გოგიტა თოდრაძე
დაბადების თარიღი:
1 980 წლის 1 3 ივლისი
დაბადების ადგილი:
ოზურგეთი
საკონტაქტო ტელეფონი:
595 11 50 66
ელ-ფოსტა:
gtodradze@gmail.com

განათლება:
2003-2006 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის დოქტორის
აკადემიური ხარისხი
სადისერტაციო თემა: "სარკისებური სტატისტიკის მეთოდოლოგიური თავისებურებანი (შავი ზღვის
ეკონომიკური თანამშრომლობის ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების მაგალითზე)".

2001-2002 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის მაგისტრი
(წარჩინებით)
1997-2001 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის ფაკულტეტი, სტატისტიკის სპეციალობა, ეკონომიკის ბაკალავრი
(წარჩინებით)
1999-2001 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის
სპეციალობა, სამართალმცოდნე
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სამუშაო გამოცდილება
07.2016 – 04-2018 - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, აღმასრულებელი
დირექტორის მოადგილე
02.2010 – 07.2016 - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ბიზნეს
სტატისტიკის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი
07.2006 – 02.2010 - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო,
სტატისტიკის დეპარტამენტი, საწარმოთა სტატისტიკის სამმართველო,
სამმართველოს უფროსი
07.2005– 07.2006 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, თბილისის სტატისტიკის
სამმართველო, სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსი
12.2004– 07.2005 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, მომსახურების სტატისტიკის
სამმართველო, მთავარი სპეციალისტი
02.2003– 12.2004 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, სოციალური ინფრასტრუქტურის
სტატისტიკის სამმართველო, სამმართველოს უფროსის მოადგილე
01.2002– 02.2003 - სტატისტიკის დეპარტამენტი, მოსახლეობის აღწერის სამმართველო,
ეკონომისტი, მთავარი ეკონომისტი
03.2001– 12.2002 - ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია (აფბა), წევრი

პედაგოგიური გამოცდილება
2017 წლის ოქტომბრიდან - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი
(GIPA), სტატისტიკის ლექტორი
2010 წლიდან - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი (თსუ), ეკონომიკური სტატისტიკის და საერთაშორისო სტატისტიკის
ლექტორი
2013 - 2016 - კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიოსტატისტიკის (სამედიცინო
სტატისტიკის) ლექტორი
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2014 -2017 - უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, ეკონომიკური სტატისტიკის და ბიზნეს
სტატისტიკის ლექტორი
2010 - 2012 - საერთაშორისო უნივერსიტეტი „მასკი“, ბიზნეს სტატისტიკის ლექტორი
2008 - 2009 - მასმედიისა და საზოგადოებრივი კომუნიკაციების ინსტიტუტი, ბიზნეს
სტატისტიკის ლექტორი.

