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 დამტკიცებულია 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2012 წ. 6 ივლისის № 733 დადგენილებით 

მოდიფიცირებულია 

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 

2016 წ. 19 მაისის №2005 დადგენილებით 

 

მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა 
 

პროგრამის სახელწოდება 

არქიტექტურა 

Architecture 

 

ფაკულტეტი 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 

Faculty of Architecture, Urban Planning and Design 

 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

სრული პროფესორი ლევან ბერიძე 

 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

არქიტექტურის  მაგისტრი არჩეული  სამაგისტრო თემატიკის შესაბამისი სპეციალიზაციით: 

 არქიტექტურის  მაგისტრი შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების 

სპეციალიზაციით; 

 არქიტექტურის  მაგისტრი ლანდშაფტური არქიტექტურის სპეციალიზაციით; 

 არქიტექტურის  მაგისტრი გარემოს დიზაინის სპეციალიზაციით; 

 არქიტექტურის  მაგისტრი ინტერიერის დიზაინის სპეციალიზაციით. 

 

Master of Architecture in the specialization relevant to the selected them:  

 Master of Architecture in  the specialization of Architecture and Urban Planning; 

 Master of Architecture in  the specialization of Landscape Architecture; 

 Master of Architecture in  the specialization of Environmental Design; 

 Master of Architecture in the specialization of Interior Design. 

 

მიენიჭება საგანმანათლებლო პროგრამის არანაკლებ 120 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში 

 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით 

120 კრედიტი  

 

სწავლების ენა 

ქართული 
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პროგრამის მიზანი 

პროგრამის მიზანია მოამზადოს ისეთი პროფესიონალი, რომლის მოღვაწეობის ძირითადი სფერო 

იქნება არქიტექტურის დარგში პრაქტიკული თუ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა. მას ექნება 

შესაბამისი ცოდნა და უნარი იმისა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა არქიტექტურული 

გარემოს კეთილმოწყობისა და სხვადასხვა დანიშნულების არქიტექტურული ობიექტების დაპროექტების 

თუ განხორციელების პროცესში. 

 

პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 

მაგისტრატურაში სწავლის უფლება აქვს არანაკლებ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური 

ხარისხის მქონე პირს, რომელიც ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე (საერთო 

სამაგისტრო გამოცდა და სტუ-ს მიერ განსაზღვრული გამოცდა/გამოცდები). გამოცდების 

საკითხები/ტესტები განთავსდება სტუ-ს სწავლების დეპარტამენტის ვებგვერდზე  

http://www.gtu.ge/study/index.php გამოცდების დაწყებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. პროგრამაზე 

ჩარიცხვა სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე შესაძლებელია საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. 

 

სწავლის შედეგები და კომპეტენტურობები (ზოგადი და დარგობრივი) 

1.სპეციალიზაცია – შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება. 
 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

არქიტექტურული მოღვაწეობის სფეროს, ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირების,  

ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგიის და ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების პრობლემური 

საკითხების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რაც იძლევა ნოვატორული იდეების შემუშავების და ცალკეული 

პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების გაცნობიერების საშუალებას; არქიტექტურულ და 

ქალაქგეგმარებით პროექტირებაზე გავლენის მქონე მომიჯნავე  სფეროების, ტექნოლოგიების  და 

მათთვის დამახასიათებელი  სპეციფიკური  მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

მულტიდისციპლინურ გარემოში მოქმედებისას და ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირებისას, 

პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების გამოყენება;  ქალაქთმშენებლობითი 

ეკოლოგიის თვალსაზრისით, უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პროექტირების 

პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა; მდგრადი განვითარების პრინციპების გამოყენებით, 

არქიტექტურული ენითა და საშუალებებით არქიტექტურული ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

  არქიტექტურის და ურბანისტიკის დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და 

ლოგიკური აზროვნების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს 

არქიტექტურულ, ესთეტიურ,  ეკოლოგიურ, ქალაქგეგმარებით, საინჟინრო–ტექნიკურ ასპექტებს. 

არქიტექტურული საქმიანობის პროცესში,  მონაცემების სისტემატიზაციის საფუძველზე, სათანადო  

კრიტერიუმების  და პრინციპების შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების მიღება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების 

წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, გრაფიკული ჩანახატები 

და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

http://www.gtu.ge/study/index.php
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სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და 

ინოვაციური საქმიანობის საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და 

დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის (UIA) და 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების დაცვა. 

 

2.  სპეციალიზაცია – ლანდშაფტური არქიტექტურა 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

ლანდშაფტური პროექტირების პრობლემური საკითხების, ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის 

ფორმირების და  ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის პრობლემური საკითხების    ღრმა და სისტემური 

ცოდნა, რაც იძლევა ახალი იდეების შემუშავების და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური 

გზების გაცნობიერების საშუალებას; ლანდშაფტურ პროექტირებაზე გავლენის მქონე მომიჯნავე  

სფეროების, ფიტოდიზაინისა და მეყვავილეობის ტექნოლოგიების  და მათთვის დამახასიათებელი  

სპეციფიკური  მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ლანდშაფტური პროექტირების პროცესში მონაცემების სისტემატიზაციის საფუძველზე, სათანადო 

კრიტერიუმების და პრინციპების შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების მიღება. უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების გამოყენებით პროექტირების პროცესის დამოუკიდებლად წარმართვა; ლანდშაფტური 

არქიტექტურის ენითა და საშუალებებით არქიტექტურული ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

ლანდშაფტური არქიტექტურის დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული ანალიზის და 

ლოგიკური აზროვნების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, რომელიც მოიცავს 

არქიტექტურულ, ესთეტიურ,  ეკოლოგიურ, ქალაქგეგმარებით  ასპექტებს.  

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების 

წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, გრაფიკული ჩანახატები 

და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და 

ინოვაციური საქმიანობის საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და 

დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 
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დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის (UIA) და 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების დაცვა. 

 

 

3. სპეციალიზაცია – გარემოს დიზაინი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზების პრობლემური საკითხების    ღრმა და სისტემური ცოდნა, 

დიზაინურ დაგეგმარებაზე გავლენის მქონე მომიჯნავე  სფეროების, ტექნოლოგიების  და მათთვის 

დამახასიათებელი  სპეციფიკური  მეთოდების ცოდნა და გაცნობიერება, რაც იძლევა ახალი იდეების 

შემუშავების და ცალკეული პრობლემების გადაჭრის ორიგინალური გზების გაცნობიერების საშუალებას;  

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: 

ურბანული სივრცის  დიზაინური  ორგანიზების  პროცესში, მონაცემების  სისტემატიზაციის 

საფუძველზე, სათანადო კრიტერიუმების და პრინციპების შემუშავების გზით გადაწყვეტილებების 

მიღება. უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით პროექტირების პროცესის დამოუკიდებლად 

წარმართვა; დიზაინური დაგეგმარების პროცესში შესაბამისი საშუალებებით არქიტექტურული 

ნამუშევრების შექმნა. 

დასკვნის უნარი: 

ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზების დარგში არსებული უახლესი ინფორმაციის კრიტიკული 

ანალიზის და ლოგიკური აზროვნების საფუძველზე დასაბუთებული დასკვნების ჩამოყალიბება, 

რომელიც მოიცავს არქიტექტურულ, ესთეტიურ,   ქალაქგეგმარებით  ასპექტებს.  

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების 

წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, გრაფიკული ჩანახატები 

და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და 

ინოვაციური საქმიანობის საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და 

დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის (UIA) და 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების დაცვა. 

 

4. სპეციალიზაცია – ინტერიერის დიზაინი 

 

ცოდნა და გაცნობიერება- ინტერიერების სხვადასხვა  სტილისტური მიმდინარეობებისა და მათი 

თავისებურებების ღრმა და სისტემური ცოდნა, რომელიც იძლევა ახალი და ორიგინალური იდეების 
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შემუშავებისა და ცალკეული პრობლემის გადაჭრის გზების გაცნობიერების საშუალებას; 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი - სხვადასხვა დანიშნულებისა და სტილის ინტერიერების 

პროექტირებისას კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის ახალი, ორიგინალური გზების ძიება, მათ 

შორის უახლესი მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენებით; 

დასკვნის  უნარი - სხვადასხვა დანიშნულების ინტერიერისათვის დამახასიათებელი  ინფორმაციის,  

მათ შორის ამ სფეროში  უახლესი კვლევებისა და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე 

დასაბუთებული დასკვნის  ჩამოყალიბება. 

კომუნიკაციის უნარი: 

იდეების, არსებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის გზების შესახებ დეტალური წერილობითი 

ანგარიშის მომზადება. მშობლიურ და უცხოურ ენაზე კომუნიკაცია; პროფესიული ინფორმაციის ზეპირად 

გადაცემა;  აუდიტორიის წინაშე საკუთარი იდეების, არსებული პრობლემების და მათი გადჭრის გზების 

წარდგენა. ვიზუალური კომუნიკაციის ხერხების (მექანიკური, ელექტრონული, გრაფიკული ჩანახატები 

და მაკეტები) მაღალ პროფესიულ დონეზე ფლობა და მათი  საშუალებით  ზემოქმედება. 

