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უნივერსიტეტი 

 
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 

2017 წელი 

 

ფოტო 

 
 

კონკურსანტის ანკეტა 
!

1. კონკურსანტი: 
გვარი:  მაისურაძე სახელი: მარინე 

    

პირადი ნომერი: 01024017810 დაბადების თარიღი: 05 / 09 / 1955 
    

მოქალაქეობა: საქართველო ელ.ფოსტა: marina_maisuradze@ymail.com 
    

მისამართი: № 83,სულხან ცინცაძის ქუჩა, ქ. თბილისი, 0179, 
    

ბინის ტელეფონი:  მობილური ტელ.: (+995593)313297 
    

 
2. საკონკურსო თანამდებობა: 
აკადემიური თანამდებობა: 

(მოინიშნოს) 
  პროფესორი    ასოცირებული 

პროფესორი 
 ასისტენტ-პროფესორი  ასისტენტი 

  
  

 
 

3. საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები, რომელთა გაძღოლა/სწავლება შემიძლია: 

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები სწავლების საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

# ჩამონათვალი
107 ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა არქიტექტურა

შესავალი არქიტექტურაში 
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები.აზომვითი პრაქტიკა

არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები  

მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია
ფორმათწარმოქმნა დიზაინში  
შესავალი პლასტიკურ არქიტექტურულ
მოდელირებაში 

 

პლასტიკური არქიტექტურული მოდელირება  
სიბრტყითი და მოცულობითი მოდელირება  
არქიტექტურული გრაფიკის საფუძვლები  
არქიტექტურული გრაფიკა  
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა არქიტექტურა
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა არქიტექტურა 
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა არქიტექტურა 

111 შენობათა რეკონსტრუქცია, რეგენერაცია,ადაპტაცია არქიტექტურა 
 საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა 

არქიტექტურის და ხელოვნების თანამედროვე პრობლემები  
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ახალი ძველში  
ურბანული და მოცულობითი 
არქიტექტურული პროექტირების სინთეზი 

 

არქიტექტურული პროექტირება-1; -2; -3; -4.  
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა არქიტექტურა 
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა არქიტექტურა 
  

4. განათლება  
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების (უსდ) დასახელება, 
ფაკულტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი;  
 არქიტექტურის ფაკულტეტი;  
 არქიტექტურა; 
 არქიტექტორი;  
  1977-1982 წ.წ.  

დანართი # 

1

 
5. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული, 

სასწავლო-მეთოდური და პედაგოგიური საქმიანობა 
სამეცნიერო ან აკადემიური 

ხარისხის არსებობა 
სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის  წელი დანართი # 

მეცნიერებათა დოქტორის 
ხარისხი 

  

დოქტორის აკადემიური 
ხარისხი ან მეცნიერებათა 
კანდიდატის ხარისხი  (ხაზი 
გაესვას) 

“სკულპტურა - არქიტექტურული გარემოს ორგანიზების საშუალება 
(თბილისის მაგალითზე)“,     2009 წ. 
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5.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები*                                                          (3) 
კვლევის/სამუშაოს სახე 

(გრანტი, პროექტი, 
ხელშეკრულება და სხვა, 

მათ შორის პირადი 
ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 
(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 
შემსრულებელი) 

ხელშეკრულება 2014-2015 სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი; პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების 
ხელშეწყობის პროგრამა--„არქიტექტორ-ტექნიკოსი“და 
„კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა (AutoCad)“ 

პროგრამების-
ფასილიტატორი 

ხელშეკრულება 2013 შიო მღვიმელის საფლავის პროექტი(დიდუბის 
პანთეონი) 

თანაავტორი. 

ხელშეკრულება 2012 ქ.თბილისი. ვაკე-საბურთალოს რაიონი, კეკელიძის ქ. 
#38 (ნაკვეთი #054/097) მოქ. ვ.ჩიხრაძის 
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი.  

თანაავტორი.