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის გამოცდილება
2017 წლის ნოემბრიდან - გაეროს სტატისტიკის სამსახური (UNSD), გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისია (UNECE), ბიზნეს სტატისტიკის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი
ევროპის ქვეყნების ექვსეულიდან (იტალია, ავსტრია, საფრანგეთი, შვეიცარია,
გაერთიანებული სამეფო, საქართველო)
01.2017 - 03.2017 - გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE), პროექტი: მდგრადი
ენერგია ყველასათვის აღმოსავლეთ ევროპაში, კავკასიაში და ცენტრალურ აზიაში
(Sustainable Energy for All (SE4All) in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia)
კონსულტანტი
04.2015 - 07.2017 - ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია
(OECD), პროექტი: მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის უკეთესი
გარემოსდაცვითი სამუშაოების შესრულებისთვის ხელშეწყობა, "საქართველოში მცირე
და საშუალო ზომის საწარმოთა გამოკვლევა",
სამუშაო ჯგუფის უფროსი
09.2015-12.2015 - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო,
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), “საქართველოს პირველი ორწლიანი მოხსენება
გაეროს კლიმატის ცვლილებების კონვენციის ფარგლებში მომსახურების შესახებ”,
განუზღვრელობის ექსპერტი
01.2015-03.2015 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), ”მიგრაციის
ეკონომკური და სოციალური სარგებლის ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”,
ადგილობრივი კონსულტანტი
06.2013 – 09.2015, ფრაიბურგის უნივერსიტეტი, Academic Swiss Caucasus Network,
საქართველოში მეწარმეობის აღმოცენებისა და განვითარების გამოკვლევა, სამუშაო
ჯგუფის უფროსი და საველე სამუშაოების კოორდინატორი
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03.2014 – 05.2014, აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ფინანსური სტაბილურობის
ინდიკატორები საინვესტიციო კლიმატის შეფასებისათვის (Financial Soundness Indicators
for Investment Climat Assesment), მონაცემთა ანალიტიკოსი
11.2013 – 12.2013, აზიის განვითარების ბანკი (ADB), ფინანსური სტაბილურობის
ინდიკატორები საინვესტიციო კლიმატის შეფასებისათვის (Financial Soundness Indicators
for Investment Climat Assesment), არაფინანსური კორპორაციებისა და ლომბარდების
სტატისტიკური გამოკვლევის მენეჯერი
03.2012-05.2012 - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკაში სამუშაო ძალაზე მოთხოვნის გამოკვლევა.
სამუშაო ჯგუფის უფროსი
04.2008 – 05.2009, ევროკავშირის პროგრამა TACIS, პროექტი “ოფიციალური სტატისტიკის
რეფორმირება სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში – სტატისტიკა 1 0”
(კომპონენტი C 1 1 – ბიზნეს სტატისტიკა), კომპონენტის მენეჯერი
05.2005 – 06.2005, გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გენდერი და პოლიტიკური
პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში, მონაცემთა ანალიტიკოსი

სპეციალიზირებული ტრენინგები ენერგეტიკაში (სტიპენდიის პროგრამა)
01.2012 - 02.2012 - Model for Financial Analysis of Electric Sector Expansion Plans (FINPLAN),
Simplified Approach for Estimating Impacts of Electricity Generation (SIMPACTS),
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი;
07.2011-08.2011 - Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General
Environmental Impacts (MESSAGE), ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო,
ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი;
11.2010-12.2010 - Model for Analysis of Energy Demand (MAED), ატომური ენერგიის
საერთაშორისო სააგენტო, ვენა, ავსტრია, სერთიფიკატი.
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ტრეინინგები, სემინარები, კონფერენციები და სასწავლო კურსები
2017 წელი
1 2.201 7 - რეგიონალური კურსი სტატისტიკურ ბიზნეს რეგისტრთან დაკავშირებით:
გაეროს აზიისა და წყნარი ოკეანის სტატისტიკის ინსტიტუტი (U N SIA P), თეირანი,
ირანის ისლამური რესპუბლიკა, (სერთიფიკატი)
1 1 .201 7 - სასწავლო ვიზიტი გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით,
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (G IZ ), ბონი და ბერლინი,
გერმანია
1 0-1 1 .201 7 - ენერგოეფექტურობის ექსპერტთა ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა; განახლებადი
ენერგიის ექსპერტთა ჯგუფის მეოთხე შეხვედრა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია
(U N E C E ), ჟენევა, შვეიცარია
09.201 7 - საერთაშორისო კონფერენცია ბიზნეს რეგისტრთან დაკავშირებით, ბიზნეს
რეგისტრთან დაკავშირებულ ექსპერტთა ჯგუფის შეხვედრა, ევროსტატი, გაეროს
ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE), ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია
(EFTA), პარიზი, საფრანგეთი
06.201 7 - მდგრადი განვითარების ენერგიასთან დაკავშირებით ორგანიზებული მე-8
საერთაშორისო ფორუმი და EU4Energy-ს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი
ენერგეტიკის სტატისტიკის ქსელის პირველ შეხვედრა, გაეროს ევროპის ეკონომიკური
კომისია (UNECE), ენერგეტისის საერთაშორისო სააგენტო (IEA), ასტანა, ყაზახეთი
05.2017 - სასწავლო ვიზიტი ენერგო ეფექტურობის ევროპული სტანდარტებისა და