სწავლის უნარი: 

სწავლის პროცესის თავისებურებების გაანალიზება და სტრატეგიულად დაგეგმვა. შემოქმედებითი და 

ინოვაციური საქმიანობის საფუძველზე საკუთარი სწავლის პროცესის თანამიმდევრულად და 

დამოუკიდებლად წარმართვა. პროფესიული ცოდნისა და გამოცდილების გამდიდრების მიზნით 

საკუთარი სწავლის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ღირებულებები: 

არქიტექტურული საქმიანობისთვის დამახასიათებელი ღირებულებებისადმი თავისი და სხვების 

დამოკიდებულებების შეფასება და ახალი ღირებულებების დამკვიდრებაში წვლილის შეტანა; 

არქიტექტურის სფეროში საავტორო უფლებების, არქიტექტორთა საერთაშორისო კავშირის (UIA) და 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის ეთიკის კოდექსებით გათვალისწინებული  ნორმების დაცვა. 

 

სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები 

 ლექცია      სემინარი (ჯგუფში მუშაობა)      პრაქტიკული      ლაბორატორიული      პრაქტიკა    

 საკურსო სამუშაო/პროექტი      დამოუკიდებელი მუშაობა      სამაგისტრო ნაშრომი 

 

სწავლების პროცესში რომელიმე კონკრეტული საკითხის შესწავლა შეუძლებელია მხოლოდ ერთი 

მეთოდით. პედაგოგს სწავლების პროცესში უხდება სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება, ასევე ხშირ 

შემთხვევაში ადგილი აქვს მეთოდთა შერწყმას. სწავლების პროცესში მეთოდები ერთმანეთს ავსებს.  

გთავაზობთ სწავლებისა და სწავლის ყველაზე გავრცელებულ მეთოდებს და მათ განმარტებებს. მათგან 

საჭირო მეთოდს, კონკრეტული მიზნიდან და ამოცანიდან გამომდინარე, შეარჩევს პედაგოგი.  

 

1. დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. 

დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას. 

დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს კამათში და ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

პედაგოგის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს მსჯელობისა და საკუთარი 

აზრის დასაბუთების უნარს.  

2. თანამშრომლობითი (cooperative) სწავლება – იმგვარი სწავლების სტრატეგიაა, სადაც ჯგუფის 

თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის 

თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს პრობლემაზე, ვიდრე 

ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს.  

3. ჯგუფური (collaborative) მუშაობა – ამ მეთოდით სწავლება გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფურად 

დაყოფას და მათთვის სასწავლო დავალებების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად 

ამუშავებენ საკითხს და პარალელურად უზიარებენ თავის მოსაზრებებს ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. 



- 6 -     (სულ 44 გვ.) 

დასახული ამოცანიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის 

მოხდეს ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში.  

4. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL) - მეთოდი, რომელიც ახალი ცოდნის მიღების და 

ინტეგრაციის პროცესის საწყის ეტაპად იყენებს კონკრეტულ პრობლემას.  

5. ევრისტიკული მეთოდი – ეფუძნება დასმული ამოცანის ეტაპობრივ გადაწყვეტას. ეს პროცესი 

სწავლებისას ფაქტების დამოუკიდებლად დაფიქსირებისა და მათ შორის კავშირების დანახვის 

გზით ხორციელდება.  

6. შემთხვევების შესწავლა (Case study) – პედაგოგი სტუდენტებთან ერთად განიხილავს კონკრეტულ 

შემთხვევებს და ისინი ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან საკითხს. მაგალითად, 

საინჟინრო უსაფრთხოების სფეროში ეს შეიძლება იყოს კონკრეტული ავარიის ან კატასტროფის 

განხილვა, პოლიტიკის მეცნიერებაში - კონკრეტული, მაგალითად, ყარაბახის პრობლემის (სომხეთ-

აზერბაიჯანის კონფლიქტის) ანალიზი და ა. შ.  

7. გონებრივი იერიში (Brain storming) – ეს მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში კონკრეტული 

საკითხის/პრობლემის შესახებ მაქსიმალურად მეტი, სასურველია რადიკალურად განსხვავებული, 

აზრის, იდეის ჩამოყალიბებასა და გამოთქმის ხელშეწყობას. აღნიშნული მეთოდი განაპირობებს 

პრობლემისადმი შემოქმედებითი მიდგომის განვითარებას. მეთოდის გამოყენება ეფექტიანია 

სტუდენტთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფის არსებობის პირობებში და შედგება რამდენიმე ძირითადი 

ეტაპისგან:  

 პრობლემის/საკითხის განსაზღვრა შემოქმედებითი კუთხით;  

 დროის გარკვეულ მონაკვეთში საკითხის ირგვლივ მსმენელთა მიერ გამოთქმული იდეების 

კრიტიკის გარეშე ჩანიშვნა (ძირითადად დაფაზე);  

 შეფასების კრიტერიუმების განსაზღვრა კვლევის მიზანთან იდეის შესაბამისობის 

დასადგენად;  

 შერჩეული იდეების შეფასება წინასწარ გასაზღვრული კრიტერიუმებით;  

 გამორიცხვის გზით იმ იდეების გამორჩევა, რომლებიც ყველაზე მეტად შეესაბამება დასმულ 

საკითხს;  

 უმაღლესი შეფასების მქონე იდეის, როგორც დასახული პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო 

საშუალების გამოვლენა.  

8. როლური და სიტუაციური თამაშები – წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით 

განხორციელებული თამაშები სტუდენტებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა პოზიციიდან შეხედონ 

საკითხს. იგი ეხმარება მათ ალტერნატიული თვალსაზრისის ჩამოყალიბებაში. ისევე როგორც 

დისკუსია, ეს თამაშებიც უყალიბებს სტუდენტს საკუთარი პოზიციის დამოუკიდებლად გამოთქმისა 

და კამათში მისი დაცვის უნარს. 

9. დემონსტრირების მეთოდი – ეს მეთოდი ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. 

შედეგის მიღწევის თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტიანია. ხშირ შემთხვევაში უმჯობესია მასალა 

ერთდროულად აუდიო და ვიზუალური გზით მოვაწოდოთ სტუდენტებს. შესასწავლი მასალის 

დემონსტრირება შესაძლებელია როგორც მასწავლებლის, ასევე სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი 

გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის სხვადასხვა საფეხური, 

დავაკონკრეტოთ, თუ რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად; ამავე დროს, ეს 

სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის არსს. დემონსტრირება შესაძლოა 

მარტივ სახეს ატარებდეს.  

10.ინდუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, როდესაც 

სწავლის პროცესში აზრის მსვლელობა ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული ანუ 

მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისკენ.  

11. დედუქციური მეთოდი – განსაზღვრავს ნებისმიერი ცოდნის გადაცემის ისეთ ფორმას, რომელიც 

ზოგად ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის აღმოჩენის ლოგიკურ პროცესს წარმოადგენს ანუ 

პროცესი მიმდინარეობს ზოგადიდან კონკრეტულისაკენ.  

12. ანალიზის მეთოდი – გვეხმარება სასწავლო მასალის, როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ 

ნაწილებად დაშლაში. ამით მარტივდება რთული პრობლემის შიგნით არსებული ცალკეული 

საკითხების დეტალური გაშუქება.  

13. სინთეზის მეთოდი – გულისხმობს ცალკეული საკითხების დაჯგუფებით ერთი მთლიანის 
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შედგენას. ეს მეთოდი ხელს უწყობს პრობლემის, როგორც მთლიანის დანახვის უნარის 

განვითარებას.  

14. ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი.  

15. წერითი მუშაობის მეთოდი – რომელიც გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ამონაწერებისა 

და ჩანაწერების გაკეთება, მასალის დაკონსპექტება, თეზისების შედგენა, რეფერატის ან ესეს 

შესრულება და სხვ.  

16.ლაბორატორიული მეთოდი – გულისხმობს შემდეგი სახის მოქმედებებს: ცდების დაყენება, 

ვიდეომასალის, დინამიკური ხასიათის მასალის ჩვენება და სხვ.  

17.პრაქტიკული მეთოდები – აერთიანებს სწავლების ყველა იმ ფორმას, რომელიც სტუდენტს 

პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს უყალიბებს. ამ შემთხვევაში სტუდენტი შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

დამოუკიდებლად ასრულებს ამა თუ იმ მოქმედებას, მაგალითად, საწარმოო და პედაგოგიური 

პრაქტიკა, საველე მუშაობა და სხვ.  

18.ახსნა-განმარტებითი მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. პედაგოგს 

მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის დაწვრილებით განხილვაც ხდება 

მოცემული თემის ფარგლებში.  

19.ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – მოითხოვს პედაგოგისა და სტუდენტის აქტიურ 

ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული 

მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია.  

20. პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია – პროექტზე მუშაობისას სტუდენტი რეალური პრობლემის 

გადასაჭრელად იყენებს შეძენილ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს. პროექტით სწავლება ამაღლებს 

სტუდენტთა მოტივაციასა და პასუხისმგებლობას. პროექტზე მუშაობა მოიცავს დაგეგმვის, კვლევის, 

პრაქტიკული აქტივობისა და შედეგების წარმოდგენის ეტაპებს არჩეული საკითხის შესაბამისად. 

პროექტი განხორციელებლად ჩაითვლება , თუ მისი შედეგები თვალსაჩინოდ და დამაჯერებლად , 

კორექტული ფორმით არის წარმოდგენილი. იგი შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალურად, 

წყვილებში ან ჯგუფურად; ასევე, ერთი საგნის ფარგლებში ან რამდენიმე საგნის ფარგლებში 

(საგანთა ინტეგრაცია); დასრულების შემდეგ პროექტი წარედგინება ფართო აუდიტორიას.  

21. ელექტრონული სწავლება (E-learning) – გულისხმობს სწავლებას ინტერნეტითა და მულტიმედიური 

საშუალებებით. იგი მოიცავს სწავლების პროცესის ყველა კომპონენტს (მიზნები, შინაარსი, 

მეთოდები, საშუალებები და სხვ.), რომელთა რეალიზება ხდება სპეციფიკური საშუალებებით. 