ხელშეკრულება 2012 ქ.თბილისი, უ.ჩხეიძისქ.#17 და დ. უზნაძის ქ.#58-ში 
მდებარე მრავალფუნქციური საავადმყოფოs პროექტი.  

თანაავტორი.

პირადი ინიციატივით 2012 - ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის მოედნის ესკიზური 
პროექტი .(კონკურსი) 

თანაავტორი. 

ხელშეკრულება 2011 1) რონალდ რეიგანის ძეგლი ქ. თბილისში; თანაავტორი; 
მოქანდაკე:ა.მონასელიძე; არქიტექტორი:მ.მაისურაძე; 

თანაავტორი. 

ხელშეკრულება 2010       ქ.თბილისში, წინამძღვრიშვილის ქ. #47-ში მდებარე 
შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მხატვრულ-
ისტორიული და არქიტექტურულ თავისებურებათა 
ზოგადი კვლევა-ანალიზი და შეფასება.  

ავტორი 

პირადი ინიციატივით 2010 ქ. გორში, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და 
ასევე, სტალინური საბჭოთა რეპრესიების შედეგად  
დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის 
ესკიზური პროექტი, (კონკურსი) 

თანაავტორი. 

ხელშეკრულება 2009     ქ.თბილისში, დიმიტრი ყიფიანის ქ. #29-ში მდებარე 
შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის მხატვრულ-
ისტორიული და არქიტექტურულ თავისებურებათა 
ზოგადი კვლევა-ანალიზი და შეფასება.  

ავტორი 
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პირადი ინიციატივით 2009 - ქ. თბილისი, მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა პანთეონში 1937 წელს   რეპრესირებულ, 
უსაფლავო, ცნობილ მწერალთა და ხელოვანთა 
სიმბოლური საფლავის  მემორიალი,;(კონკურსი) 

თანაავტორი. 

პირადი ინიციატივით 2009 -   ქ. თბილისი,  საიათნოვას ძეგლი (კონკურსი) თანაავტორი.
ხელშეკრულება 2009     3.  ქ.თბილისში, (დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი) 

ფოცხვერაშვილის და ფიროსმანის ქუჩების გადაკვეთაზე 
სავაჭრო ობიექტის მშენებლობისათვის გამოყოფილ და 
მიმდებარე ტერიტორიის  მხატვრულ-ისტორიული და 
არქიტექტურული კვლევა.2008  

ავტორი 

 
 

5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები*                                       
საქმინობის სახე 

(სახელმძღვანელო, 
დამხმარე 

სახელმძღვანელო, 
მეთოდური მითითება, 
სილაბუსი და სხვა) 

წელი დასახელება დანართი # 

სახელმძღვანელო  
2015 

მაისურაძე მარინე და სხვ..........“არქიტექტორ-ტექნიკოსის 
სახელმძღვანელო“, სტუდენტის სახელმძღვანელო; სსიპ-განათლების
ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი 2015; 
http://vet.ge/wp-content/uploads/2015/08/studentis-saxelmzgvanelo-
arqiteqtor-teqnikosi.pdf 

4

დამხმარე 
სახელმძღვანელო 

 
2014 

მაისურაძე მარინე,ჭანტურია თამარი, კუპატაძე ია; “თანამედროვე 
არქიტექტურის კომპოზიციური თავისებურებები“ საგამომცემლო 
სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი’’, თბილისი-2014 ;ISBN 978-9941-
495-1 

4 

მეთოდური მითითება 
 

 

 
2010 

ნ.თევზაძე, მ.მაისურაძე, თ.ჭანტურია „მეთოდური მითითებები 
არქიტექტურაში“(პროფესიული უმაღლესი განათლების სწავლების 
პროგრამით დაინტერესებული აბიტურიენტებისადა 
სტუდენტებისათვის);სტუ ;თბილისი 

