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პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: - 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია:   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის, ინტერიერისა და დიზაინის 
დეპარტამენტი 

დაწესებულების მისამართი: თბილისი, სტუ, კოსტავას ქ. N 68, Ic კორპუსი 
თანამდებობა: მოწვეული მასწავლებელი 
 
განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1982 - 1983 
 
1988 - 1991 

პროფესიულ ტექნიკური სასწავლებელი (მხაზველის 
სპეციალობა) 
 
საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მეორადი 
ფაკულტეტი (უცხო ენები/ ინგლისური) 



  
1983 -1990 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

არქიტექტურის ფაკულტეტი 
სამუშაო გამოცდილება 
 
2016 - დღემდე 
 
 
2007 - დღემდე 

შ.პ.ს ,,ჯეოსტილი’’ პიარ მენეჯერი 
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი / 
არქიტექტურის ფაკულტეტი/ დიზაინის კათედრა/  

 

 მოწვეული სპეციალისტი  
 ლექტორი 

 
 

2007 -  დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია/ 
არქიტექტურის ფაკულტეტი/ კათედრა: ფერი და 
განათება,    

 

 მოწვეული სპეციალისტი  
 ლექტორი 

 
 

2005 - 2006 საერთაშორისო კომპანია „ICR”   
 ბრენდ მენეჯერი, ბაიერი 

 
 

1996 - 2011 სარეკლამო კომპანია „მაგი სტილი“  
 დიზაინერი, ნეონის საამქროს უფროსი 

 
 

2011- დღემდე სარეკლამო კომპანია „ლაინ დიზაინი“  
 დიზაინერი, ნეონის საამქროს უფროსი 

 
 

1994 - 1996 თბილქალაქგაფორმების კომბინატი  
 დიზაინერი, ნეონის საამქროს უფროსი 

 
 

1992 - 1994 არქიტექტურული კომპანია „კაპიტელი 99“  
 საპროექტო ჯგუფის ხელმძღვანელი  
 
1990 - 1992 

 
საქქალაქმშენსახპროექტი 

 

 არქიტექტორი  
 
 
 
მეცნიერული მიღწევები 

სახელმძღვანელო: „განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში“ თანაავტორი. 
საავტორო ჯგუფის ხელმძღვანელი, პროფ. თემურ ჯორჯაძე. სტატია: „რეკლამა, 



რეკლამის ფსიქოლოგია, განათება და შუქრეკლამა“  თბილისი, სახელმწიფო 
სამხატვრო აკადემია,  2017წ. 
 
 
 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 
*თბილისის სახელმწიფო ცირკის პორტალის და სახურავის სარეკლამო კონსტრუქციის 
დიზაინი/ შესრულება (თანაავტორი) 
*კომპიუტერული კომპანია „აიტექნიკი“ მაღაზიების ფასადების და ინტერიერის  სარეკლამო 
კონსტრუქციის დიზაინი/ შესრულება (თანაავტორი) 
*კინოთეატრების ქსელი „კავეა“.ფასადის და ინტერიერის  სარეკლამო კონსტრუქციების 
ტექნიკური გადაწყვეტა/ შესრულება 
*საერთაშორისო ვორქშოპის მონაწილეთათვის ნეონის ნამუშევრები.დიზაინი, 
კონსტრუქციების ტექნიკური გადაწყვეტა/ შესრულება 

*სარეკლამო კომპანია „ლაინ დიზაინ“ - ში განხორციელებული რიგი პროექტების  
თანაავტორი და შემრულებელი. 

ენების ცოდნა 
ქართული - მშობლიური 

რუსული - სრულყოფილად 

ინგლისური-კარგად 
  
პედაგოგიური საქმიანობა 
დიზაინის თეორიული საფუძვლები (პრაქტიკული) 
მცირე არქიტექტურული ფორმების დიზაინ პროექტი (პრაქტიკული) 
რეკლამა და შუქრეკლამა (პრაქტიკული) 
გარე რეკლამის დიზაინი(პრაქტიკული) 
 
  
  
ინტერესების სფერო 
არქიტექტურა და დიზაინი,   რეკლამა და გარე რეკლამის თანამედროვე ტენდენციები,  
ნაციონალური სამოსი და საბრძოლო ხელოვნება. 
  
  
  
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 



1998- საერთაშორისო სტუდენტური კონკურსი(ერევანი) -დიპლომანტი 
1999-საერთაშორისო სტუდენტური კონკურსი(ვილნიუსი)-დიპლომანტი 

 
 
ჰობი 
თხილამურები. 

 