ელექტრონული სწავლება არის სამი სახის:  

  დასწრებული, როდესაც სწავლების პროცესი მიმდინარეობს პედაგოგისა და სტუდენტების 

საკონტაქტო საათების ფარგლებში, ხოლო სასწავლო მასალის გადაცემა ხორციელდება 

ელექტრონული კურსის საშუალებით;  

   დისტანციური სწავლება გულისხმობს სასწავლო პროცესის წარმართვას პროფესორის 

ფიზიკური დასწრების გარეშე. სასწავლო კურსი თავიდან ბოლომდე დისტანციურად, 

ელექტრონული ფორმატით მიმდინარობს;  

 ჰიბრიდული (დასწრებული/დისტანციური) - სწავლების ძირითადი ნაწილი მიმდინარეობს 

დისტანციურად, ხოლო მცირე ნაწილი ხორციელდება საკონტაქტო საათების ფარგლებში. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება 

შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (A) - ფრიადი - მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი;  

 (B) - ძალიან კარგი - მაქსიმალური შეფასების 81-90%;  

 (C) - კარგი - მაქსიმალური შეფასების 71-80%;  

 (D) - დამაკმაყოფილებელი - მაქსიმალური შეფასების 61-70%;  

 (E) - საკმარისი - მაქსიმალური შეფასების 51-60%;  

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

 (FX) ვერ ჩააბარა - მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე 

ერთხელ გასვლის უფლება. 

 (F) ჩაიჭრა - მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 
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ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

 

სილაბუსებში მოცემულია სტუდენტის ცოდნის შეფასების შესაბამისი ფორმები და მეთოდები. 

შეფასების ფორმების შესაბამისი მეთოდების, კრიტერიუმებისა და სკალების აღწერა თან ერთვის 

საგანმანათლებლო პროგრამას, აგრეთვე განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf 

კვლევითი კომპონენტის შეფასების წესი მოცემულია უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე 

http://www.gtu.ge/study/scavleba/samag_Sefas.pdf 

 

დასაქმების სფერო 

 ადგილობრივი თვითმართველობის (სანებართვო, მარეგულირებელი და მაკონტროლებელი) 

ორგანოები; 

 არქიტექტურული საპროექტო და დიზაინ–სტუდიები; 

 არქიტექტურულ-სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიები;   

 ისტორიულ–კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამსახურები და ფონდები; 

 მასმედიის საშუალებები და სარეკლამო კომპანიები; 

 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სპეციალიზებული სკოლები. 

 

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამები 

 

პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური და  მატერიალური რესურსი 

პროგრამა უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალური რესურსით. დამატებითი 

ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ სილაბუსებში. 

 

თანდართული სილაბუსების რაოდენობა: 205 

 

 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სქემა 

 
 

 

 

№ 

 

 

 

სასწავლო და სამეცნიერო 

კომპონენტები 

I წელი II წელი  

 

სულ, 

კრედიტები 

სე
მე

სტ
რ

ი
 I
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 I

I 

სე
მე

სტ
რ

ი
 I

II
 

სე
მე

სტ
რ

ი
 I

V
 

  

 სასწავლო კომპონენტი:      

1  სასწავლო კურსები 30 25 20  75 

 კვლევითი კომპონენტი:      

2 სამაგისტრო კვლევის პროექტი 

/პროსპექტუსი  

 5   5 

3 თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი  

  10  10 

http://www.gtu.ge/quality/axali/shefasebisforma.pdf
http://www.gtu.ge/study/scavleba/samag_Sefas.pdf


- 9 -     (სულ 44 გვ.) 

4 სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და 

დაცვა 

   30 30 

ECTS 

კრედიტები 

სემესტრში 30 30 30 30 120 

კურსზე 60 60 120 

 

 

 

„შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება“–ს სპეციალიზაციის სამაგისტრო 

თემატიკების და თავისუფალი საგნების  საგნობრივი დატვირთვა 

 

სამაგისტრო თემატიკა:  „შენობა–ნაგებობათა არქიტექტურა” 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 

არ გააჩნია 5   
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 

არ გააჩნია  5  

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 

3 
METIN02 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 5   

4 NHSAR06 ახალი საცხოვრისის სტრუქტურული არქიტექტურა არ გააჩნია 5   

5 ARPR106 არქიტექტურული პროექტირება-1   არ გააჩნია 5   

6 TFPBD06 
საზოგადოებრივი შენობა - ნაგებობების 

დაპროექტების თეორიული საფუძვლები 
არ გააჩნია 5   

7 ARPR206 არქიტექტურული პროექტირება-2  არ გააჩნია 5   

8 

BRRES06 შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია- რესტავრაცია 

არ გააჩნია  5  

MTACO06 
არქიტექტურული კონსტრუქციები თანამედროვე 

ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით 

APMET06 
არქიტექტურული დაპროექტების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

ARBSD06 მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურა 

  არჩევითი ბლოკი 1     

  შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა     

9 TPARG06 
არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა, კვლევა-

განზოგადება 
არ გააჩნია  5  
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

10 ARPR306 არქიტექტურული პროექტირება-3 არ გააჩნია  10  

11 TPDIN06 

სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-

ნაგებობების დაპროექტების თეორიული 

საფუძვლები 

არ გააჩნია   5 

12 ECOAR06 ეკოლოგიური არქიტექტურა არ გააჩნია   5 

13 ARPR406 არქიტექტურული პროექტირება-4 

არქიტექტურ

ული პროექ-

ტირება-3 

  10 

  არჩევითი ბლოკი 2     

  შენობა-ნაგებობათა რესტავრაცია-რეკონსტრუქცია     

14 PCPAR06 
კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული 

პრაქტიკა 
არ გააჩნია  5  

15 ARCDE06 არქიტექტურული დაპროექტება არ გაჩნია  10  

16 CONAR06 კონტექსტი არქიტექტურაში არ გააჩნია   5 

17 SCPAR06 
კულტურის პოეტიკა და ხუროთმოძღვრული 

პრაქტიკა 
არ გააჩნია   5 

18 ARCD106 არქიტექტურული დაპროექტება 1 

არქიტექტურ

ული დაპრ-

ოექტება 

  10 

  არჩევითი ბლოკი 3     

  არქიტექტურული დაპროექტების ორგანიზება     

19 APPO106 
არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო 

საქმის ორგანიზაცია 1 
არ გააჩნია  5  

20 IPARP06 
არქიტექტურული დაპროექტების ინფორმაციული 

უზრუნველყოფა 
არ გააჩნია  5  

21 ADTC106 
არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და 

კომპიუტერული) 1 
არ გააჩნია  5  

22 APPO206 
არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო 

საქმის ორგანიზაცია 2 

არქიტექტურ

ული დაპრო-

ექტება და სა-

პროექტო სა-

ქმის ორგანი-

ზაცია 1 

  5 

23 ARCSM06 
არქიტექტურული კონსტრუქციები და 

მასალათმცოდნეობა 
არ გააჩნია   5 

24 ADTC206 
არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და 

კომპიუტერული) 2 

არქიტექტურ

ული გრაფი-

კა (ტრადი-

ციული და 

კომპიუტერუ

ლი) 1 

  5 

25 SRMPO06 
სოციალური კვლევის მეთოდიკა და საზოგადოების 

დაკვეთის ანალიზი 
არ გააჩნია   5 
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

  არჩევითი ბლოკი 4     

  არქიტექტურული დაპროექტების მეთოდოლოგია     

26 PMET106 დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 არ გააჩნია  5  

27 CMEFC06 
კომპოზიციის კონცეპტუალური და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
არ გააჩნია  5  

28 COMD106 კომპიუტერული გრაფიკა 1 არ გააჩნია  5  

29 PMET206 დაპროექტების მეთოდოლოგია 2 

დაპროექტებ

ის მეთოდო-

ლოგია 1 

  5 

30 FCCMF06 
ფორმათწარმოქმნის კონცეპტუალური და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
არ გააჩნია   5 

31 COMD206 კომპიუტერული გრაფიკა 2 

კომპიუტერ

ული გრა-

ფიკა 1 

  5 

32 CONPM06 
კონსტრუქციები, მშენებლობის პრინციპები და 

მასალები 
არ გააჩნია   5 

  არჩევითი ბლოკი 5     

  მდგრადი განვითარების არქიტექტურა     

33 ARCBI06 არქიტექტურული ბიონიკა არ გააჩნია  3  

34 CLARC06 კლიმატი და არქიტექტურა არ გააჩნია  3  

35 ENEFT02 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები არ გააჩნია  3  

36 CONSA06 
მდგრადი განვითარების შენობების 

არქიტექტურული კონსტრუქციები 
არ გააჩნია  3  

37 CMOAS06 
არქიტექტურული გადაწყვეტების კომპიუტერული 

მოდელირება  
არ გააჩნია  3  

38 ARDSB06 მდგრადი განვითარების არქიტექტურული პროექტი 

მდგრადი გა-

ნვითარების 

შენობების 

არქიტექტურა 

  5 

39 ARCBD06 არქიტექტურული ბიონიკა (პროექტი) 
არქიტექტურ

ულიბიონიკა 
  5 

40 URBBS06 
მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი საფუ–

ძვლები 
არ გააჩნია   5 

41 CMOBF06 
ბიონიკური ფორმების კომპიუტერული 

მოდელირება 

არქიტექტურ

ული გადაწყ-

ვეტების კომ-

პიუტერული 

მოდელირება 

  5 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 
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სამაგისტრო თემატიკა:  „ურბანული დაგეგმარება“ 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 