4 

პროფესიული 
საგანმანათლებლო 

მოდულური პროგრამა 

2015 „არქიტექტორ-ტექნიკოსი“ 4 

უმაღლესი პროფესიული 
საგანმანათლებლო  

პროგრამა 

2012-
2013 

„არქიტექტორ-ტექნიკოსი“(გრაფიკისი) 4 

სალექციო კურსი 2011 „ფორმათწარმოქმნა -ფორმა, სივრცე, პლასტიკა“ 4 

სალექციო კურსი 2011 ფორმათწარმოქმნა დიზაინში  (ვიზუალური აღქმადობა და დიზაინი 4

სალექციო კურსი 2011 “არქიტექტურული კომპოზიციის თეორია” 4 

სალექციო კურსი 2009 „მიმართულებები და მიმდინარეობები იმპრესიონიზმიდან 
დღევანდელობამდე“ 

4

სალექციო კურსი 2009 არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები 4 

სალექციო კურსი 2009 მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია 4 

სალექციო კურსი 2009 
 

ფორმა, სივრცე, პლასტიკა 4

სალექციო კურსი 2011 არქიტექტურული კომპოზიციის თეორია 4 

სალექციო კურსი 2011 არქიტექტურული სივრცის აღქმის მხატვრული საშუალებები 4

სალექციო კურსი 2011 მიმართულებები და მიმდინარეობები იმპრესიონიზმიდან 
დღევანდელობამდე 

4 

სალექციო კურსი 2012  Основый Архитектурной композиции 4 
სალექციო კურსი 2012 Обьемно-пространственная композиция 4 
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სალექციო კურსი 2012 Формообразование в дизаине 4 
სალექციო კურსი 2009 ფერი არქიტექტურაში  4 
სალექციო კურსი 2009 არქიტექტურული კომპოზიცია   4
სალექციო კურსი 2009 შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული განათება 4

სილაბუსი 2011 არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები I + აზომვითი პრაქტიკა 4
სილაბუსი 2011 არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები II + საპროექტო პრაქტიკა 

(ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი, ბავშვთა სათამაშო მოედანი) 
4 

სილაბუსი 2011 არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები III  (მრავალსართულიანი 
საცხოვრებელი სახლი, საზოგადოებრივი ნაგებობები) 

4

სილაბუსი 2011 არქიტექტურული დაგეგმარების საფუძვლები IV(საზოგადოებრივი, 
სამრეწველო და დამხმარე ნაგებობები) 

4 

სილაბუსი 2011 საპროექტო პრაქტიკა- 4
სილაბუსი 2011 საკვალიფიკაციო პროექტი 4

   4 
 

5.3. პედაგოგიური საქმიანობა (მიუთითეთ მხოლოდ 2013-2017 წლების მონაცემები)                             (5) 
  

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                         სასწავლო წელი
არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები 2013-2017
მოცულობით სივრცითი კომპოზიცია 2013-2017 
ფორმათწარმოქმნა დიზაინში 2013-2017 
მიმართულებები და მიმდინარეობები იმპრესიონიზმიდან დღევანდელობამდე 2013-2017 
ფორმა, სივრცე, პლასტიკა 2013-2017 
არქიტექტურული კომპოზიციის თეორია 2013-2017 
Основый Архитектурной композиции 2013-2017 
Обьемно-пространственная композиция 2013-2017 
Формообразование в дизаине 2013-2017
არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა; 2012-2013 2012-2013
არქიტექტურული კომპოზიცია2009-2017 2009-2017
 

  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
არქ. დაპროექტება და საპროექტო საქმის ორგანიზაცია 2013-2017 

შენობა-ნაგებობების და ქალაქგეგმარებითი კომპლექსების არქიტექტურული განათება 2013-2017 

ფერი არქიტექტურაში 2013-2017 
  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
სასწავლო კურსი -  

1. არქიტექტურული გარემოს და პროექტირების კომპოზიციური პრინციპები  
2. სივრცე, ფორმა, კომპოზიცია   

2013-2017

ხელმძღვანელი - თემა: თანამედროვე არქიტექტურული გარემოს კომპოზიციური ასპექტები 
(საზოგადოებრივი დანიშნულების  სივრცეების მაგალითზე) 