რეგულაციების დანეგვასთან დაკავშირებით, დანიური საკონსულტაციო კომპანია
Niras და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, კოპენჰაგენი, დანია
03.2017 - გაეროს სტატისტიკის კომისიის 48-ე სესია, გაერთიანებული ერების
ორგანიზაცია (UN), ნიუ-იორკი, ამერიკის შეერთებული შტატები
02.2017 - სამუშაო შეხვედრა საქართველოში ენერეგეტიკის სტატისტიკის
განვითარებასთან და ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს რეგულაციებით
გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით, ხორვატიის
ენერგეტიკის ინსტიტუტი (Energy Institute Hrvoje Požar), ენერგეტიკის გაერთიანების
სამდივნო (ECS), ზაგრები, ხორვატია
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2016 წელი
1 2.201 6 - სემინარი განახლებად ენერგიასთან დაკავშირებით, გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისია (U N E C E ), სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
(FA O ), განახლებადი ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (IRE N A ), ბუდაპეშტი, უნგრეთი,
(სერთიფიკატი)
1 1 .201 6 - საერთაშორისო კონფერენცია ბიზნეს რეგისტრთან დაკავშირებით, ვისბადენის
ჯგუფის 25-ე შეხვედრა ბიზნეს რეგისტრთან დაკავშირებით, ევროსტატი, ევროპის
თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (EFTA), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაცია (OECD), ტოკიო, იაპონია
11.2016 - მე-12 სამუშაო შეხვედრა ენერგეტიკის სტატისტიკის სფეროში, ენერგეტიკის
გაერთიანების სამდივნო, ვენა, ავსტრია
09.201 6 - საერთაშორისო კონფერენცია „მდგრადი განვითარების მიზნების
მონიტორინგის ეროვნული სისტემის დანერგვა“, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია
(U N ), ყირგიზეთის ეროვნული სტატისტიკური კომიტეტი, ბიშკეკი, ყირგიზეთი
07.201 6 - სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ევროკომისია,
კრაკოვი, პოლონეთი
06.201 6 - საწარმოთა გამოკვლევების რიგით მეხუთე საერთაშორისო კონფედერაცია,
გაერო (U N ), საწარმოთა გამოკვლევების საერთაშორისო კონფერენციის (IC E S-V)
საორგანიზაციო კომიტეტი, ჟენევა, შვეიცარია , (სერთიფიკატი)
03.201 6 - საერთაშორისო კონფერენცია - "ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობა
აღმოსავლეთ თანამეზობლობასთან და ცენტრალურ აზიასთან", ევროკომისია,
ევროკავშირის პროგრამა ინოგეიტი, ბრიუსელი, ბელგია , (სერთიფიკატი)

2015 წელი
1 2.201 5 - მე-1 1 რეგიონალური ტრეინინგი ენერგეტიკის სტატისტიკის სფეროში,
ენერგეტიკული გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია,
1 2.201 5 - ტრეინინგი თემაზე: ენერგეტიკული სცენარები სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებისათვის, ენერგეტიკული გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია,

