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კონკურსანტის ანკეტა 
!

1. კონკურსანტი: 
გვარი:  ჩაჩავა სახელი: ნინო 

    

პირადი ნომერი: 01011008352 დაბადების თარიღი: 1966 
    

მოქალაქეობა: ქართველი ელ.ფოსტა: n_chachava@gtu.ge 
    

მისამართი: თბილისი, 0105, კოტე აფხაზის ქუჩა 18
    

ბინის ტელეფონი: 2931708 მობილური ტელ.: 593966792 
    

 
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 
 ბაკალავრიატი: 

არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები 
COMPD06 კომპიუტერული დაგეგმარება.  არქიტექტურული 
ინფორმატიკის საფუძვლები 
 LSARC03 შრომის უსაფრთხოება არქიტექტურაში და საგანგებო 
სიტიაციების მართვა 
TEBCP06 ქალაქთმშენებლობის თეორიის საფუძვლები  
8 URBRE06 ურბანული (ქალაქთმშენებლობითი) რეკონსტრუქცია 
ურბანული რეკონსტრუქცია– რეაბილიტაცია 
COMGA06 არქიტექტურული კომპუტერული გრაფიკა  
 LSARC03 შრომის უსაფრთხოება არქიტექტურაში და საგანგებო 
სიტუაციების მართვა  
 LSARC03 შრომის უსაფრთხოება არქიტექტურაში და საგანგებო 
სიტიუაციების მართვა 

არქიტექტურა 
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LSARC03 შრომის უსაფრთხოება არქიტექტურაში და საგანგებო 
სიტიაციების მართვა  
ACOMP06 არქიტექტურული კომპოზიცია  
ARCOB06 არქიტექტურული კომპოზიციის საფუძვლები 
URBPL06 ურბანული რეკონსტრუქცია–რეაბილიტაცია 
COMGA06 არქიტექტურული კომპუტერული გრაფიკა 
RVISC06 საპროექტო გადაწყვეტების რეალისტური 
ვიზუალიზაცია 
THARC06 არქიტექტურული კომპოზიციის თეორია 

მაგისტრატურა 

COMD106 კომპიუტერული გრაფიკა  
FCCMF06 ფორმათწარმოქმნის კონცეპტუალური და 
მეთოდოლოგიური საფუძვლები  
COMD206 კომპიუტერული გრაფიკა 41 CMOBF06 ბიონიკური 
ფორმების კომპიუტერული მოდელირება არქიტექტურ ული 
გადაწყ- ვეტების კომ- პიუტერული მოდელირება 5 
 CMOAS06 არქიტექტურული გადაწყვეტების კომპიუტერული 
მოდელირება  
 URBBS06 მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი 
საფუძვლები  
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, ქალაქი და ეკოლოგიური 
პრობლემები  
 TBUDR06 ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების 
თეორიული საფუძვლები 
CUNLS06 ურბანიზირებული და ბუნებრივი ლანდშაფტების 
ტერიტორიების ურთიერთობა ქალაქთმშენებლობითი ათვისების 
პროცესში  
CDUE106 ქალაქის გარემოს კომპიუტერული მოდელირება  
 CAMCU06 ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაციის 
კომპიუტერული მოდელირება  
 CSUR106 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 
უზრუნველყოფა 
UPFAS06 ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით- ფუნქციური, 
სივრცით-არქიტექტურილი, ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-
ეკონომიკური და სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 
კომპლექსური ასპექტები  
CSUR206 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 
უზრუნველყოფა- 
 COMPM06 კომპიუტერული მოდელირება  

 

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
არქიტექტურა 
 

არქიტექტურა 
 დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 
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4. განათლება  
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

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

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

სტუ-ს არქიტექტურის ინსტიტუტის  ასპირანტურა 
სპეციალობა - არქიტექტურა. სპეციალიზაცია- 
”ქალაქმშენებლობა, რეგიონული დაგეგმარება, 
ლანდშაფტების არქიტექტურა და სასოფლო-სამეურნეო 
დასახლების დაგეგმარება” 1996-2000 წწ . -  არქიტექტურის 
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.  2004 წ. 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  
არქიტექტურის ფაკულტეტი. არქიტექტურა. არქიტექტორის 
კვალიფიკაცია.  - 1983-1989 წწ.  