2015

ხელმძღვანელი - თემა: ქალაქის მულტიკომფორტი და არქიტექტურა (ქალაქ თბილისი მაგალითზე)  2017 
  
  
  

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა მეცადინეობების 
ჩატარება) სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ-ში, წელი 

1986 - დღემდე
/31 წელი/ 

დამატებითი ინფორმაცია: 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ხარისხის 
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
 
სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-ცენტრი) - აკრედიტაციის ექსპერტი 
 
 
აპოლონ ქუთათელაძის სახ. თბილისის სამხატვრო აკადემია; ხელოვნებათმცოდნეობის  სამაგისტრო პროგრამა- 
არჩევითი სალექციო კურსი-„არქიტექტურული სივრცის აღქმის კომპოზიციური ასპექტები“. 
 

 
2007-2011 
 
2011წლიდან 
დღემდე მოქმედი 
სტატუსი 
 
 
2012-2016 
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6. კონკურსანტის სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება  

6.1. პუბლიკაციები*: 
  

დასახელება 

რაოდენობა 
დანართი 

# 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-
2017 
წლები 

მონოგრაფიები     
სამეცნიერო სტატიები 10 9 6 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 
საშუალებები და ლიტერატურა 

  4 

კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 15 14 6 
    
  
დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 
ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა 

19 19 6 

კონფერენციებზე გამარჯვებული 
/ წარმოდგენილი სტუდენტური 
მოხსენების ხელმძღვანელობა  

8 7 6

გამოგონებები (საავტორო 
მოწმობები ან პატენტები) 

საერთო რაოდენობა   

 მათ შორის, გაყიდული    

 
 

6.2. სხვა აქტივობები* 
დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი 

# 

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა  
სამეცნიერო წოდება 
 

დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება  7
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საერთაშორისო, სახელმწიფო და 
რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

1. Co-funded by the Tempus Programme of the European 
Union #54417 8-TEMPUS-1-2013-1-PT- TEMPUS-JPCR” 
Certificatefor the Contribution to the TEMPUS 
RETHINKe Project; Tbilisi 2017 

2. სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-
ცენტრი).პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის 
ხელშეწყობის პროექტი(საერთაშორისო ETF 
პროექტის ფარგლებში -პროფესიული პროგრამების 
შემუშავება DACUM-მეთოდით);2013-2014-2015 

3. “Workforce Education Initiative for Shida Kartli, 
2d””სამუშაო ძალის განათლების ინიციატივა ”შიდა   
ქართლი”(AID-6-2007-001-400-72)დონორი:USAID 
პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი2009 - 
ივლისი2009 

4. “Higher Education for Development” “Education – 
Economic Catalyst“”უმაღლესი განათლება 
განვითარებისათვის” ”განათლება - ეკონომიკის 
კატალიზატორი”(783-Z)დონორი: CCID(აშშ) და 
CIDA(კანადა)პროექტის ხანგრძლივობა: 
ოქტომბერი2006 - ოქტომბერი2008 

5. 2005-06  ექსპერტი საქართველოს კულტურული 
მემკვიდრეობის დაცვის ფონდში -”ძველი თბილისის 
რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა,”(კვლევები 
სოციოლოგიის მიმართულებით). 

6. 2007 certificate for completion of the Teacher Training 
program II in Assessment and Program Accreditation 
(Iowa State University,Ames, USA and The Georgian 
Technical University, Tbilisi) 

7. 2006  certificate for completion of the Teacher Training 
Program(Community Colleges for International 
Development,Inc. and The Georgian Technical 
University, Tbilisi) 

8. 2002-05 ”ღია საზოგადოება-საქართველო”-ს 
განათლების რეფორმის განვითარების პროგრამის 
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლების 
სახელმწიფო საექსპერტო კომისიის წევრი. 

  8

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 
გამოცდილება    

1. ჟურნალი ”სტილის” რედკოლეგიის წევრი2006წ-დან 
დღემდე; 

2. ჟურნალი”ევა და”(ადამიანი, სულიერება, სამყარო), 
მთავარი რედაქტორი2003წ. 