არ გააჩნია 5   
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 

არ გააჩნია  5  

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 

3 
METIN02 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 5   

4 

UEUEP06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, ქალაქი და 

ეკოლოგიური  პრობლემები 
არ გააჩნია 5   

URBBS06 
მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი საფუ–

ძვლები 

5 USFCI06 ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირება არ გააჩნია 5   

6 TBUDR06 
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების 

თეორიული საფუძვლები 
არ გააჩნია 5   

7 TPAPC06 
ქალაქმშენებლობითი კლიმატოლოგია და 

არქიტექტურული ფიზიკა 
არ გააჩნია 5   

  არჩევითი ბლოკი 1     

  ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია     

8 UETMB06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
არ გააჩნია  5  

9 CDUE106 ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული მოდელირება 1 არ გააჩნია  5  

10 SECO106 
ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების 

საკითხები-1 
არ გააჩნია  5  

11 ENDTC06 
საქალაქო სივრცის საინჟინრო მოწყობა და 

ტრანსპორტი 
არ გააჩნია  5  

12 SHNEM06 

ქალაქის სოციალურ-ეკოლოგიური პრობლემები, 

სისტემის “ადამიანი-ბუნებრივი გარემოს” 

ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიის საკითხები 

ქალაქთმშენებ

ლობის ეკო-

ლოგია, თეორ-

იულ-მეთოდ-

ოლოგიური 

საფუძვლები 

  5 

13 CUNLS06 
ურბანიზირებული და ბუნებრივი ლანდშაფტების 

ტერიტორიების ურთიერთობა 

ქალაქთმშენებლობითი  ათვისების პროცესში 

არ გააჩნია   5 
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

14 CDUE206 ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული მოდელირება 2 

ქალაქის გარ-

ემოს  კომპიუ-

ტერული მო-

დელირება 1 

  5 

15 SECO206 
ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების 

საკითხები-2 

ქალაქის ეკო-

ლოგიური გა-

რემოს  დაპრ-

ოექტების 

საკითხები-1 

  5 

  არჩევითი ბლოკი 2     

  ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაცია     

16 SEBCD06 
ქალაქის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური 

საფუძვლები 
არ გააჩნია  5  

17 DCSTR06 
ქალაქის პროექტირება (მცირე ქალაქის 

საცხოვრებელი რაიონი) 
არ გააჩნია  10  

18 CAMCU06 
ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაციის 

კომპიუტერული მოდელირება 
არ გააჩნია  5  

19 CITEC06 ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია არ გააჩნია   5 

20 DCCCR06 
ქალაქის პროექტირება (ქალაქის ცენტრის 

რეკონსტრუქცია) 

ქალაქის გან-

ვითარების 

სოციალურ-

ეკონომიკური 

საფუძვლები 

  10 

21 BUCTE 06 
ქალაქთმშენებლობის თეორიის ესთეტიკის 

საფუძვლები 
არ გააჩნია   5 

  არჩევითი ბლოკი 3     

  ურბანული რეკონსტრუქცია     

22 TPCPR06 
ქალაქგეგმარების რეკონსტრუქციის 

სატრანსპორტო პრობლემები 
არ გააჩნია  5  

23 CIHQU06 
ქალაქის ისტორიული კვარტალის ურბანული და 

მოცულობით-სივრცითი რეკონსტრუქციის 

პროექტი (ფარული რეკონსტრუქცია) 

არ გააჩნია  5  

24 CSUR106 
ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა-1 
არ გააჩნია  5  

25 UPFAS06 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურილი, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 

არ გააჩნია  5  

26 HIURP06 
ისტორიული განაშენების ურბანული 

რეკონსტრუქციის პროექტი 

ქალაქის ისტ-

ორიული კვა-

რტალის ურბ-

ანული და მო-

ცულობით-

  10 
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

სივრცითი 

რეკონსტრუქც

იის პროექტი 

(ფარული რეკ-

ონსტრუქცია) 

27 CSUR206 
ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა-2 

ურბანული 

რეკონსტრუქც

იის კომპიუტ-

ერული უზრ-

უნველყოფა-1 

  5 

28 CRPHE06 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური 

რეკონსტრუქციის პრინციპები 
არ გააჩნია   5 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 

 

თავისუფალი საგნები 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS 

კრედიტი 

1 TBEUP06 
ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის თეორიული 

საფუძვლები  
არ გააჩნია 5 

2 DQCEE06 

ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს დაპროექტების 

საკითხი – არქიტექტურული პროექტირება 

ეკოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით  

ქალაქის ეკოლოგიური 

გარემოს  დაპროექ-

ტების საკითხები-2 

10 

3 HEPR206 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური 

რეკონსტრუქციის  პრინციპები 2 

ისტორიული გარემ-

ოს დაცვის, კომპლექ-

სური რეკონსტრუქ-

ციის პრინციპები 

5 

4 UPFA206 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურული, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 2 

ურბანული რეკონსტ-

რუქციის გეგმარე-

ბით-ფუნქციური, 

სივრცით-არქიტექ-

ტურილი, ძეგლთა-

დაცვითი, სოციალ-

ურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინ-

ჟინრო ინფრასტრუქ-

ტურის კომპლექსური 

ასპექტები 

5 

5 UPFA306 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურული, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 3 

ურბანული რეკონსტ-

რუქციის გეგმარე-

ბით-ფუნქციური, 

სივრცით-არქიტექ-

ტურული, ძეგლთა-

5 
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დაცვითი, სოციალ-

ურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინ-

ჟინრო ინფრასტრუქ-

ტურის კომპლექსური 

ასპექტები 2 

6 NHCHD06 ახალი საცხოვრისი ქალაქის ისტორიულ უბანში არ გააჩნია 5 

7 SOHOU06 სოციალური საცხოვრისი არ გააჩნია 5 

8 MSFLE06 
თანამედროვე პოლიფუნქციური საცხოვრებელი 

გარემო 

სოციალური 

საცხოვრისი 
5 

9 THBDC06 
რთულ რელიეფზე პროექტირების თეორიული 

საფუძვლები 
არ გააჩნია 5 

10 TERHO06 ტერასული საცხოვრებელი სახლი 

რთულ რელიეფზე 

პროექტირების თეო-

რიული საფუძვლები 

5 

11 CRMRD06 

რთულ რელიეფზე მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლი განვითარებული პირველადი 

მომსახურების ობიექტებით 

რთულ რელიეფზე 

პროექტირების თეო-

რიული საფუძვლები 

5 

12 MHCOR06 თანამედროვე საცხოვრისი რთულ რელიეფზე 

რთულ რელიეფზე 

პროექტირების თეო-

რიული საფუძვლები 

5 

13 ARRCD06 
არქიტექტურა და დასვენება - კულტუროლოგიური 

დისკურსი 
არ გააჩნია 5 

14 ARDTB06 
არქიტექტურული პროექტირება I (ტურისტული 

ბაზა) 
არ გააჩნია 10 

15 ARDSA06 არქიტექტურული პროექტირება II (სანატორიუმი) 

არქიტექტურული 

პროექტირება I 

(ტურისტული ბაზა) 

10 

16 ARDSP06 
არქიტექტურული პროექტირება III (საკურორტო 

კომპლექსი) 

არქიტექტურული 

პროექტირება II 

(სანატორიუმი) 

10 

17 ARPCR06 
არქიტექტურა და დასვენება - პოეტიკა და 

შემოქმედებითი რეფლექსიები 
არ გააჩნია 5 

18 TSDLF06 პროექტირების ნორმატიულ-სამართლებლივი ბაზა არ გააჩნია 5 

19 FARCH06 ფორმა არქიტექტურაში არ გააჩნია 5 

20 TFPDB06 
თანამედროვე საცხოვრისის და საზოგადოებრივი 

შენობა-ნაგებობების არქიტექტურა 
არ გააჩნია 5 

21 ADEPR06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური 

პრობლემების კვლევის ცენტრი 
არ გააჩნია 5 

22 ADHOT06 
არქიტექტურული პროექტირება. სასტუმრო 

(რეკრეაციული შენობა) 

არქიტექტურული 

პროექტირება. ეკოლ-

ოგიური პრობლემებ-

ის კვლევის ცენტრი 

10 

23 ADEHC06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური 

საცხოვრებელი სახლი რთულ რელიეფზე 

არქიტექტურული 

პროექტირება. სასტუ-

მრო (რეკრეაციული 

შენობა) 

10 

24 EAATP06 
ეკოლოგიური ასპექტები არქიტექტურულ თეორიასა 

და პრაქტიკაში. კვლევა-განზოგადება 

არ გააჩნია 
5 
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25 INAP106 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება1 არ გააჩნია 4 

26 INAP206 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება2 

ინსოლაცია და 

არქიტექტურული 

დაგეგმარება1 

4 

27 INAP306 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება3 

ინსოლაცია და 

არქიტექტურული 

დაგეგმარება2 

5 

28 ALTE106 არქიტექტურული შუქტექნიკა 1 არ გააჩნია 5 

29 ALTE206 არქიტექტურული შუქტექნიკა 2 
არქიტექტურული 

შუქტექნიკა 1 
5 

30 AANP106 არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან დაცვა 1 არ გააჩნია 5 

31 AANP206 არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან დაცვა 2 

არქიტექტურული 

აკუსტიკა და 

ხმაურისგან დაცვა 1 

5 

32 ALBUI06 შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული განათება  არ გააჩნია 10 

33 COLA106 ფერი არქიტექტურაში 1 არ გააჩნია 3 

34 COLA206 ფერი არქიტექტურაში 2 
ფერი 

არქიტექტურაში 1 
3 

35 BTPH106 თბოფიზიკის საფუძვლები 1 არ გააჩნია 3 

36 BTPH206 თბოფიზიკის საფუძვლები 2 
თბოფიზიკის 

საფუძვლები 1 
3 

37 BSAC106 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 1 
არ გააჩნია 5 

38 BSAC206 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 2 

დიდმალიანი და სივ-

რცული არქიტექტ. 

