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საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

 
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 

2017 წელი 

 

ფოტო 

 
 

კონკურსანტის ანკეტა 
!

1. კონკურსანტი: 
გვარი:  მალაღურაძე სახელი: მარიამი 

    

პირადი ნომერი: 01024046355 დაბადების თარიღი: 1966წლის 31 მარტი 
    

მოქალაქეობა: საქრთველოს რესპუბლიკა ელ.ფოსტა: Maka.malaghuradze@yahoo.com
    

მისამართი: ს.ჩიქოვანის 24ა, ბინა 25
    

ბინის ტელეფონი: 2 334 846 მობილური ტელ.: 593604938 
    

 
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. შესავალი არქიტექტურაში „არქიტექტურა“ 

107.არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა 
109.კონსტრუქციები არქიტექტურაში. არქიტექტურული 

კონსტრუქციები, დიდმალიანი არქიტექტურული 
კონსტრუქციები 

111 საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობა- ნაგებობების 
არქიტექტურა, საცხოვრებელი შენობების და კომპლექსების 

პროექტირება 

„არქიტექტურა“ 

 
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა  
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა  
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მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა  
დოქტორანტის ხელმძღვანელობა  

4. განათლება  
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

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

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

სპი არქიტექტურის ფაკულტეტი,სპეციალობა „არქიტექტორი“  
1984-1989წწ,  

სტუ,  არქიტექტურის ფაკულტეტი, ასპირანტურა სამოქალაქო 
და სამრეწველო შენობების მოცულობა 

1997-2001წ.წ. 

დანართი #

 

 
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) 

“მრავალფუნქციური კომპლექსების ხუროთმოძღვრება მთიან პირობებში” 
2002წ.25.09 

 

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) 

    
    

 

5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები* 
საქმინობის სახე 

(სახელმძღვანელო, 
დამხმარე 

სახელმძღვანელო, 
მეთოდური მითითება, 
სილაბუსი და სხვა) 

წელი დასახელება დანართი # 

 2015 
წწ 

ნაშენთა   ხუროთმოძღვრული   ნაწილები 
წიგნი   მესამე 

დიდმალიანი  საზოგადოებრივი    და   სამრეწველო   შენობა -  
ნაგებობები 

 
 2005 

წწ 
მთიანი ქვეყნების კონკურენტუნარიანი ხუროთმოძღვრება 
/მაგისტრატურაში სწავლების მეთოდიკა და პროგრამა/ 

 
 

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

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                         სასწავლო წელი

.არქიტექტურული გეგმარების საწყისები. აზომვითი პრაქტიკა ,შესავალი 
არქიტექტურაში 

2012-2017 

  
  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
  
  
  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
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სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა მეცადინეობების 
ჩატარება) სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ-ში, წელი

10

დამატებითი ინფორმაცია: 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. კონკურსანტის სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება  

6.1. პუბლიკაციები*: 
  

დასახელება 

რაოდენობა 
დანართი 

# 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-
2017 
წლები 

მონოგრაფიები     
სამეცნიერო სტატიები 4 1  
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 
საშუალებები და ლიტერატურა 

 1

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

 

კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების 
ხელმძღვანელობა  

   

გამოგონებები (საავტორო 
მოწმობები ან პატენტები) 

საერთო რაოდენობა    
მათ შორის, გაყიდული    

 
6.2. სხვა აქტივობები* 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი 
# 

მეცნიერებათა აკადემიების 
წევრობა 

   

სამეცნიერო წოდება  
საერთაშორისო, სახელმწიფო და 
რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

  

სარედაქციო კოლეგიებში 
მუშაობის გამოცდილება 
   

   

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 

   

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

 

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

ოქროს მედალი „საუკეთესო სტუდენტური 
ნამუშევრისათვის’ ბაქოსი ცათერებული 
სტუდენტური საერთაშორისო კონკურსზე 

1988წ  

საპატიო წოდებები   
ლექციების კურსის წაკითხვა 
უცხოეთის უმაღლეს 
სასწავლებლებში 
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სამეცნიერო-კვლევითი 
საქმიანობის შედეგების 
კომერციალიზაცია, დანერგვა 

