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Curriculum Vitae 
 

 

თეიმურაზ ბერიძე 
                                                                     

 

მისამართი/ტელეფონი  

ა.ქურდიანის ქ.#6, ბინა 7 

თბილისი, 0112, საქართველო 

ტელ./ფაქსი: +995.32/ 2 354 240 

მობ.: +995.599/ 548 844 

ელ.ფოსტა: teimuraz.beridze@tsu.ge 

           teimurazberidze@gmail.com 

 

პერსონალური ინფორმაცია 

დაბადების თარიღი 16.11.1956        

დაბადების ადგილი თბილისი, საქართველო        

მოქალაქეობა   საქართველო            

სქესი   მამრობითი                   

 

განათლება   

სსრკ  მეცნიერებათა აკადემია, ეკონომიკის ინსტიტუტი, მოსკოვი, დოქტორანტურა(1989-1992), 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი (1992), პროფესორი (1995) 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, ასპირანტურა (1978-1982), 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (1983), უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (1990) 

თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი,  სტუდენტი (1973-1978) 

პროფესიული გამოცდილება (სამეცნიერო ხელმძვანელობის ჩათვლით) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დეკანი (27.02.2014 – 27.02.2018) 

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დეკანის მ.შ. (11.04.2013 – 27.02.2014) 

ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, მიწვეული პროფესორი (2006, 2007),  ასოცირებული პროფესორი (2012 წლიდან) 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მიწვეული პროფესორი (2005-2012) 

აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი-საქართველო, გენერალური დირექტორის მრჩეველი (2007-2012) 

აზიის და წყნარი ოკეანეს გაერო-ს სტატისტიკის ინსტიტუტი, იაპონია, ტოკიო,  მიწვეული ლექტორი  

(2005, 2006) 
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საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო,  ეკონომიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, 

დირექტორი (2005) 

ივანე  ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორი (1995 წლიდან) 

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, თავმჯდომარე (1996-2005) 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, დირექტორის მოადგილე (1996) 

მერილენდის ინვერსიტეტი, კოლეჯ პარკი, მერილენდი, აშშ, ფულბრაიტის პროგრამით მიწვეული 

პროფესორი (1995-1996) 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მიკროეკონომიკის განყოფილების გამგე 

(1993-1995) 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, სსრკ მეცნიერებათა აკადემია, სტაჟიორ-მკვლევარი (1986-1987) 

ეკონომიკის ინსტიტუტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (1983-

1986) 

დისერტაციების სამეცნიერო ხელმძღვანელობა: სადოქტორო (Ph.D. ) (2) – სალომე ასათიანი(შავი ზღვის 

საერთაშორისო უნივერსიტეტი), მეჰრან მეტინი (შავი ძღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი). ბიზნეს 

ადმინისტრირების მაგისტრი (MBA) (12) 

 

კონფერენციები (2001-2020)  

1. I ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკური მეცნირების კრიზისი და ახალი 

პარადიგმის ძიება. თბილისი. 2018; მოხსენება „ეკონომიკური ზრდის გაგების საკითხისათვის“; 

2. „კრანს მონტანა ფორუმი“. ქ.ბრიუსელი (ბელგია). „Climate change and its impact on Environment, 

Economy and threatened Populations, the wide spread of Terrorism and the means to fight it and the 

backlash against Globalization and perverse effects”. June 27-30. 2018; 

3. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა (ტექნოლოგიური ასპექტი)//მეზღვაურთა საერთაშორისო 

დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო IV საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული 

კონფერენცია „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ . 2018 წლის 24 ივნისი. ქ.ბათუმი; 

4. უმუშევრობა საქართველოში: გენდერული ასპექტი. კრანს მონტანას 29-ე ფორუმი. ბრიუსელი, 

ბელგია. 2018. 27-30 ივნისი; 

5. კრანს მონტანას 28-ე ფორუმი. ესპანეთი, ბარსელონა 2017; 

6.კრანს-მონტანას 27-ე ფორუმი. ავსტრია (ქ.ვენა). 2017. 25-27 ივნისი; 

7.კრანს-მონტანას 26-ე ფორუმი . მაროკო (ქ.დაჰლა). 2016. 15-17 მარტი; 

8.საკუთრების ეკონომიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. აზერბაიჯანი, ქ.ბაქო,19.02.2015 

9. ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური განვითარება: საქართველოს მაგალითაი.  ქ. სავანა (ა.შ.შ.). 2014. 

