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1. კონკურსანტი: 
გვარი:  ძიძიგური სახელი: მაია

  

პირადი ნომერი: 01008023900 დაბადების თარიღი: 22.03.1960 
  

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე ელ.ფოსტა: Maia.dzidziguri@yahoo.com@gtu.ge
  

მისამართი: ქ.თბილისი მოსაშვილის ქ.#26
  

ბინის ტელეფონი: 2233064  551233064  
    

 
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 
 ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო

 
არქიტექტურა
 
 
 
არქიტექტურა 

მოდერნიზმის დაბადება არქიტექურაში: საქართველო და მსოფლიო 
 არქიტექტურა  ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო

არქიტექტურის ისტორია. უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო და 
მსოფლიო 

არქიტექტურა
 
თავისუფალი 
კომპონენტი ძველი ეგვიპტის ხელოვნება 

ანტიკური სამყარო და ორდერული სისტემის ჩამოყალიბება 
თავისუფალი 
კომპონენტი 

ურბანიზმი შუა საუკუნეებიდან XIX ს-მდე: ქალაქები, მოედნები და არქიტექტურული 
ანსამბლები 

თავისუფალი 
კომპონენტი 

 თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია 
მშენებლობა და 
არქიტექტურა 

 ეროვნულობა მე-20 ს-ის ქართულ არქიტექტურაში არქიტექტურათმცოდნეო
ბა 
ნეომოდერნიზმი და 
რეგიონალიზმი ქართული არქიტექტურის თვითმყოფადობის ნგრევა და მისი აღდგენის მცდელობები: 

რეგიონალიზმი, ეროვნულობა და გლობალიზაცია 
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არქიტექტურული კრიტიკა-2:  არქიტექტურული  მოცულობის არქიტექტურული 
კვლევის მეთოდოლოგია 

არქიტექტურული 
კრიტიკა და 
ჟურნალიზმი   არქიტექტურული კრიტიკა - 3: არქიტექტურული ანსამბლის 

(კომპლექსის)არქიტექტურული კვლევის მეთოდოლოგია 
 მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა  
  
დოქტოტრანტის ხელმძღვანელობა  

4. განათლება  
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

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

   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, არქიტექტურის 
ფაკულტეტი, არქიტეტურის სპეციალობა, არქიტეტორი. 
1976–1981 

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) 

არქიტექტურულ-მხატვრული თავისებურებანი არჩილ ქურდიანის 
შემოქმედებაში, 2003 

2 

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) 

ხელშეკრულება 2012 დიდუბე–ჩუღურეთის რაიონში დავით აღმაშენებლის 
გამზირზე მდებარე სარეკონსტრუქციო ნაგებობის  (#172) 
გარემოს ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი (იხ. 
დანართი 3) 

ხელშეკრულება 2012 ფერისცვალების ქუჩაზე მშენებარე საცხოვრებელი სახლის 
(#3)  და მისი გარემოს ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2012 შარდენის ქუჩაზე (#3/5) მდებარე შენობის და 
მისი გარემოს ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2013 ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე შენობის (#12) ისტორიულ – 
  –არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2013 ლესელიძის ქუჩაზე მდებარე სახლისა (32) და მისი გარემოს 
ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2013 თბილისის ბოტანიკურ ბაღში მდებარე ყოფილი მუზეუმის 
სარეაბილიტაციო შენობისა და მისი გარემოს ისტორიულ–

არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2013 თბილისის ბოტანიკურ ბაღში მდებარე შენობისა და მისი 
გარემოს ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2014 თბილისში მახათას შესახვევში მდებარე ტერიტორიის (#9/4) 
ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2014 ვერჰარნის II ჩიხში მდებარე შენობის (#9) და მისი გარემოს 
ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2014 ასათიანის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლის 
ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2014 მაყაშვილის ქუჩაზე მდებარე საცხოვრებელი სახლისა (#26)და 
მისი გარემოს ისტორიულ–არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2014 სიღნაღში ჭავაჭავაძის ქუჩაზე (#11) მდებარე საცხოვრისის ძირითადი 
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ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა შემსრულებელი 
ხელშეკრულება 2014 ვაშლოვანის ქუჩაზე  (# 3) მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 
ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2015 აღმაშენებლის გამზირზე (#140) მდებარე შენობის 
ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2015 შპს. „ალ. ალადაშვილის სახელობის კლინიკის“  კუთვნილი 
ნაგებობების ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2015 მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე (#18) შენობის ისტორიულ–
არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2016 აღმაშენებლის გამზირზე (#140) მდებარე შენობის 
ისტორიულ-არქიტექტურული კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