კონსტრუქციები 1 

5 

39 BSAC306 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 3 

დიდმალიანი და სივ-

რცული არქიტექტ. 

კონსტრუქციები 2 

10 

40 AENS206 
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და 

კონსტრუქციები 2 

არქიტექტურული კო-

ნსტრუქციები თანა-

მედროვე ტექნოლო-

გიების გამოყენებით 

5 

41 AENS306 
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და 

კონსტრუქციები 3 

საინჟინრო ნაგებო-

ბების არქიტექტურა 

და კონსტრუქციები 2 

5 

42 APHY206 არქიტექტურული ფიზიკა 2 არ გააჩნია 5 

43 APHY306 არქიტექტურული ფიზიკა 3 
არქიტექტურული 

ფიზიკა 2 
5 

44 FUNDB06 დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები არ გააჩნია 5 

45 CULTA06 საკულტო ნაგებობების არქიტექტურა არ გააჩნია 5 

46 ISOL106 ინსოლაცია და მზის ენერგია 1 არ გააჩნია 5 

47 ISOL206 ინსოლაცია და მზის ენერგია 2 
ინსოლაცია და მზის 

ენერგია 1 
5 

48 ARBI206 არქიტექტურული ბიონიკა 2 
არქიტექტურული 

ბიონიკა (პროექტი) 
5 
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49 ARBI306 არქიტექტურული ბიონიკა 3 
არქიტექტურული 

ბიონიკა 2 
10 

50 CMSB206 
ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული 

მოდელირება 2 

ბიონიკური ფორმე-

ბის კომპიუტერული 

მოდელირება 

5 

51 CMSB306 
ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული 

მოდელირება 3 

ბიონიკური 

კონსტრუქციების 

კომპიუტერული 

მოდელირება 2 

5 

52 TREN106 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და მათი 

გამოყენება ბიოარქიტექტურაში 1 
არ გააჩნია 5 

53 TREN206 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და მათი 

გამოყენება ბიოარქიტექტურაში 2 

განახლებადი 

ენერგიის სახეები 

ბუნებაში და მათი 

გამოყენება 

ბიოარქიტექტურაში 1 

5 

54 NEOR106 

ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 1: საწყისი 

მოდერნიზმის კრიტიკა, კულტურათაშორისო 

გადაკვეთები, პოსტ-სტრუქტურალიზმი 

არ გააჩნია 5 

55 NEOR206 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 2: 

ნეომოდერნიზმის ურბანული შემადგენელი 

ახალი მოდერნიზმი 

და რეგიონალიზმი - 

1: საწყისი მოდერნი-

ზმის კრიტიკა, 

კულტურათაშორისო 

გადაკვეთები, პოსტ-

სტრუქტურალიზმი 

5 

56 NEOR306 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 3: 

რეგიონალიზმის გლობალური პირობა 

ახალი მოდერნიზმი 

და რეგიონალიზმი - 

2: ნეომოდერნიზმის 

ურბანული შემად-

გენელი 

4 

57 INCA106 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -1 არ გააჩნია 5 

58 INCA206 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -2 
მიმდინარე არქიტექ-

ტურის ინსტრუმენ-

ტები -1 

4 

59 PFUS106 

საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების 

თავისებურებანი XX საუკუნის ურბანისტიკაში აშშ-ს 

ქალაქების მიხედვით 1 

არ გააჩნია 

6 

60 PFUS206 

საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების 

თავისებურებანი XX საუკუნის ურბანისტიკაში აშშ-ს 

ქალაქების მიხედვით 2 

საქალაქო სივრცეების 

ჩამოყალიბების თავი-

სებურებანი XX საუ-

კუნის ურბანისტიკა-

ში აშშ-ს ქალაქების 

მიხედვით 1 

6 

61 SCARC06 კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში არ გააჩნია 4 

62 GVHMA06 
ქართული ვერნაკულარული საცხოვრისი როგორც 

ნეომოდერნისტული მოდელი 

არ გააჩნია 
4 

63 MHJAS06 
იაპონური არქიტექტურის ისტორია 

მეტაბოლიზმიდან სიმბიოზამდე 

არ გააჩნია 
6 

64 STAGP06 ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX საუკუნის არ გააჩნია 4 
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არქიტექტურაში და ქართული პარადიგმები 

65 MUCHP06 
სამუზეუმო ცენტრი თბილისში (ისტორია და 

თანამედროვეობა) 

არ გააჩნია 
7 

66 PRPRA06 საპროექტო პრაქტიკა არ გააჩნია 6 

 

„ლანდშაფტური არქიტექტურა“–ს სპეციალიზაციის სამაგისტრო თემატიკის  

საგნობრივი დატვირთვა 
 

სამაგისტრო თემატიკა:  „ლანდშაფტური არქიტექტურა“ 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 

არ გააჩნია 5   
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 

არ გააჩნია  5  

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 

3 

METIN02 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი არ გააჩნია 5   

CMLAN06 ლანდშაფტის კომპიუტერული მოდელირება 

4 BLAND06 ლანდშაფტური პროექტირების  საფუძვლები არ გააჩნია 5   

5 

UEUEP06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, ქალაქი და 

ეკოლოგიური  პრობლემები 
არ გააჩნია 5   

LDHST06 
ლანდშაფტური არქიტექტურის ისტორია - 

ძირითადი სტილები და მიმართულებები 

6 

USFCI06 ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირება 

არ გააჩნია 5   
LDCSU06 

ლანდშაფტის დაპროექტება: სკვერის დაპროექტება 

ურბანიზირებულ გარემოში 

7 

TBUDR06 
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების 

თეორიული საფუძვლები 
არ გააჩნია 5   

LDFCP06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: პოლიფუნქციური (ან 

მონოფუნქციური) საქალაქო პარკის დაპროექტება 

8 BPRGR06 ქალაქის გამწვანების ძირითადი პრინციპები არ გააჩნია  5  

9 LDDDE06 
ლანდშაფტური დიზაინი და დეკორატიული 

დენდროლოგია 
არ გააჩნია  5  

10 BDWPC06 
დეკორატიულ მერქნიან მცენარეთა კომპოზიციის 

საფუძვლები 
არ გააჩნია  5  
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

11 CCALO06 
ქალაქის ცენტრის არქიტექტურულ-ლანდშაფტური 

ორგანიზაცია 

ქალაქის 

გამწვანების 

ძირითადი 

პრინციპები 

 5  

12 LDHGR06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: ისტორიული ბაღის 

რეკონსტრუქცია 

ქალაქის ცე-

ნტრის არქი-

ტექტურ-

ულ-ლანდშ-

აფტური ორ-

განიზაცია 

  5 

13 LDCPL06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: ქალაქის ცენტრალური 

ნაწილის არქიტექტურულ-ლანდშაფტური 

რეკონსტრუქცია 

ქალაქის ცე-

ნტრის არქი-

ტექტურ-

ულ-ლანდშ-

აფტური ორ-

განიზაცია 

  10 

14 FLOPH06 მეყვავილეობა და ფიტოდიზაინი არ გააჩნია   5 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 

 

„გარემოს დიზაინი“–ს სპეციალიზაციის სამაგისტრო თემატიკის და თავისუფალი საგნების 

საგნობრივი დატვირთვა 
 

სამაგისტრო თემატიკა:  „გარემოს დიზაინი“ 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 

არ გააჩნია 5   
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 

არ გააჩნია  5  

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

3 

METIN02 

სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 5   

4 COLCI06 ქალაქის კოლორისტიკა არ გააჩნია 5   

5 BDESE06 დიზაინური დაგეგმარების საფუძვლები   არ გააჩნია 5   

6 DOUEN06 ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზება არ გააჩნია 5   

7 ERGON06 ერგონომიკა არ გააჩნია 5   

8 TAACO06 
ტექნიკური ესთეტიკა და მხატვრული 

კონსტრუირება 
არ გააჩნია  5  

9 PMDE106 
 დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და  

 მეთოდები 1 
არ გააჩნია  6  

10 SMARF06 მცირე არქიტექტურული ფორმები არ გააჩნია  3  

11 CITIL06 ქალაქის და შენობების ხელოვნური განათება არ გააჩნია  3  

12 ADVER06 გარე რეკლამის დიზაინი არ გააჩნია  3  

13 PMDE206 
 დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და  

 მეთოდები 2 

დიზაინური 

დაგეგმარები

ს პრინციპები 

და მეთოდე- 

 ბი 1 

  5 

14 COCDP06 
კომპოზიცია და კოლორისტიკა საბაღო-საპარკო 

დიზაინში 
არ გააჩნია   6 

15 PVART06 ფოტო-ვიდეო ხელოვნება არ გააჩნია   5 

16 
LANDS06 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

არ გააჩნია   4 
DESUT06 საქალაქო ტრანსპორტის დიზაინი 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 

 

თავისუფალი საგნები 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS 

კრედიტი 

1 DESI206 დიზაინი 2 არ გააჩნია 5 

2 DESI306 დიზაინი 3 დიზაინი 2 10 

3 LAND106 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1 არ გააჩნია 5 

4 LAND206 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 1 
5 

5 LAND306 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 3 
ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა 2 
5 

6 SARF106 მცირე არქიტექტურული ფორმები 1 არ გააჩნია 5 
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7 SARF206 მცირე არქიტექტურული ფორმები 2 
მცირე არქიტექტურ-