  10 

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 
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კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–
ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) 

1. Iowa Stata University Center of Excelfence in Teaching and
Learning Georgian Technical University PBC CETL Present
this certificate to Marine Maisuradze for completion of the 
Teacher training program Modern Methodologies in Teachi
and Learning ; 26.04.2017year. 

2. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრი; პროფესიული განათლების მასწავლებელთა 
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სტ
ის პედაგოგმა მარინე მაისურაძემ გაიარა ცენტრის მიერ
ორგანიზებული აქტივობა : „ტრენინგი მოდულურ 
სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლის 
მასწავლებელთატთვის“(12 საკონტაქტო სთ); 03/05/2017
წელი. 

3. სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის (შემდგომში-
ცენტრი).პროფესიულ კვალიფიკაციათა სისტემის 
ხელშეწყობის პროექტი(საერთაშორისო ETF 
პროექტის ფარგლებში -პროფესიული პროგრამების 
შემუშავება DACUM-მეთოდით);2013-2014-2015 

4.  „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი
კურსი“ - აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), 
სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის
ინქ. (აშშ) და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
პროფესიული განვითარების ცენტრი. მარტი, 2009 წელ

5. “Workforce Education Initiative for Shida Kartli, 2d”, 
”სამუშაო ძალის განათლების ინიციატივა ”შიდა 
ქართლი” (AID-6-2007-001-400-72) დონორი:USAID, 
პროექტის ხანგრძლივობა: იანვარი2009 - ივლისი2009 

6. “Higher Education for Development” “Education – Econom
Catalyst”/ ”უმაღლესი განათლება განვითარებისათვის” 
”განათლება - ეკონომიკის კატალიზატორი”, (783-Z) 
დონორი: CCID(აშშ) და CIDA(კანადა), პროექტის 
ხანგრძლივობა: ოქტომბერი2006 - ოქტომბერი2008 

7. 2007 certificate for completion of the Teacher Training 
program II in Assessment and Program Accreditation (Iowa
State University,Ames, USA and The Georgian Technical 
University, Tbilisi) 

8. 2006  certificate for completion of the Teacher Training 
Program(Community Colleges for International 
Development,Inc. and The Georgian Technical University, 
Tbilisi) 

  

ჯილდოები (ეროვნული/ 
სახელმწიფო/დარგობრივი  პრემია, 
ორდენი, მედალი  და სხვ.) 

 

საპატიო წოდებები   
ლექციების კურსის წაკითხვა 
უცხოეთის უმაღლეს 
სასწავლებლებში 

   

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შედეგების კომერციალიზაცია, 
დანერგვა 
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რეალიზებული პროექტები 1. ქ.თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, კეკელიძის ქ. 
#38(ნაკვეთი#054/097) მოქ.ვ.ჩიხრაძია ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლის პროექტი; ავტორები:მ.გუჯაბიძე; 
გ.კობიაშვილი; მ.მაისურაძე. 2012წ. 
2. ქ.თბილისი. დიდგორის რაიონი, სოფ. 
წავკისი(ნაკვეთი#599) დახურული საცურაო აუზის პროექტი 
დამკვეთი- ი.გურჩიანი; ავტორები:მ.გუჯაბიძე; 
გ.კობიაშვილი; მ.მაისურაძე. 2012წ. 
3. ქ.თბლისის უ.ჩხეიძის ქ.#17 და დ.უზნაძის ქ.#58-ში 
მდებარე მრავალფუნქციური საავადმყოფოს პროექტი; 
თბილისი2012. წ. ავტორები: დ.ჩიქოვანი, გ.ბერიძე, 
მ.მაისურაძე... 
4. აშშ-ის პრეზიდენტის - რონალდ რეიგანის ძეგლი ქ. 
თბილისში; მოქანდაკე:ა.მონასელიძე; 
არქიტექტორი:მ.მაისურაძე;2011წ. 
5. მრავალპროფილიანი სავაჭრო კომპლექსი “ქალაქის გული”, 