დანართი # 

1
 
 
2 

 
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) 

თანამედროვე ქალაქის ისტორიული ცენტრის განვითარების დაგეგმვა 
სეისმური რისკის გათვალისწინებით 

1 

5.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები* 
კვლევის/სამუშაოს სახე 

(გრანტი, პროექტი, 
ხელშეკრულება და სხვა, 

მათ შორის პირადი 
ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 
(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 
შემსრულებელი) 

Tempus Project No. 
544178-TEMPUS-

1-2013-1-PT-
TEMPUS-JPCR 

2017-
2013 

განათლების რეფორმები ცოდნის 
საერთაშორისო გაცვლის საშუალებით   

 

კოორდინატორი 

შოთა 
რუსთაველის 
ეროვნული 
სამეცნიერო 

ფონდი 

(გრანტის ნომერი 
PhDF2016_201) 

2016-
2018 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო 
პროგრამის გრანტი 

დოქტორანტის 
ხელმძღვანელი 

 შოთა 
რუსთაველის 
ეროვნული 
სამეცნიერო 

ფონდი (საგრანტო 
ხელშეკრულება  

 

2013-
2016 

"თანამედროვე სამეცნიერო-კვლევითი 
აპარატურისა და/ან სამეცნიერო 

კვლევებისათვის საჭირო  კომპიუტერული 
პროგრამების შეძენა“  

 

 

 

კოორდინატორი 
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41/01) 

პროექტი 
განვითარდა  

გაეროსა (UNDP) 
და შვეიცარიის 
განვითარების 
(SDC) ფონდის 
მხარდაჭერით  

2010 თბილისის სეისმური რისკის შეფასება 
(ინგლისური) 

Seismic Risk Assessment for Tbilisi 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ევროსაბჭოს 
რეგიონული 
პროგრამის 

DGIV/CULT/KI 
ფარგლებში 

შესრულებული 
პროექტი 

2007 
2008 

evrosabWosa da kievis iniciativis 
regionaluri TanamSromlobis 
programis farglebSi momzadebuli 
proeqti 

„დიუმას კულტურული მარშრუტი 
კავკასიაში“ (საქართველოს ნაწილი) 

კოორდინატორი 

 

5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები* 
საქმინობის სახე 

(სახელმძღვანელო, 
დამხმარე 

სახელმძღვანელო, 
მეთოდური მითითება, 
სილაბუსი და სხვა) 

წელი დასახელება დანართი # 

დამხმარე ახელმძღვანელო 
დამხმარე ახელმძღვანელო 

2015 
2017 

არქიტექტორ-ტექნიკოსის დამხმარე 
სახელმძღვანელო 

სადოქტორო პროგრამის დამხმარე სახელმძღვანელო 
PROPORTION & URBANISM & ENVIRONMENT 
(იმყოფება დამუშავების სტადიაში) 

3 
4 

სადოქტორო 
პროგრამის 
კურიკულუმისა და 
სილაბუსების 
მომზადება 

2017 
მდგრადი ურბანისტიკა (ინგლისურად) 

(წარდგენილია აკრედიტაციაზე ხარისხის 
განვითარების ეროვნულ ცენტრში) 

5 
6 

სილაბუსი 2011 დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები ( ArchiCAD) 7 

სილაბუსი 2011 დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (AutoCAD 
Architecture) 

8 

საზაფხულო 
სკოლის BIASS 2011 
კურიკულუმი 

2011 
არქიტექტურა და კლიმატური ფაქტორები 

(ინგლისურად) 
7 

ვორქშოპების 
სამუშაო 
პროგრამების 
მომზადება 

2010 
„გალათა რევიუ“, სტამბოლი, თურქეთი; “კალა 

რევიუ”,, თბილისი, საქართველო (ინგლისურად) 
8 

ბათუმის 
საერთაშორისო  
არქიტექტურული 
საზაფხულო სკოლის 
კურიკულუმის 

2006 
“კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ბუნებრივი 

კატასტროფებისგან” (ინგლისურად) 
9 
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მომზადება 
საკონკურსო 
ღონისძიების ფორმატის 
მომზადება 