ხელშეკრულება 2016 დედოფლისწყაროს II შესახვევში მდებარე საცხოვრებელი 
სახლისა და მიმდებარე ტერიტორიის კვლევა 

ძირითადი 
შემსრულებელი 

სამეცნერო ნაშრომი 
შესრულებულია 

ლისაბონის 
უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის 
ფაკულტეტზე 

პოსდოქტორანტურის 
ექვსთვიანი  

მობილობის პერიოდში 
(Infinity, Erasmus 

Mundus Programme). 

2015-
2016 

The comparative analysis of two historical districts in Lisbon and 
Tbilisi (Bairro Alto, Sololaki), PHD research, Lisbon University, 
Faculty of Architecture (Infinity, Erasmus Mundus 
Programme),2016 , (70 გვერდი) 

ლისაბონის 
უნივერსიტეტის 
პოსტდოქტორანტი  
(იხ. დანართი - 3) 

 

5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები* 
საქმინობის სახე 

(სახელმძღვანელო, 
დამხმარე 

სახელმძღვანელო, 
მეთოდური მითითება, 
სილაბუსი და სხვა) 

წელი დასახელება დანართი # 

კონსპექტი 2012 დასავლეთევროპული არქიტექტურა: რომანულიდან კლასიციზმამდე 
ელექტრონული 

სახელმძღვანელო 
2016  „დასავლეთ ევროპის არქიტექტურის ისტორია რომანული ეპოქიდან XIX 

საუკუნის დასაწყისამდე“ – 2016, საგამომცემლო სახლი „საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-20-644-3 

4 

სილაბუსები 2013-
2017 
წწ. 

1. არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან 
კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო 
2. მოდერნიზმის დაბადება არქიტექტურაში: საქართველო და 
მსოფლიო 
3. XVIII  ბოლოს და XXს-ის დასაწყისის ფუნდამენტალური 
ცვლილებები არქიტექტურაში და მოდერნიზმის ჩამოყალიბება     
4. თანამედროვე მიმართულებები მსოფლიო არქიტექტურაში და 
ქალაქთმშენებლობაში –1 
5. ურბანიზმი შუა საუკუნეებიდან XIX ს-მდე: ქალაქები, მოედნები 
და არქიტექტურული ანსამბლები 
6. История архитектуры. От раннехристианского периода до 
классицизма 
7. Рождение модернизма в архитектуре 
8. Урбанистика со средневековья до XIXв.: города, площади и 
архитектурные ансамбли 
9. ეროვნული, ხალხური, ვერნაკურალური -  გლობალურის 
პირისპირ და მასთან ერთად 
10. ეროვნულობა XX საუკუნის ქართულ არქიტექტურაში 
11. Introduction to History of Arts 
12. Architecture and Art Through the Ages (till 19th century) 
13. Modernism in Art and Architecture 
14. Architecture Today  
15. არქიტექტურის ისტორია - ძველი სამყარო   
16. არქიტექტურის ისტორია - რომანული პერიოდიდან მე-19 
საუკუნემდე   

5
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17. თანამედროვე არქიტექტურა 1   
18. თანამედროვე არქიტექტურა 2 

 

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

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                          სასწავლო წელი 
1. მოდერნიზმის დაბადება არქიტექურაში: საქართველო და მსოფლიო 
 

2013-2017 

2. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: საქართველო და მსოფლიო 
 

2013-2017 

3. История архитектуры. От раннехристианского периода до классицизма 2013-2017 

4. Рождение модернизма в архитектуре 2013-2017

5. თანამედროვე არქიტექტურის ისტორია 2014-2016

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
ეროვნულობა მე-20 ს-ის ქართულ არქიტექტურაში 2013-2014 

  
  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  
2 დოქტორანტის ხელმძღვანელი  2015-2017 

 2016-2017 
  
  