ცაბაძის ქ.#8 ქ.თბილისში სამშენებლო ფართი 61.800 კვ.მ. 
ავტორები:ბ.ბერიშვილი, მ.მაისურაძე; 2009-10წ.; 

6. სავაჭრო-კომერციული ცენტრი “ილორი-2000”’ ცაბაძის ქ. 
#8. თბილისში სამშ.ფართი 3500 კვ.მ. 2009წ.;. 
7. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ნაფარეულის ქ.#5 
ქ.თბილისში სამშენებლო ფართი 2800კვ.მ.2008წ.; 
8. შოთა რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქციის პროექტი. 
დარბაზი საქმიანი და საზეიმო მიღებებისთვის; შოთა 
რუსთაველის თეატრის მიშენების პროექტი; რობერტ 
სტურუას სტუდია-სახელოსნო. ავტორები: ო.ნახუცრიშვილი; 
მ. მაისურაძე.  2003-04. წ.;  
9. საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში, ავტორი: 
მ.მაისურაძე;2003წ..; 
10. საცხოვრებელი სახლი სოფ. წყლულეთში, ავტორი: 
მ.მაისურაძე; 2000წ.. 
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შემოქმედებითი კონკურსები, მათ 
შორის, საერთაშორისო 

1. ქ. თბილისი, უოლდროპებისადმი მიძღვნილი 
მემორიალის ესკიზური პროექტი 2016წ. 

2. ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის მოედნის ესკიზური 
პროექტი 2012წ. 

3. ქ. გორში, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და 
ასევე, სტალინური საბჭოთა რეპრესიების შედეგად  
დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი მემორიალის 
ესკიზპროექტი, 2010; 

4. ქ. თბილისი, მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა პანთეონში 1937 წელს    

5. რეპრესირებულ, უსაფლავო, ცნობილ მწერალთა და 
ხელოვანთა სიმბოლური საფლავის  მემორიალი, 
2009; 

6. ქ. თელავი, ეროვნული გმირის - ქაქუცა 
ჩოლოყაშვილის მემორიალი, 2007; 

7. ქ. თბილისი, ეროვნული გმირის – ქაქუცა 
ჩოლოყაშვილის ძეგლი;  მთაწმინდის პანთეონი, 
2006; 

8. ქ. თბილისი, შოთა რუსთაველის ძეგლი ქ. კიევში, 
2006; 

9. ქ.  თბილისი, 9 აპრილის მემორიალი, კომპოზიცია 
“გაზაფხული მაინც მოვა”; 2004; 
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სხვა აქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება 

1. 2011წლიდან დღემდე- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი; 
2.2014-2015 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული 
ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო მოდულური 
პროგრამების ფასილიტატორი; 
3.2017წ. სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 
4.2017წ. სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჟოს საფინანსო-
საბიუჯეტო საკითხთა მუდმივმოქმედი  კომისიის წევრი 
5.2006 წლიდან დღემდე- სტუ-ის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის აკადემიური 
საბჭოს წევრი 
6.2006 წლიდან დღემდე- სტუ-ის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო 
საბჭოს წევრი 
7.2006-2007   საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 
დაცვის ფონფის ექსპერტი/სოციოლოგი;  
8.2002-05 ”ღია საზოგადოება-საქართველო”-ს განათლების 
რეფორმის განვითარების პროგრამის 
ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლების სახელმწიფო 
საექსპერტო კომისიის წევრი. 
9. 2007-დღემდე  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 
დიზაინის  ფაკულტეტის  სარედაქციო ჯგუფის წევრი;  
10.საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის წევრი  2007 
წლიდან დღემდე 
11.1985წ-დან დღემდე საქართველოს არქიტექტორთა 
კავშირის წევრი; 
12.1983  საკავშირო არქიტექტურული სკოლების სადიპლომო 
ნამუშევრების დათვალიერება - კონკურსის ლაურეატი 
13.საქართველოს არქიტექტორ ქალთა ასოციაციის წევრი  
2009 წლიდან დღემდე 
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* - შენიშვნა:  უპირატესი მნიშვნელობა მიეცემა ბოლო 10 წელიწადში გამოქვეყნებულ 

