
   

TariRi, 
dro, 

აუდიტო
რია 

დოქტორა
ნტისგვარ
ი. სახელი. 

სადოქტოროთემისდასახელება სემინარისთემისდასახელება ხელმძღვანელი კომისიისწევრები 

      I სესია     

23.06.2
014 
ორშაბა
თი       
13:00 
აუდიტ
ორია 
403 

ჩეკურიშვ
ილინინო 

,,სამონასტროკომპლექსიმახათასმთაზე 
(პროექტირება,  
აღმშენებლობა, შედეგები)’’. 

  სრ.პროფ. თ. 
სანიკიძე 

1.სრ.პროფ.თ.სანიკ
იძე                       
2.სრ.პროფ.ნ.იმნაძ
ე                 
3.სრ.პროფ.ზ.კიკნა
ძე              
4.ასოც.პროფ.მ.და
ვითაია                         
5.ასოც.პროფ. 
ვ.ფირცხალავა                
6.ასოც.პროფქ. 
ბერეკაშვილი 

23.06.2
014 
ორშაბა
თი       
14:00 
აუდიტ
ორია 
403 

გიორგობი
ანილიანა ქაშვეთისტაძრისარქიტექტურა 

 
"ქართულიმრავალაფსიდიანიტაძრ

ები"   

სრ.პროფ. თ. 
სანიკიძე 

1.სრ.პროფ.თ.სანიკ
იძე                       
2.სრ.პროფ.ნ.იმნაძ
ე                 
3.სრ.პროფ.ზ.კიკნა
ძე              
4.ასოც.პროფ.მ.და
ვითაია                         
5.ასოც.პროფ. 
ვ.ფირცხალავა                
6.ასოც.პროფქ. 
ბერეკაშვილი 



24.06.2
014 
ორშაბა
თი       
15:30 
აუდიტ
ორია 
405 

მებაღიშვი
ლიბექა 

,შენობა-
ნაგებობებისდაპროექტებისდაკონსტრუირებისთავის
ებურებებიწყლისზედაპირზე.’’ 

წყალშიდაწყალზეგანთავსებულშენ
ობა–

ნაგებობათაკონსტრუქციულიგადაწ
ყვეტები". 

სრ. პროფ. 
დ.ჩიჩუადათანახელ
მძღვანელისრ.პროფ
. ლბალანჩივაძე 

1.სრ.პროფ. ჩიჩუა                        
2.სრ.პროფ. 
.ე.კალანდაძე 
3.ასოც.პროფ. 
მ.მელქაძე 
4.სრ..პროფ.ლ. 
ბალანჩივაძე              
5.ასოც.პროფ.ნ. 
ჩაჩავა                                      
6.ასოც.პროფ.დ.ბო
სტანაშვილი 

 
 

   
 

23.06.20
14 

ორშაბა
თი       
15:30 

აუდიტ
ორია 
403 

ძაგნიძეშო
თა 

ქალაქთბილისისდეგრადირებულისივრცეების 
რეაბილიტაცია. 

 
 

ინსტალაციებიარქიტექტურაში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სრ. პროფ. 
ო.ნახუცრიშვი-ლი 

1.სრ.პროფ.ზ.კიკნაძ
ე                         
2.სრ.პროფ.ო.ნახუც
რიშვი-
ლი3.სრ.პროფ.გ.სა
ლუქვაძე              
4.სრ.პროფ.თ. 

მახარაშვილი5.სრ.პ
როფ.ვ.ფირცხალავ
ა              
6.ასოც.პროფ.დბოს
ტანაშვილი 

23.06.2
014 
ორშაბა
თი       
15:30 
აუდიტ
ორია 
405 

აჩბაასტამ
ურ 

ქვემოქართლისმუნიციპალურიცენტრებისგანვითარე
ბისტენდენციები. 

განსაკუთრებულიმნიშვნელობისობ
იექტების(Vკლასისშენობა-

ნაგებობები) 
განვითარებისდინამიკა 2011-

2014წწ. 
 