ული ფორმები 1 
5 

8 SARF306 მცირე არქიტექტურული ფორმები 3 
მცირე არქიტექტურ-

ული ფორმები 2 
5 

9 LCOLT06 განათება, ფერი, ფაქტურა არ გააჩნია 5 

10 FURDC06 ავეჯის პროექტირება და კონსტრუირება არ გააჩნია 5 

11 SPMAT06 სპეც. მასალათმცოდნეობა არ გააჩნია 5 

12 FURMT06 ავეჯის დამზადების ტექნოლოგია არ გააჩნია 6 

 

„ინტერიერის დიზაინი“–ს სპეციალიზაციის სამაგისტრო თემატიკის და თავისუფალი საგნების 

საგნობრივი დატვირთვა 
 

სამაგისტრო თემატიკა:  „ინტერიერის დიზაინი“ 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 

არ გააჩნია 5   
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 

არ გააჩნია  5  

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 

3 

METIN02 

სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
არ გააჩნია 5   

4 MSTIN06 ინტერიერის ძირითადი სტილები არ გააჩნია 5   

5 DEFIN06 
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული 

ფორმირება 
არ გააჩნია 5   

6 INTPL06 ინტერიერის  პროექტირება   არ გააჩნია 5   

7 ERGON06 ერგონომიკა არ გააჩნია 5   

8 FMSTY06 თანამედროვე სტილების ჩამოყალიბება არ გააჩნია  5  

9 INRBL06 საცხოვრებელი შენობების ინტერიერი არ გააჩნია  5  

10 AFDI106 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის 

ავტომატიზირებული ფორმირება 1 
არ გააჩნია  3  

11 MO3DI06 ინტერიერის 3D მოდელირება  არ გააჩნია  4  

12 COTEI06 ფერი და ფაქტურა ინტერიერში არ გააჩნია  3  

13 MSTFU06 ავეჯის ძირითადი სტილები არ გააჩნია   3 
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№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

დაშვების 

წინაპირობა 

ECTS კრედიტი 

I წელი II წელი 

სემესტრი 

I II III 

14 INPBL06 საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერი არ გააჩნია   5 

15 IINDB06 სამრეწველო შენობების ინტერიერი არ გააჩნია   5 

16 AFDI206 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის 

ავტომატიზირებული ფორმირება 2 

ინტერიერის 

საპროექტო 

დოკუმენტა

ციის ავტომ-

ატიზირებუ

ლი ფორმი-

რება 1 

  4 

17 STGLD06 ვიტრაჟის დიზაინი არ გააჩნია   3 

სემესტრში 30 25 20 

წელიწადში 55 20 

სულ 75 

 

თავისუფალი საგნები 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი დაშვების წინაპირობა 

ECTS 

კრედიტი 

1 INTES06 ინტერიერი - ეპოქა და სტილი არ გააჩნია 10 

2 INTE306 ინტერიერი 3 არ გააჩნია 10 

3 RESBA06 საცხოვრებელი შენობების არქიტექტურა არ გააჩნია 10 

4 IRESB06 საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის ფორმირება არ გააჩნია 10 

5 COMPM06 კომპიუტერული მოდელირება არ გააჩნია 5 

6 CVINT06 ინტერიერის კომპიუტერული ვიზუალიზაცია 
კომპიუტერული 

მოდელირება 
5 

7 INDBA06 სამრეწველო შენობების არქიტექტურა არ გააჩნია 10 

8 IINDB06 სამრეწველო შენობების ინტერიერის ფორმირება არ გააჩნია 10 

9 PUBBA06 საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა არ გააჩნია 10 

10 IPUBB06 საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის ფორმირება არ გააჩნია 10 

11 REVA106 Revit Architecture-1 არ გააჩნია 10 

12 REVA206 Revit Architecture-2 Revit Architecture-1 10 

13 3DMAX06 3dsMax არ გააჩნია 10 
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენტურობები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

ი
კა

ში
 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
 უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
 უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) X X  X  X 
BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) X X  X  X 
BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  X X  X  X 
BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) X X  X  X 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა (ინგლისური) X X  X X  
TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  (ფრანგული) X X  X X  

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  (გერმანული)  X X  X X  

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  (რუსული) X X  X X  

3 METIN02 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი X X   X  

4 NHSAR06 ახალი საცხოვრისის სტრუქტურული არქიტექტურა X X X  X  

5 ARPR106 არქიტექტურული პროექტირება-1   X X X  X  

6 TFPBD06 
საზოგადოებრივი შენობა - ნაგებობების დაპროექტების თეორიული 

საფუძვლები 
X X X    

7 ARPR206 არქიტექტურული პროექტირება-2 X X   X  

8 BRRES06 შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია- რესტავრაცია X X X  X  

9 MTACO06 
არქიტექტურული კონსტრუქციები თანამედროვე ტექნოლოგიებზე 

დაყრდნობით 
X X   X  

10 APMET06 არქიტექტურული დაპროექტების მეთოდოლოგიური საფუძვლები X X X  X  

11 ARBSD06 მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურა X   X X X 

12 TPARG06 არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა, კვლევა-განზოგადება X X X X  X 

13 ARPR306 არქიტექტურული პროექტირება-3 X X X  X X 
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სწავლის შედეგების რუკა 

№ 
საგნის 

კოდი 
საგანი 

ზოგადი და დარგობრივი  კომპეტენტურობები 

ც
ო

დ
ნა

 დ
ა 

გ
აც

ნო
ბ

ი
ერ

ებ
ა 

ც
ო

დ
ნი

ს 
პრ

აქ
ტ

ი
კა

ში
 

გ
ამ

ო
ყე

ნე
ბ

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

დ
ას

კვ
ნი

ს 
 უ

ნა
რ

ი
 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
ს 

უ
ნა

რ
ი

 

სწ
ავ

ლ
ი

ს 
 უ

ნა
რ

ი
 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

14 TPDIN06 
სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-ნაგებობების დაპროექტების 

თეორიული საფუძვლები 
X X X X  X 

15 ECOAR06 ეკოლოგიური არქიტექტურა X X X X   

16 ARPR406 არქიტექტურული პროექტირება-4 X X X  X X 

17 PCPAR06 კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა   X X X X 

18 ARCDE06 არქიტექტურული დაპროექტება X X X  X X 

19 CONAR06 კონტექსტი არქიტექტურაში X X X  X  

20 SCPAR06 კულტურის პოეტიკა და ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა X X   X X 

21 ARCD106 არქიტექტურული დაპროექტება 1 X X X  X X 

22 APPO106 არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო საქმის ორგანიზაცია 1 X  X X X  

23 IPARP06 არქიტექტურული დაპროექტების ინფორმაციული უზრუნველყოფა X X X X   

24 ADTC106 არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და კომპიუტერული) 1 X X X X   

25 APPO206 არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო საქმის ორგანიზაცია 2 X  X X X  

26 ARCSM06 არქიტექტურული კონსტრუქციები და მასალათმცოდნეობა X X X    

27 ADTC206 არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და კომპიუტერული) 2 X X X X   

28 SRMPO06 სოციალური კვლევის მეთოდიკა და საზოგადოების დაკვეთის ანალიზი X X X X  X 

29 PMET106 დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 X  X X X  

30 CMEFC06 კომპოზიციის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური საფუძვლები X X X  X X 

31 COMD106 კომპიუტერული გრაფიკა 1 X X X X   

32 PMET206 დაპროექტების მეთოდოლოგია 2 X  X X X  

33 FCCMF06 ფორმათწარმოქმნის კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური საფუძვლები X X X  X  

34 COMD206 კომპიუტერული გრაფიკა 2 X X X X   

35 CONPM06 კონსტრუქციები, მშენებლობის პრინციპები და მასალები X X X  X  

36 ARCBI06 არქიტექტურული ბიონიკა X X X   X 
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37 CLARC06 კლიმატი და არქიტექტურა X X X  X  

38 ENEFT02 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები X X X    

39 CONSA06 მდგრადი განვითარების შენობების არქიტექტურული კონსტრუქციები X X X    

40 CMOAS06 არქიტექტურული გადაწყვეტების კომპიუტერული მოდელირება  X X X X X  

41 ARDSB06 მდგრადი განვითარების არქიტექტურული პროექტი X X X   X 

42 ARCBD06 არქიტექტურული ბიონიკა (პროექტი) X X X   X 

43 URBBS06 მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი საფუძვლები X X X   X 

44 CMOBF06 ბიონიკური ფორმების კომპიუტერული მოდელირება X X X X X  

45 UEUEP06 ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, ქალაქი და ეკოლოგიური  პრობლემები X   X X X 

46 USFCI06 ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის ფორმირება X X X   X 

47 TBUDR06 ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების თეორიული საფუძვლები X X X  X  

48 TPAPC06 ქალაქმშენებლობითი კლიმატოლოგია და არქიტექტურული ფიზიკა X   X X X 

49 UETMB06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები 
X X X   X 

50 CDUE106 ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული მოდელირება 1 X X  X X  

51 SECO106 ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების საკითხები-1 X X X  X  

52 ENDTC06 საქალაქო სივრცის საინჟინრო მოწყობა და ტრანსპორტი X X X  X  

53 SHNEM06 
ქალაქის სოციალურ-ეკოლოგიური პრობლემები, სისტემის “ადამიანი-

ბუნებრივი გარემოს” ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიის საკითხები 
X X X   X 

54 CUNLS06 
ურბანიზირებული და ბუნებრივი ლანდშაფტების ტერიტორიების 

ურთიერთობა ქალაქთმშენებლობითი  ათვისების პროცესში 
X X X   X 

55 CDUE206 ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული მოდელირება 2 X X  X X  

56 SECO206 ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების საკითხები-2 X X X  X  
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57 SEBCD06 ქალაქის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური საფუძვლები X X X  X  

