საკოორდინაციო სამუშაო 

ჯგუფის წევრი 

 ერთი დოქტორანტის ოპონენტი 

 