2012 
სტუდენტური არქიტექტურული კონკურსი 

საუკეთესო საკურსო პროექტების გამოსავლენად 
 

10 

გამოფენების და 
სემინარების 
ორგანიზება: 
გალერეა 
„უნივერსი“, არსი, 
თბილისი, 
საქართველო; თურქ 
არქიტექტორთა 
კავშირის ოფისში 
(ანკარა, თურქეთი) 

2006 
 

2006 

საზაფხულო სკოლის ნამუშევრების გამოფენა და 
შედეგების პრეზენტაცია 

 
11 

 

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

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                         სასწავლო წელი

COMPD06 კომპიუტერული დაგეგმარება.   
COMGA06 არქიტექტურული კომპუტერული გრაფიკა  
RVISC06 საპროექტო გადაწყვეტების რეალისტური ვიზუალიზაცია 
დაპროექტების კომპიუტერული პროგრამები (ArchiCAD) 
 
 

2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2017 

 
 

ურბანული დასახლებების დაცვა სტიქიური მოვლენების ზემოქმედებისგან 
არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი მეთოდებით 

2014-2017 

  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

 
COMD106 კომპიუტერული გრაფიკა  
COMD206 კომპიუტერული გრაფიკა  
CMOBF06 ბიონიკური ფორმების კომპიუტერული მოდელირება  
 CMOAS06 არქიტექტურული გადაწყვეტების კომპიუტერული მოდელირება  
 URBBS06 მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი საფუძვლები  
CSUR106 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა 
CSUR206 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა 
 COMPM06 კომპიუტერული მოდელირება  
CDUE106 ქალაქის გარემოს კომპიუტერული მოდელირება  
 CAMCU06 ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაციის კომპიუტერული 
მოდელირება  
 

2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
2013-2016 
 

 
  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

დოქტორანტების - ნინო თავდუმაძის და თამარ ხოშტარიას ხელმძღვანელობა 
დანართი 12, 13 
 

2013, 2017, 
2018 

  
  
  

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

17 
დამატებითი ინფორმაცია:  2000-2006 - მოწვეული პედაგოგის, 2006-2017 ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 
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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  1 - 13 
სამეცნიერო სტატიები 18 11 13 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 
საშუალებები და ლიტერატურა 

 2 4 

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

  - 

კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების 
ხელმძღვანელობა  

2004 14

გამოგონებები (საავტორო 
მოწმობები ან პატენტები) 

საერთო რაოდენობა   - 
მათ შორის, გაყიდული   - 

 
6.2. სხვა აქტივობები* 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი 
# 

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა - -
სამეცნიერო წოდება დოქტორის აკადემიური ხარისხი + 1 
საერთაშორისო, სახელმწიფო და 
რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, 
ევროკავშირის ტემპუსის, ევროსაბჭოს პროექტების 

კოორდინატორი; გაეროს და შვეიცარიის განვითარების 
ფონდის, ინტასის პროექტების მონაწილე 

+ 14

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 
გამოცდილება    

- - -

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 

2012 წელს განახლებადი ენერგიებისა და 
ენერგოეფექტურიპროექტების განხორციელება“ პროგრამის 

ფარგლებში სტუდენტური სადიპლომო და საკურსო  
ნამუშევრების  კონკურსის, არქიტექტურულ და 

ქალაქთმშენებლობით პრობლემებთან დაკავშირებული 
საერთაშორისო კონფერენციისსაორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა 

+ 10 

კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–
ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) 

ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე ლიუფანას 
უნივერსიტეტის,ლუნებურგი,  გერმანია MOOC  

მხარდაჭერილი ჰარვარდის ეკონომიკური კვლევების 
ცენტრის, აშშ, ბოკონის უნივერსიტეტის, იტალია, 
ინოვაციების ცენტრის, გერმანია, და სხვა წამყვანი 
უნივერსიტეტების მიერ; fUTURE-u ვორქშოპი 