6

10.2015 - ტრეინინგი თემაზე: გარემოს დაცვითი ეკონომიკურ ანგარიშთა სისტემა და
ენერგეტიკული ანგარიშები, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ორგანიზაცია (E FTA ),
ევროსტატი, მინსკი, ბელორუსი (სერთიფიკატი)
09.201 5 - სემინარი ბიზნეს რეგისტრებთან დაკავშირებით, გაეროს ევროპის ეკონომიკური
კომისია (U N E C E ), ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაცია, ბრიუსელი, ბელგია
09.2015 - სემინარი ნავთობის და ნავთობპროდუქტების სტატისტიკის წარმოებასთან
დაკავშირებით (ნავთობის და ნავთობპროდუქტების მე-7 ფორუმი), ენერგეტიკის
გაერთიანების სეკრეტარიატი (ECS), ბელგრადი, სერბეთი
05.2015 - სემინარი ბიზნეს სტატისტიკის სფეროში (აღმოსავლეთ თანამეგობრობისათვის
სტატისტიკური პანელის პერველი შეხვედრა ბიზნეს სტატისტიკასთან დაკავშირებით),
ევროსტატი, ბალორუსის სტატისტიკის სამსახური; მინსკი, ბელარუსი
04.2015 - ტრეინინგი შერჩევევის მეთოდოლოგიასა და ტექნიკაზე, ევროსტატი, ლიტვის
სტატისტიკის სამსახური; ვილნიუსი, ლიტვა (სერთიფიკატი)
03.2015 - მე-11 რეგიონალური ტრეინინგი ენერგეტიკის სტატისტიკის სფეროში,
ენერგეტიკული გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია

2014 წელი
11.2014 - საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკის სტატისტიკის მონაცემთა
ხარისხის გაუმჯობესების მნიშნელობაზე, ბალანსებზე და დაგეგმვაზე, ევროკომისია,
ევროკავშირის პროგრამა ინოგეიტი; ზაგრები, ხორვატია
10.2014 - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალიზაცია და სტატისტიკა", ივ.
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი,
საქართველო (სერთიფიკატი)
10.2014 - ტრეინინგი თემაზე: ადმინისტრაციული რეგისტრების გამოყენება
სტატისტიკის წარმოებაში, პოლონეთის სტატისტიკის სამსახური, ევროპის თავისუფალი
ვაჭრობის ასოციაცია, ვარშავა, პოლონეთი (სერთიფიკატი)
09.2014 - საერთაშორისო სემინარი ბიზნეს რეგისტრებზე, გაეროს სტატისტიკის
სამსახური; ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, ავსტრია, ვენა
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07.2014 - საერთაშორისო სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე და ენერგეტიკულ
ბალანსებზე,ევროკომისია, ევროკავშირის პროგრამა ინოგეიტი; ავსტრიის სტატისტიკის
სამსახური, ვენა, ავსტრია (სერთიფიკატი)
03.2014 - მერვე სტატისტიკური სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ენერგეტიკული
გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია
02.2014 - გაერთიანებული ორგანიზაციების მონაცემთა ინიციატივის (JODI) მე-9
რეგიონალური სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ევროსტატი,
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო (IEA), ენერგეტიკის საერთაშორისო ფორუმი (IEF),
ბაქო, აზერბაიჯანი (სერთიფიკატი)

2013 წელი
11.2013 - საერთაშორისო სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე და ენერგეტიკულ ბალანსებზე, ევროკომისია, ევროკავშირის პროგრამა ინოგეიტი; ბულგარეთის
სტატისტიკის ეროვნული ინსტიტუტი, სოფია, ბულგარეთი (სერთიფიკატი)
11.2013 - ტრეინინგი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების და პროდუქციის
კლასიფიკატორებზე, ICON-ის ინსტიტუტი, რუმინეთის სტატისტიკის სამსახური,
ბუქარესტი, რუმინეთი (სერთიფიკატი)
10.2013 - სემინარი ენერგიტიკის სტატისტიკაზე, ევროკომისია; ევროკავშირის პროგრამა
ინოგეიტი, ბრიუსელი, ბელგია
09.2013 - საერთაშორისო სემინარი ბიზნეს რეგისტრებზე, გაეროს სტატისტიკის
სამსახური; ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, ჟენევა, შვეიცარია
06.2013 - საერთაშორისო სემინარი ტურიზმის სტატისტიკაზე (III), გაეროს მსოფლიო
ტურიზმის ორგანიზაცია, ბაქო, აზერბაიჯანი (სერთიფიკატი)
06.2013 - გაზის (ბუნებრივი აირის) მონაცემთა განჭვირვალობის მე-3 საერთაშორისო
კონფერენზია, ინდონეზიის ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
ორგანიზაცია და ენერგეტიკის საერთაშორისო ფორუმი, ბალი, ინდონეზია