58 DCSTR06 ქალაქის პროექტირება (მცირე ქალაქის საცხოვრებელი რაიონი) X X   X  

59 CAMCU06 
ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაციის კომპიუტერული 

მოდელირება 
X X X X X  

60 CITEC06 ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია X  X  X X 

61 DCCCR06 ქალაქის პროექტირება (ქალაქის ცენტრის რეკონსტრუქცია) X X   X  

62 BUCTE 06 ქალაქთმშენებლობის თეორიის ესთეტიკის საფუძვლები X X X   X 

63 TPCPR06 ქალაქგეგმარების რეკონსტრუქციის სატრანსპორტო პრობლემები X X X  X  

64 CIHQU06 
ქალაქის ისტორიული კვარტალის ურბანული და მოცულობით-სივრცითი 

რეკონსტრუქციის პროექტი (ფარული რეკონსტრუქცია) 
X X X X   

65 CSUR106 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა-1 X X X X   

66 UPFAS06 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-ფუნქციური, სივრცით-

არქიტექტურილი, ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის კომპლექსური ასპექტები 

X X X   X 

67 HIURP06 ისტორიული განაშენების ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტი X X X X X X 

68 CSUR206 ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული უზრუნველყოფა-2 X X X X   

69 CRPHE06 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური რეკონსტრუქციის 

პრინციპები 
X X X X  X 

70 TBEUP06 ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის თეორიული საფუძვლები  X X X   X 

71 DQCEE06 

ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს დაპროექტების საკითხი – 

არქიტექტურული პროექტირება ეკოლოგიური მოთხოვნების 

გათვალისწინებით  

X X X  X  

72 HEPR206 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური რეკონსტრუქციის  

პრინციპები 2 
X X X X  X 
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73 UPFA206 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-ფუნქციური, სივრცით-

არქიტექტურული, ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის კომპლექსური ასპექტები 2 

X X X   X 

74 UPFA306 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-ფუნქციური, სივრცით-

არქიტექტურული, ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის კომპლექსური ასპექტები 3 

X X X   X 

75 NHCHD06 ახალი საცხოვრისი ქალაქის ისტორიულ უბანში X X X  X  

76 SOHOU06 სოციალური საცხოვრისი X X X  X  

77 MSFLE06 თანამედროვე პოლიფუნქციური საცხოვრებელი გარემო X X X  X  

78 THBDC06 რთულ რელიეფზე პროექტირების თეორიული საფუძვლები X X X  X X 

79 TERHO06 ტერასული საცხოვრებელი სახლი X X X  X X 

80 CRMRD06 
რთულ რელიეფზე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი 

განვითარებული პირველადი მომსახურების ობიექტებით 
X X X  X X 

81 MHCOR06 თანამედროვე საცხოვრისი რთულ რელიეფზე X X X  X X 

82 ARRCD06 არქიტექტურა და დასვენება - კულტუროლოგიური დისკურსი X X   X X 

83 ARDTB06 არქიტექტურული პროექტირება I (ტურისტული ბაზა) X X X  X  

84 ARDSA06 არქიტექტურული პროექტირება II (სანატორიუმი) X X X  X  

85 ARDSP06 არქიტექტურული პროექტირება III (საკურორტო კომპლექსი) X X X  X  

86 ARPCR06 
არქიტექტურა და დასვენება - პოეტიკა და შემოქმედებითი 

რეფლექსიები 
X X   X X 

87 TSDLF06 პროექტირების ნორმატიულ-სამართლებლივი ბაზა X X X   X 

88 FARCH06 ფორმა არქიტექტურაში X X X X  X 

89 TFPDB06 
თანამედროვე საცხოვრისის და საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების 

არქიტექტურა 
X X X  X  
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90 ADEPR06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური პრობლემების კვლევის 

ცენტრი 
X X X  X  

91 ADHOT06 არქიტექტურული პროექტირება. სასტუმრო (რეკრეაციული შენობა) X X X  X  

92 ADEHC06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური საცხოვრებელი სახლი 

რთულ რელიეფზე 
X X X  X  

93 EAATP06 
ეკოლოგიური ასპექტები არქიტექტურულ თეორიასა და პრაქტიკაში. 

კვლევა-განზოგადება 
X X X  X  

94 INAP106 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება1 X   X X X 

95 INAP206 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება2 X   X X X 

96 INAP306 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება3 X X  X X X 

97 ALTE106 არქიტექტურული შუქტექნიკა 1 X X   X X 

98 ALTE206 არქიტექტურული შუქტექნიკა 2 X X   X X 

99 AANP106 არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან დაცვა 1 X X X  X  

100 AANP206 არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან დაცვა 2 X X X  X  

101 ALBUI06 შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული განათება  X X X  X X 

102 COLA106 ფერი არქიტექტურაში 1 X X X    

103 COLA206 ფერი არქიტექტურაში 2 X X X    

104 BTPH106 თბოფიზიკის საფუძვლები 1 X X   X  

105 BTPH206 თბოფიზიკის საფუძვლები 2 X X   X  

106 BSAC106 დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული კონსტრუქციები 1 X X   X  

107 BSAC206 დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული კონსტრუქციები 2 X X   X  

108 BSAC306 დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული კონსტრუქციები 3 X X X  X  

109 AENS206 საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და კონსტრუქციები 2 X X   X  

110 AENS306 საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და კონსტრუქციები 3 X X   X  
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111 APHY206 არქიტექტურული ფიზიკა 2 X X X  X  

112 APHY306 არქიტექტურული ფიზიკა 3 X X X  X  

113 FUNDB06 დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები X X X  X  

114 CULTA06 საკულტო ნაგებობების არქიტექტურა X X X  X X 

115 ISOL106 ინსოლაცია და მზის ენერგია 1 X   X X X 

116 ISOL206 ინსოლაცია და მზის ენერგია 2 X   X X X 

117 ARBI206 არქიტექტურული ბიონიკა 2 X X X   X 

118 ARBI306 არქიტექტურული ბიონიკა 3 X X X   X 

119 CMSB206 ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული მოდელირება 2 X X X X X  

120 CMSB306 ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული მოდელირება 3 X X X X X  

121 TREN106 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და მათი გამოყენება 

ბიოარქიტექტურაში 1 
X X X   X 

122 TREN206 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და მათი გამოყენება 

ბიოარქიტექტურაში 2 
X X X   X 

123 NEOR106 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 1: საწყისი მოდერნიზმის 

კრიტიკა, კულტურათაშორისო გადაკვეთები, პოსტ-სტრუქტურალიზმი 
X  X X  X 

124 NEOR206 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 2: ნეომოდერნიზმის ურბანული 

შემადგენელი 
X  X X  X 

125 NEOR306 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 3: რეგიონალიზმის გლობალური 

პირობა 
X  X X  X 

126 INCA106 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -1 X  X X X  

127 INCA206 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -2 X  X X X  

128 PFUS106 
საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების თავისებურებანი XX საუკუნის 

ურბანისტიკაში აშშ-ს ქალაქების მიხედვით 1 
X  X X X  
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129 PFUS206 
საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების თავისებურებანი XX საუკუნის 

ურბანისტიკაში აშშ-ს ქალაქების მიხედვით 2 
X  X X X  

130 SCARC06 კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში X  X X X  

131 GVHMA06 
ქართული ვერნაკულარული საცხოვრისი როგორც ნეომოდერნისტული 

მოდელი 
X  X X X  

132 MHJAS06 იაპონური არქიტექტურის ისტორია მეტაბოლიზმიდან სიმბიოზამდე X  X X X  

133 STAGP06 
ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX საუკუნის არქიტექტურაში და 

ქართული პარადიგმები 
X  X X X  

134 MUCHP06 სამუზეუმო ცენტრი თბილისში (ისტორია და თანამედროვეობა) X  X X X  

135 PRPRA06 საპროექტო პრაქტიკა X X     

136 CMLAN06 ლანდშაფტის კომპიუტერული მოდელირება X X  X X  

137 BLAND06 ლანდშაფტური პროექტირების  საფუძვლები X  X  X X 

138 LDHST06 
ლანდშაფტური არქიტექტურის ისტორია - ძირითადი სტილები და 

მიმართულებები 
X X X  X X 

139 LDCSU06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: სკვერის დაპროექტება ურბანიზირებულ 

გარემოში 
X X X  X X 

140 LDFCP06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: პოლიფუნქციური (ან მონოფუნქციური) 

საქალაქო პარკის დაპროექტება 
X X X  X X 

141 BPRGR06 ქალაქის გამწვანების ძირითადი პრინციპები X X X  X  

142 LDDDE06 ლანდშაფტური დიზაინი და დეკორატიული დენდროლოგია X X X  X X 

143 BDWPC06 დეკორატიულ მერქნიან მცენარეთა კომპოზიციის საფუძვლები X X X  X X 

144 CCALO06 ქალაქის ცენტრის არქიტექტურულ-ლანდშაფტური ორგანიზაცია X X X  X  

145 LDHGR06 ლანდშაფტის დაპროექტება: ისტორიული ბაღის რეკონსტრუქცია X X X  X  
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146 LDCPL06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: ქალაქის ცენტრალური ნაწილის 