ოქტომბერი; 

10. საინვესტიციო პირობები და პრობლემები საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში 

ცენტრალური აზიის ქვეყნებში.  მევლანას უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო ეკონომიკის და სამართლის 

სიმპოზიუმი 2013 წ. 13-14 ივნისი, კონია, თურქეთი. მოხსენება: „ეკონომიკური ზრდა და ეკონომიკური 

განვითარება: თვისებრივი და რაოდენობრივი დეტერმინანტები“; 

11.სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური მიგნებები ცენტრალური აზიის საზოგადოებებში. 

ყირგიზეთი, ბიშკეკი, 22-24/10/2008. მოხსენება: „ეროვნული ეკონომიკური მოდელი: გლობალიზაციის 

ალტერნატივა?“; 
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12. თეიმურაზ ბერიძე, ელენე ჩიქოვანი. სტატისტიკური საქმიანობის გაუმჯობესების გზები 

საქართველოში/ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. კრებული. 

პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. თბილისი., 

2013. გვ.15-18; 

12.სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ტენდენციები კავკასიის და ცენტრალური აზიის 

თურქულ რესპუბლიკებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ“. თურქეთი, ქ.ქოჯაელი. 22-24/09/2006. 

მოხსენება „სახელმწიფო საწარმოთა პრივატიზაცია საქართველოში“; 

13.მდგრადი განვითარება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ირანი, თეირანი. 18-21/07/2006. მოხსენება: 

„სოციალურ-ეკონომიკური ტენდენციები პოსტ-კომუნისტურ ქვეყნებში“; 

14ოფიციალური სტატისტიკა და ახალი ეკონომიკა. გაერთიანებული სამეფო, ლონდონი. 2002. მოხსენება 

კონფერენციაზე „ ახალი ეკონომიკა და სტატისტიკური მონაცემების მომხმარებლები”. 

15.საერთაშორისო სტატისტიკის ინსტიტუტის ბიულეტენი.  53-ე  სესია.  ტომი LIX. წიგნი 2. კორეის 

რესპუბლიკა. მოხსენება: „კვლევები საქართველოს სტატისტიკაში“; 2001. p.164-165. 

და სხვ. (სულ 150-ზე მეტი) 

1992-2005 წწ. მომხსენებელი საერთაშორისო კონფერენციებზე  ეკონომიკის და სტატისტიკის საკითხებზე 

( ავსტრია, ბელგია, ესპანეთი, მაროკო, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, იტალია, ლუქსემბურგი, 

ნიდერლანდები, პოლონეთი, რუსეთი, სინგაპური, შვეიცარია, თურქეთი, გაერთიანებული სამეფო, აშშ). 

 

 

ტრეინინგები/სემინარები/სამუშაო ჯგუფები / სერტიფიკატები 

-“The Economics of the Market”(საბაზრო ეკონომიკა). მსოფლიო ბანკი და მოსკოვის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ერთობლივი კურსი(თებერვალი – ივნისი,  1992); 

-სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტი, სტაჟიორ-მკვლევარი. ქ.მოსკოვი (1986-1987) 

-კვლევები – UNDP/GEF Project “Enabling Activities for the Preparation of the Georgia’s Second National 

Communication to the UNFCCC” (2006) ;  Expert for the Cooperation Bureau for Economic Research (Berlin, 

Germany) (1995);     

 

პერსონალური უნარები და კომპეტენცია 

მაკრო-და მიკროდონეზე ეკონომიკს ანალიზის 30  წლიანი  გამოცდილება; 

პოსტკომუნისტური ეკონომიკის რეფორმირების თეორიის და პრაქტიკის ცოდნა;  

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ( European Neighborhood Policy -ENP) პროცესის ცოდნა 

                                                                                   

სპეციფიური და ტექნიკური უნარები 

ენები 

 

მშობლიური ენა – ქართული 

 

სხვა ენები:  ინგლისური (ძალიან კარგი), რუსული (ძალიან კარგი)                                                                            
 

 საუბარი:  ინგლისური-ძალიან კარგი, რუსული-ძალიან კარგი                                              

 კითხვა: ინგლისური – ძალიან კარგი, რუსული - ძალიან კარგი                     

 წერა: ინგლისური – კარგი, რუსული - ძალიან კარგი  
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კომპიუტერის ცოდნა:  Windows, MS Office Word, Excel, Power Point 

 

პროფესიული კავშირების, ასოციაციების წევრობა 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრი (2013) 

სახალხო დემოკრატიის ინსტიტუტი, წევრი, (თურქეთი) (2008) 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია  (1996 წლიდან) 

ნიუ- იორკის მეცნიერებათა აკადემია  (1997) 

ჟურნალი „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე: ეკონომიკის სერია“ „ეკონომისტი“; 

„დემოგრაფია“,  სარედაქციო კოლეგია 

სტატისტიკის საერთაშორისო ინსტიტუტი (ex-officio, თანამდებობით, 1996-2005) 
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