2012 წელი
11.2012 - საერთაშორისო სემინარი ტურიზმის სტატისტიკაზე, გაეროს მსოფლიო
ტურიზმის ორგანიზაცია, ბაქო, აზერბაიჯანი
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1 1 .201 2 - მეხუთე სტატისტიკური სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ენერგეტიკული
გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია
11.2012 - ტრეინინგი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე და მაჩვენებლებზე,
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო, თბილისი, საქართველო (სერთიფიკატი)
10.2012 - ტრეინინგი ბიზნეს სტატისტიკაზე, შვედეთის სტატისტიკის სამსახური,
(SIDA), ორებრო, შვედეთი
09.2012 - სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ევროკომისია; ევროკავშირის პროგრამა
ინოგეიტი, ბრიუსელი, ბელგია
09.2012 - საერთაშორისო სემინარი ბიზნეს რეგისტრებზე, გაეროს სტატისტიკის
სამსახური, ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიურო, ვაშინგტონი, აშშ
07.2012 - საჯარო სამსახურში ეთიკის ტრეინინგი, საჯარო სამსახურის ბიურო, თბილისი,
საქართველო (სერთიფიკატი)

2011 წელი
11.2011 - საერთაშორისო სემინარი ტურიზმის სტატისტიკაზე, გაეროს მსოფლიო
ტურიზმის ორგანიზაცია, ბაქო, აზერბაიჯანი
09.2011 - საერთაშორისო სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, გაეროს სტატისტიკის
სამსახური, ბაქო, აზერბაიჯანი
09.2011-10.2011 - სტატისტიკური კვლევების მეთოდოლოგია, საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, შვედეთის სტატისტიკის სამსახური,
თბილისი, საქართველო
02.2011 - მეოთხე სტატისტიკური სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ენერგეტიკული
გაერთიანების სეკრეტარიატი (E C S), ვენა, ავსტრია
01 .201 1 - მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის ჩაღრმავებული მეთოდები SPSS-ში,
E asy Sol
utions, თბილისი, საქართველო (სერთიფიკატი)
01 .201 1 -02.201 1 - მონაცემების დამუშავება და სტატისტიკური ანალიზი STATA-ში,,
E asy Sol
utions, თბილისი, საქართველო (სერთიფიკატი)
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2010 წელი
1 1 .201 0 - ტრეინინგი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ენერგეტიკის საერთაშორისო
სააგენტო, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია,
პარიზი, საფრანგეთი (სერთიფიკატი)
07.201 0 - სემინარი ტურიზმის სტატისტიკაზე, გაეროს სტატისტიკის სამსახური, გაეროს
განვითარების პროგრამა, მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, კიშინოვი, მოლდოვა
06.201 0 - სემინარი ენერგეტიკის სტატისტიკაზე, ენერგეტიკული გაერთიანების
სეკრეტარიატი (E C S), ვენა ავსტრია