ორგანიზებული სან დიეგოს, აშშ, ქოვენთრის, ინგლისი, 
ლიუფანას უნივერსიტეტის, გოეთეს ინსტიტუტის,  
ევროპული უნივერსიტეტების ასოციაციის მიერ  

+ 

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

არქიტექტურის დარგში საუკეთესო წიგნის ნომინაციაში 
გამარჯვებული; FUTURE-U საერთაშორისო ფორმატის 

კონკურსში გამარჯვებული 

+;  18, 19 

საპატიო წოდებები    - 
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ლექციების კურსის წაკითხვა 
უცხოეთის უმაღლეს 
სასწავლებლებში 

იზმირის საერთაშორისო სსაზაფხულო არქიტექტურულ 
სკოლაში ლექციების წაკითხვა, 2014 

+ 20 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შედეგების კომერციალიზაცია, 
დანერგვა 

LUPOSCAN-ის კომპიუტერული უზრუნველყოფის 
სამეცნიერ-პრაქტიკულ საქმიანობაში დანერგვა. პატარა 
სამების, ვარძიის კედლების მოხატულობის კვლევა და 

ფიქსაცია 

+ 21 

რეალიზებული პროექტები ტემპუსის rethinkE პროექტი; ბათუმის საერთაშორისო 
არქიტექტურული სკოლის აქტივობა - 2006 და 2011 წლები; 
ევროსაბჭოს პროექტი „დიუმას კულტურული მარშრუტი 

კავკასიაში“ 

+ 22

შემოქმედებითი კონკურსები, მათ 
შორის, საერთაშორისო 

საერთაშორისო კონკურსი კონფერენციის ელექტრონული 
ორგანიზების ფორმატზე FUTURE-U STUDENT 

COMPETITION 

+ 23 

სხვა აქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება 

პროფესიული პროგრამების სტანდარტის განვითარება, 
DACUM 

კომპიუტერული ცენტრი 3 D DEsign - მიკრობიზნესი 
ასოციაცია ინჟინრული აზრის განათლებისა დ ამეცნიერების 

განყოფილების ხელმძღვანელი 

+ 24 

* - შენიშვნა:  უპირატესი მნიშვნელობა მიეცემა ბოლო 10 წელიწადში გამოქვეყნებულ 
შრომებს/აქტივობებს. 

7. სამსახურებრივი გამოცდილება  

 

8. შეთავსებით მუშაობა  
წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა დანართი #

2015 აგრარული უნივერსიტეტი 28 
 

9. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული  

  

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით 29 
   

რომელ უცხოურ  ენაზე შეძლებთ  მეცადინეობების ჩატარებას  
 

10. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

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

MS Windows, MS 
Office Suite, Photoshop, 

AutoCAD 

კარგი 30 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი #

1998-დან დღემდე დამფუძნებელთა საბჭოს წევრი. 25 
2007 – dan დღემდე ასოცირებული პროფესორი 26 

1989-1997 მეცნიერ თანამშრომელი 27 
1989-1990 უმცროსი მეცნიერთანამშრომელი. 28 

2011-დღემდე მიკრობიზნესი 29 
2005 - 2011 ინდმეწარმე 30 

   

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი #

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

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი 

 
25 

  

დაკავებული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი 26 
  

დაწესებულების მისამართი და 
ტელეფონი: 

კოსტავასქ.72 (+995 32) 2 36 50 93; 65 61 27 
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Internet Applications, 
Indesign, GIS 

Applications, ArchiCAD 

 
11. ოჯახური მდგომარეობა 

მეუღლე-მალხაზ ლეკვეიშვილი, 4 შვილი ნიკოლოზ, ნათია, ნანა, ალექსანდრე ლეკვეიშვილები 
 

 

12. სხვა ინფორმაცია 
 

  

დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური 
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში? 

ვარ მოწვეული პროფესორი აგრარულ უნივერსიტეტში 

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: 11.08.2017 
დანართები:   . . . ფურცელზე.        