   

რეალიზებული პროექტები დიზაინ პროექტები: _ ჭავჭავძის  N83ში მდებარე 
ბინისთვის (განხორციელებული); 

რამიშვილი ქ. 22-შიმდებარე მდებარე ბინისთვის 
(განხორციელებული); 

_ ჭავჭავძის 80-ში მდებარე ბინისთვის 
(განხორციელებული); 

_ გეგეჩკორის ქ.N2, ბულაჩაურის ქუჩაზე 
ერთბინიანი ინდივიდუალური სახლი დიდ 

დიღომაში (განხორციელებული); აბაშიძის N85 
მაღაზია სალონის ექსტერიერი 

დიზაინპროექტი“აბრაკადაბრა“.ერთბინიანი 
ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი 

(კაკლებში) მშენებლობის პროცესში. 

MA.NI. Architecture & 
Design 2005,2008წწ 
 
 
http://tas.ge/?p=mypage; 
AR1153665 2012-
2014წწ 
 
MA.NI. Architecture & 
Design 2015 წ 
პროექტი 
http://tas.ge/?p=mypage 
AR1475628 
 

 

შემოქმედებითი კონკურსები, მათ 
შორის, საერთაშორისო 

„სტუდენტები სტუდეტებისთვის’ თეზისები 
ბრაიტონი 

ოქროს მედალი „საუკეთესო სტუდენტური 
ნამუშევრისათვის’ ბაქოსი ცათერებული 
სტუდენტური საერთაშორისო კონკურსზე 

კონკურსი--თბილისში რუსთაველის მოედნის 
რეკონსრუქცია; კონკურსი _ ეროვნული 
თანხმობის მონუმენტი საქართველოს 
პარლამენტის წინა ტერიტორიაზე 

1987 წ 
 

1988წ 
 
 

2002-2004 წ.წ 

სხვა აქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, გამოცდილება 
და დამსახურება 

   

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

7. სამსახურებრივი გამოცდილება  

 

8. შეთავსებით მუშაობა  
წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა დანართი # 

  
 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი # 
1983-1984 „საქაგროკოოპპრექტი“ მხაზველი
1989-1991 „თბილზნიიეპი“ არქიტექტორი  
1991-1998 „საქაგროკოოპპრექტი“მთ. არქიტექტორი  
1997-2001 სტუ ასპირანტურა 
2004-2006 სტუ-ს სამოქალაქო და სამრეწველო შენობების არქიტექტურის კათედრა დოცენტი  
2009-2012 მოწვეული სპეციალისტი საათობრივი ანაზღაურებით, ურბანისტიკას და 

დიზაინის ფაკულტეტი 
 

2012 -2016 უფროსი მასწავლებელი არქიტექტურის ურბანისტიკისა დიზაინის ფაკულტეტი  
2016-2017 მოწვეული ასოცირებული პროფესორი  

  

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი #

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

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

სტუ-ს არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი, არქიტეტურის საფუძვლებისა და თეორიის  
დეპარტამენტი N 603 

 

  

დაკავებული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
  

დაწესებულების მისამართი და 
ტელეფონი: 

მ.კოსტავას N68 სტუ-ს პირველი კორპუსი
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9. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული 

  

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით  
1.რუსული;2. 
ინგლისური 

1.თავისუფლად; 2. ლექსიკონის დახმარებით  

რომელ უცხოურ  ენაზე შეძლებთ  მეცადინეობების ჩატარებას რუსულად
 

10. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

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

Word, Excel, AutoCAD 
architectural Desktop 
2007 Viz Render, 
atlantis, PhotoShop. 

ძალიან კარგი,  

 
11. ოჯახური მდგომარეობა 

მყავს ორი შვილი: ნათია წილოსანი (25 წლის) დაოჯახებული და დავით წილოსანი(22 წლის) დაოჯახებული.
 

 

12. სხვა ინფორმაცია 

დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური 
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში? 
მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში აკადემიური 

თანამდებობის დასაკავებლად სხვა უმაღლეს 
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში? 

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

  

იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ ან 
ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე? 

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

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

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

თარიღი: 
დანართები:   . . . ფურცელზე. 