2009 წელი
1 2.2009 - სემინარი სტატისტიკურ მონაცემთა კონფიდენციალურობაზე, გაეროს ევროპის
ეკონომიკური კომისია, ბილბაო, ესპანეთი
1 0.2009 - სემინარი ბიზნეს რეგისტრებზე, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია,
ევროსტატი, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია,
ლუქსემბურგი
05.2009 - სემინარი სტატისტიკური ინფორმაციული სისტემების მენეჯმენტთან
დაკავშირებით, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია (U N E C E ), ევროსტატი,
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ოსლო, ნორვეგია
05.2009 - სემინარი სტატისტიკური ინფორმაციული სისტემების მენეჯმენტთან
დაკავშირებით, გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისია, ევროსტატი, ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ლუქსემბურგი
05.2009 - ნიდერლანდების სტატისტიკის სამსახურის გამოცდილების გაზიარება
(ტრეინინგი ბიზნეს სტატისტიკაზე), ნიდერლანდების სტატისტიკის ცენტრალური
ბიურო, ჰააგა, ნიდერლანდები
02.2009 - სტატისტიკის კომიტეტის პირველი საინაუგურაციო შეხვედრა/სემინარი,
გაეროს წყნარი ოკეანიისა და აზიის ქვეყნების ეკონომიკური კომისიის სტატისტიკის
კომიტეტი (U N E SC A P), ბანგკოკი, ტაილანდი
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2008 წელი
1 2.2008 - სტატისტიკის სფეროში ესპანეთის გამოცდილების გაზიარება,
კატალონიის სტატისტიკის ინსტიტუტი (ID E SC A T), ბარსელონა, ესპანეთი,
1 0.2008 - ტრეინინგი შერჩევითი გამოკვლევის რთულ მეთოდებზე, შვეიცარიის
სტატისტიკის ფედერალური სამსახური, ნეშატელი, შვეიცარია (სერთიფიკატი)

2007 წელი
1 1 .2007 - საერთაშორისო სემინარი: გენდერული აგრეგირებული მონაცემები სოფლის
მეურნეობაში, გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, ჩეხეთის
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, (სერთიფიკატი)
10.2007 - იტალიის სტატისტიკის სამსახურის გამოცდილების გაზიარება (ტრეინინგი
ბიზნეს სტატისტიკაზე), იტალიის სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, რომი,
იტალია

2006 წლამდე
1 0.2006 - სემინარი ეკონომიკურ სტატისტიკაში ადმინისტრაციული მონაცემების
გამოყენებაზე, გაეროს სტატისტიკის სამსახური, რუსეთის ფედერაციის სტატისტიკის
სამსახური, მოსკოვი, რუსეთის ფედერაცია
06.2005 - სემინარი: გენდერი და პოლიტიკური პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში,
საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, თბილისი, საქართველო
(სერთიფიკატი)
04.2005 - ტრეინინგი ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნულ
კლასიფიკატორთან (N A C E ) დაკავშირებით, საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი,
თბილისი, საქართველო (სერთიფიკატი)
1 0.2005 - დევინფოს (D evInfo) სასწავლო კურსები: დევინფოს მომხმარებლის მოდული,
მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირება, გაეროს განვითარების პროგრამა, თბილისი,
საქართველო (სერთიფიკატი)
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უცხო ენების სასწავლო კურსები
09.2013 – 06.2014 - ინგლისური ენის სასწავლო კურსები, „One World“, თბილისი,
საქართველო, (სერთიფიკატი)
01.2005 – 12.2005 - ინგლისური ენის სასწავლო კურსები, „საერთაშორისო სახლი“,
თბილისი, საქართველო (სერთიფიკატი)
01.2002 -12.2002 - გერმანული ენის კურსები, თბილისის გოეთეს ინსტიტუტი, თბილისი,
საქართველო, (დიპლომი)

პუბლიკაციები
ავტორი და რედაქტორი ოცდაათამდე სტატისტიკური პუბლიკაციის და ეკონომიკის
სხვადასხვა თემაზე შესრულებული სამეცნიერო ნაშრომისა.
ინგლისურენოვანი მონოგრაფიის ავტორი (Sustainable Energy Statistics in Georgia)

ენების ცოდნა
ქართული (მშობლიური)
ინგლისური (კარგად)
რუსული (კარგად)
გერმანული (საშუალოდ)

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და ორი შვილი
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