 
 

სრ. პროფ. ნ. 
შავიშვილი 

1.სრ.პროფნ.შავიშვ
ილი                        
2.სრ.პროფ. 
ე.კალანდაძე              
3.სრ.პროფ.თ. 
ჩიგოგიძე           
4.სრ.პროფ. 
ლ.ბერიძე                             
5.ასოც.პროფ.ბ.ბერ
იშვილი              
6.ასოც.პროფგ. 
ნაცვლიშვილი 



23.06.2
014 
ორშაბა
თი15:3
0 
აუდიტ
ორია 
409 

ჭალაგანი
ძენოდარი 

საზოგადოებრივისექტორი-
ურბანულიგანვითარებისმართვისთანაბარძალოვანიმ
ონაწილე 

მონოფუნქციურიქალაქები: 
ინდუსტრიულიეპოქისმემკვიდრეო

ბა.  
სრ. პროფ. 
გ.შაიშმელაშვილი 

1.სრ.პროფ.   
გ.შაიშმელაშვილი                           
2.ასოც.პროფ.გ.სა
ლუქვაძე                           
3.სრ.პროფნ.იმნაძე         
4.სრ.პროფ. 
ქ.ბერეკაშვილი                   
5.ასოც.პროფ.მ.მაი
სურაძე                    
6.ასოც. 
პროფ.მფოჩხუა 

      III სესია     

24.06.2
014 
სამშაბა
თი      
14:00 
აუდიტ
ორია 
403 

ბურჭულა
ძეზვიადი 

ქალაქთმშენებლობითიმეთოდურირეკომენდაციები 
მუნიციპალურიწარმონაქმნებისათვის    ( 
აჭარისა/რსივრცითიმოწყობის 
მაგალითზე). 

  სრ.პროფ. გ. 
სალუქვაძე 

1.სრ.პროფ.გ. 
სალუქვაძე                              
2.სრ.პროფ. 
ე.კალანდაძე    
3.სრ.პროფ.   
მ.მელქაძე              
4.სრ.პროფ. 
ო.ნახუცრიშვილი  
5.სრ.პროფ.დ.ბოს
ტანაშვილი                   
6.ასოც.პროფ. 
ვ.ფირცხალავა 



24.06.2
014 
სამშაბა
თი       
14:00 
აუდიტ
ორია 
409 

ბზეკალავ
აგოჩა 

დაბალიდასაშუალოსართულიანობისენერგოეფექტუ
რისაცხოვრებელიშენობებისდაპროექტებისპრინციპებ
ი 

2012 წლისშენობა-
ნაგებობებისსაერთაშორისოკოდექს
ისგზამკვლევისზოგადიმიმოხილვა

. 

სრ.პროფ. ლ.ბერიძე 

1.სრ.პროფ.ლ.ბერი
ძე                          
2.ასოც.პროფ.    
მ.მაისურაძე            
3.სრ.პროფ.დ.ჩიჩუ
ა         4.სრ.პროფ. 
გ.ნაცვლიშვილი                             
5.სრ.პროფ.ბ.ბერიშ
ვილი           
6.ასოც.პროფთჩიგ
ოგიძე 

24.06.2
014 
სამშაბა
თი      
15:30 
აუდიტ
ორია 
405 

ხაბეიშვი
ლიმარიამ
ი 

„ურბანიზირებულიგარემო (არქიტექტურა), 
როგორცხედვითიაღქმისობიექტი“ 

 
"ქუჩისხელოვნება – street art" 

 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 

სრ.პროფ. 
ნ.ხაბეიშვილისრ.პრ
ოფ. ზ. კიკნაძე 

1. 
ნინოხაბეიშვილი 
/ხელმძღვანელი/ 
2. ზურაბკიკნაძე 
/თანახელმძღვანე
ლი/ 
3. 
თინათინჩიგოგიძე 
/მდივანი/ 
4. ნინოიმნაძე 
5. 
გიორგიწულუკიძე 
6. 
გიორგიბაგრატიონ
–დავითაშვილი 



05.07.2
014 
შაბათი      
14:00 
აუდიტ
ორია 
405 

ქუთათელ
აძეთეა 

მოხატულისადარბაზოები XIX-XX 
საუკუნეებისმიჯნაზე 

თანამედროვექალაქებისვიზუალუ
რიკომუნიკაციები 

ასოც.პროფ. 
გ.დავითაშვილ-
ბაგრატიონი 

1.სრ.პროფ. 
ლ.ბერიძე2.სრ.პრო
ფ.ნ.იმნაძე   
3.სრ.პროფ.გ.სალუ
ქვაძე                                       
4.ასოც.პროფ.   
გ.დავითაშვილ-
ბაგრატიონი   
5.სრ.პროფ.თ.მახა
რაშვილი  
6.ასოც.პროფ.   
მ.ფოჩხუა 

 