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

1998-2017 

დამატებითი ინფორმაცია: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის არქიტექტურის პროგრამის ხელმძღვანელი, 
არქიტექტურის ისტორიის ლექტორი 
 

2017

 
 
 
 
 
 

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

6.1. პუბლიკაციები*: 
  

დასახელება 

რაოდენობა 
დანართი 

# 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-
2017 
წლები 

მონოგრაფიები  1  4 
სამეცნიერო სტატიები 10 10 4 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 
საშუალებები და ლიტერატურა 

 1 4 

კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა  7 4
დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 
ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა 

 1 4 

კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების 
ხელმძღვანელობა  

 12/22 6

გამოგონებები (საავტორო 
მოწმობები ან პატენტები) 

საერთო რაოდენობა    
მათ შორის, გაყიდული    

 
6.2. სხვა აქტივობები* 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი 
#

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა  
სამეცნიერო წოდება აკადემიური დოქტორი   2 
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საერთაშორისო, სახელმწიფო და 
რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

ევროკავშირის პროგრამის ფარგლებში ლისაბონის 
უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე 

პოსდოქტორანტურის ექვსთვიანი  მობილობა  (Infinity, 
Erasmus Mundus Programme). 

 3 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 
გამოცდილება    

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის 
ისტორიისა დათეორიის კათედრის  ჟურნალ „კამარას“  

სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 3

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 

 

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

თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების 
ზოგადი კურსი“  

სტუ–ს პროფესიული განვითარების ცენტრი,აიოვას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ), „სათემო კოლეჯები 

საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ“. (აშშ) 

 

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

   

საპატიო წოდებები     
ლექციების კურსის წაკითხვა 
უცხოეთის უმაღლეს 
სასწავლებლებში 

 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შედეგების კომერციალიზაცია, 
დანერგვა 

 

რეალიზებული პროექტები    
შემოქმედებითი კონკურსები, მათ 
შორის, საერთაშორისო 

1982წ.დიპლომების საკავშირო კონკურსზე    პირველი 
ხარისხის დიპლომი განსაკუთრებული აღნიშვნით– 
გათანაბრებული პროექტის საავტორო უფლებებთან. 

 3 

სხვა აქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება 

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის საბჭოს და  სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

 3 

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

7. სამსახურებრივი გამოცდილება  
წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი #

1981–1989  საქქალაქმშენსახპროექტი. II არქიტექტურული სახელოსნოს არქიტექტორი 7 
1989–1990 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სტაჟიორი
1990–1997 საქართველოს  ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტი  
1997–2004 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  არქიტექტურის ინსტიტუტის 

ხელოვნების ისტორიის კათედრის ასისტენტი 
 

2004–2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ინსტიტუტის 
ხელოვნების ისტორიის კათედრის დოცენტი

 

2006–2009 სტუ–ს არქიტექტურის ინსტიტუტის არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის 
დეპარტამენტის სახვითი ხელოვნების, არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის 
ისტორიისა და თეორიის მიმართულების  პედაგოგი

2009–2017 
 

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 
არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის დეპარტამენტის ასოცირებული 
პროფესორი 

  

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი #

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

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. არქიტექტურის 
საფუძვლებისა და თეორიის დეპარტამენტი 

 
 

  

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

2017 აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის მოწვეული  ასოცირებული პროფესორი 
 

9. ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული 

  

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით  
 რუსული – თავისუფლად 

ინგლისური–საშუალოდ 
რომელ უცხოურ  ენაზე შეძლებთ  მეცადინეობების ჩატარებას           რუსულად, ინგლისურად
 

10. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

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

 საშუალო 

 
11. ოჯახური მდგომარეობა 

დაოჯახებული.  მეუღლე –დავით იოსებიძე. შვილები–არჩილ, გიორგი, ლაშა იოსებიძეები
 

 

12. სხვა ინფორმაცია 

დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური 
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში? 

არა

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: 
დანართები:   . . . ფურცელზე. 

დაწესებულების მისამართი და 
ტელეფონი: 

თბილისი-0171, ვაკე–საბურთალოს რაიონი, კოსტავას ქ.N 72 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  I c  კორპუსი, IV 
სართული.  
ტელ.: 233-71-63, (შიდა ტელეფონი – 62–60) 

 

 