შრომებს/აქტივობებს. 
7. სამსახურებრივი გამოცდილება  

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი #

2009-დღემდე ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი,არქიტექტურის 
საფუძვლების დეპარტამენტი     

13 

2007-2011 ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ს ტ უ, არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი; 

13 

2006-2007 ასოცირებული პროფესორი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი,არქიტექტურის  
არქიტექტურული გეგმარების საფუძვლების კათედრა, ს ტ უ 

13

1999-2006 დოცენტი; არქ, გეგმარების საფუძვლების კათედრა, ს ტ უ 13
1993-1999 უფროსი მასწავლებელი, არქ, გეგმარების საფუძვლების კათ. ს ტ უ 13 
1986 -1993 ასისტენტი, არქ, გეგმარების საფუძვლების კათედრა, ს ტ უ 13
1983-1986          უფრ. მეცნიერ მუშაკი, საქ. მინ. საბჭ. არსებული ძეგლთა დაცვის სამმართველო. 13
1980-1983      არქიტექტორი, სტუ-ის არქიტექტურის ფაკულტეტის  საპროექტო ბიურო 13 
1976-77 განათლების სამინისტროს საპროექტო ბიურო, ტექნიკოს-არქიტექტორი 13

  

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი #

დაწესებულების დასახელება. 
მიუთითეთ შესაბამისი სტრუქტურული 
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება, 

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი,არქიტექტურის 
საფუძვლების დეპარტამენტი 

13

  

დაკავებული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი 13 
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შეთავსებით მუშაობა  
წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა დანართი # 

2011 წ.- დღემდე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი- აკრედიტაციის 
ექსპერტი 

12 

 

8. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული 

   

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 
 ინგლისური -საშუალოდ,  რუსული -თავისუფლად;  

რომელ უცხოურ  ენაზე შეძლებთ  მეცადინეობების ჩატარებას - რუსული  
 

9. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

პროგრამა: 
თვითშეფასებები - ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო, მომხმარებლის დონე  

Mc Office, Internet, 
გრაფიკული 
პროგრამები- 

PhotoShop, Corel Draw, 
ArchiCAD….. 

კარგი, 
 
 
 
საშუალო 

 
10. ოჯახური მდგომარეობა 
 დაოჯახებული 
მეუღლე:  რეზო  ხასია -  მოქანდაკე; საქართველოს დამსახურებული მხატვარი;  
შვილები:  1.  ივანე ხასია - საჯარო პოლიტიკი მაგისტრი; JTI კავკასია - მარეგულირებელ საკითხთა მენეჯერი; 
                   2.  ალექსანდრე ხასია, არქიტექტორი; შპს “არქ ექსპერტიზის ცენტრი“ - დირექტორი. 
 

 

11. სხვა ინფორმაცია 

დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური 
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში? 

შპს“კავკასიის უნივერსიტეტი“- პროფესორი 

მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში აკადემიური 
თანამდებობის დასაკავებლად სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში? 

არა

გაქვთ თუ არა ნასამართლობა?
(კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
აკადემიური თანამდებობის დაკავება 
შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით) 

არა

  

იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ ან 
ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე? 

არა 

შენიშვნა: არასწორი მონაცემების ან გაყალბებული დოკუმენტების წარმოდგენა ავტომატურად იწვევს კონკურსიდან მოხსნას 
ან კონკურსის შედეგის გაუქმებას 

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

განმცხადებელი     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

თარიღი:  27/07/2017 
დანართები:   . .31 . ფურცელზე. 

დაწესებულების მისამართი და 
ტელეფონი: 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 
 0175, საქართველო, თბილისი, 
 კოსტავას 77 
 მ. კოსტავას 72, I კორპუსი;       
 arch@gtu.ge 
  2337163 

 