არქიტექტურულ-ლანდშაფტური რეკონსტრუქცია 
X X X  X X 

147 FLOPH06 მეყვავილეობა და ფიტოდიზაინი X X X   X 

148 COLCI06 ქალაქის კოლორისტიკა X X X X   

149 BDESE06 დიზაინური დაგეგმარების საფუძვლები   X X X  X  

150 DOUEN06 ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზება X X X    

151 ERGON06 ერგონომიკა X X X  X  

152 TAACO06 ტექნიკური ესთეტიკა და მხატვრული კონსტრუირება X X X X X  

153 PMDE106  დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და მეთოდები 1  X X X  X  

154 SMARF06 მცირე არქიტექტურული ფორმები X X X   X 

155 CITIL06 ქალაქის და შენობების ხელოვნური განათება X X X X   

156 ADVER06 გარე რეკლამის დიზაინი X X X X   

157 PMDE206  დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და მეთოდები 2  X X X  X  

158 COCDP06 კომპოზიცია და კოლორისტიკა საბაღო-საპარკო დიზაინში X X X  X  

159 PVART06 ფოტო-ვიდეო ხელოვნება X X  X  X 

160 LANDS06 ტერიტორიის კეთილმოწყობა X X X    

161 DESUT06 საქალაქო ტრანსპორტის დიზაინი X X X    

162 DESI206 დიზაინი 2 X X X  X  

163 DESI306 დიზაინი 3 X X X  X  

164 LAND106 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1 X X X  X  

165 LAND206 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2 X X X  X  

166 LAND306 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 3 X X X  X  

167 SARF106 მცირე არქიტექტურული ფორმები 1 X X X   X 
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168 SARF206 მცირე არქიტექტურული ფორმები 2 X X X   X 

169 SARF306 მცირე არქიტექტურული ფორმები 3 X X X   X 

170 LCOLT06 განათება, ფერი, ფაქტურა X X X X   

171 FURDC06 ავეჯის პროექტირება და კონსტრუირება X X X    

172 SPMAT06 სპეც. მასალათმცოდნეობა X X X    

173 FURMT06 ავეჯის დამზადების ტექნოლოგია X X X    

174 MSTIN06 ინტერიერის ძირითადი სტილები X X X  X  

175 DEFIN06 ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირება X X X  X  

176 INTPL06 ინტერიერის  პროექტირება   X X X  X  

177 FMSTY06 თანამედროვე სტილების ჩამოყალიბება X X X  X  

178 INRBL06 საცხოვრებელი შენობების ინტერიერი X X X  X  

179 AFDI106 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის ავტომატიზირებული 

ფორმირება 1 
X X X  X  

180 MO3DI06 ინტერიერის 3D მოდელირება  X X X X   

181 COTEI06 ფერი და ფაქტურა ინტერიერში X X  X X  

182 MSTFU06 ავეჯის ძირითადი სტილები X X X    

183 INPBL06 საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერი X X X  X  

184 IINDB06 სამრეწველო შენობების ინტერიერი X X X  X  

185 AFDI206 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის ავტომატიზირებული 

ფორმირება 2 
X X X  X  

186 STGLD06 ვიტრაჟის დიზაინი X X  X X  

187 INTES06 ინტერიერი - ეპოქა და სტილი X X X  X X 

188 INTE306 ინტერიერი 3 X X X  X  
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189 RESBA06 საცხოვრებელი შენობების არქიტექტურა X X X  X  

190 IRESB06 საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის ფორმირება X X X  X  

191 COMPM06 კომპიუტერული მოდელირება X X X X   

192 CVINT06 ინტერიერის კომპიუტერული ვიზუალიზაცია X X X X   

193 INDBA06 სამრეწველო შენობების არქიტექტურა X X X  X  

194 IINDB06 სამრეწველო შენობების ინტერიერის ფორმირება X X X  X  

195 PUBBA06 საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა X X X  X  

196 IPUBB06 საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის ფორმირება X X X  X  

197 REVA106 Revit Architecture-1 X X X  X  

198 REVA206 Revit Architecture-2 X X X  X  

199 3DMAX06 3dsMax X X X X   
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პროგრამის სასწავლო გეგმა 
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1 

BCMEO07 ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური) 5/135   45    2/1 87 

BCMFO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (ფრანგული) 5/135   45    2/1 87 

BCMGO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (გერმანული)  5/135   45    2/1 87 

BCMRO07 ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული) 5/135   45    2/1 87 

2 

TTTPE07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა 

(ინგლისური) 
5/135 15  30    2/1 87 

TTTPF07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(ფრანგული) 
5/135 15  30    2/1 87 

TTTPG07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(გერმანული)  
5/135 15  30    2/1 87 

TTTPR07 ტექნიკური თარგმნის თეორია და პრაქტიკა  

(რუსული) 
5/135 15  30    2/1 87 

3 
METIN02 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა 

მენეჯმენტი 
5/135 15   30   2/1 87 

4 NHSAR06 
ახალი საცხოვრისის სტრუქტურული 

არქიტექტურა 
5/135 15     30 2/1 87 

5 ARPR106 არქიტექტურული პროექტირება-1   5/135   30   15 2/1 87 

6 TFPBD06 
საზოგადოებრივი შენობა - ნაგებობების 

დაპროექტების თეორიული საფუძვლები 
5/135 15     30 2/1 87 

7 ARPR206 არქიტექტურული პროექტირება-2 5/135   30   15 2/1 87 

8 BRRES06 
შენობა-ნაგებობათა რეკონსტრუქცია- 

რესტავრაცია 
5/135 15  30    2/1 87 

9 MTACO06 
არქიტექტურული კონსტრუქციები 

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით 
5/135 15     30 2/1 87 

10 APMET06 
არქიტექტურული დაპროექტების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
5/135 15 15 15    2/1 87 

11 ARBSD06 
მდგრადი განვითარების შენობების 

არქიტექტურა 
5/135 15 30     2/1 87 
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12 TPARG06 
არქიტექტურის თეორია და პრაქტიკა, კვლევა-

განზოგადება 
5/135 15 30     2/1 87 

13 ARPR306 არქიტექტურული პროექტირება-3 10/270   90   30 2/1 147 

14 TPDIN06 

სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-

ნაგებობების დაპროექტების თეორიული 

საფუძვლები 

5/135 15  30    2/1 87 

15 ECOAR06 ეკოლოგიური არქიტექტურა 5/135 15 30     2/1 87 

16 ARPR406 არქიტექტურული პროექტირება-4 10/270   90   30 2/1 147 

17 PCPAR06 
კულტურის სემიოტიკა და ხუროთმოძღვრული 

პრაქტიკა 
5/135 15  30    2/1 87 

18 ARCDE06 არქიტექტურული დაპროექტება 10/270   90   30 2/1 147 

19 CONAR06 კონტექსტი არქიტექტურაში 5/135 15  30    2/1 87 

20 SCPAR06 
კულტურის პოეტიკა და ხუროთმოძღვრული 

პრაქტიკა 
5/135 15  30    2/1 87 

21 ARCD106 არქიტექტურული დაპროექტება 1 10/270   90   30 2/1 147 

22 APPO106 
არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო 

საქმის ორგანიზაცია 1 
5/135 15 15    15 2/1 87 

23 IPARP06 
არქიტექტურული დაპროექტების 

ინფორმაციული უზრუნველყოფა 
5/135 15 15    15 2/1 87 

24 ADTC106 
არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და 

კომპიუტერული) 1 
5/135 15   30   2/1 87 

25 APPO206 
არქიტექტურული დაპროექტება და საპროექტო 

საქმის ორგანიზაცია 2 
5/135 15 15    15 2/1 87 

26 ARCSM06 
არქიტექტურული კონსტრუქციები და 

მასალათმცოდნეობა 
5/135 15 30     2/1 87 

27 ADTC206 
არქიტექტურული გრაფიკა (ტრადიციული და 

კომპიუტერული) 2 
5/135 15   30   2/1 87 

28 SRMPO06 
სოციალური კვლევის მეთოდიკა და 

საზოგადოების დაკვეთის ანალიზი 
5/135 15 15 15    2/1 87 

29 PMET106 დაპროექტების მეთოდოლოგია 1 5/135 15 15    15 2/1 87 

30 CMEFC06 
კომპოზიციის კონცეპტუალური და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
5/135 15 15 15    2/1 87 

31 COMD106 კომპიუტერული გრაფიკა 1 5/135 15   30   2/1 87 

32 PMET206 დაპროექტების მეთოდოლოგია 2 5/135 15 15    15 2/1 87 
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33 FCCMF06 
ფორმათწარმოქმნის კონცეპტუალური და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
5/135 15 15 15    2/1 87 

34 COMD206 კომპიუტერული გრაფიკა 2 5/135 15   30   2/1 87 

35 CONPM06 
კონსტრუქციები, მშენებლობის პრინციპები და 

მასალები 
5/135 15 30     2/1 87 

36 ARCBI06 არქიტექტურული ბიონიკა 3/81 15 15     2/1 48 

37 CLARC06 კლიმატი და არქიტექტურა 3/81 15   15   2/1 48 

38 ENEFT02 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები 3/81 15   15   2/1 48 

39 CONSA06 
მდგრადი განვითარების შენობების 

არქიტექტურული კონსტრუქციები 
3/81 15     15 2/1 48 

40 CMOAS06 
არქიტექტურული გადაწყვეტების 

კომპიუტერული მოდელირება  
3/81 15   15   2/1 48 

41 ARDSB06 
მდგრადი განვითარების არქიტექტურული 

პროექტი 
5/135      45 2/1 87 

42 ARCBD06 არქიტექტურული ბიონიკა (პროექტი) 5/135      45 2/1 87 

43 URBBS06 
მდგრადი განვითარების ქალაქგეგმარებითი 

საფუძვლები 
5/135 15 30     2/1 87 

44 CMOBF06 
ბიონიკური ფორმების კომპიუტერული 

მოდელირება 
5/135    45   2/1 87 

45 UEUEP06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, ქალაქი და 

ეკოლოგიური  პრობლემები 
5/135 15  30    2/1 87 

46 USFCI06 
ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის 

ფორმირება 
5/135 15 30     2/1 87 

47 TBUDR06 
ურბანული რეკონსტრუქციის პროექტირების 

თეორიული საფუძვლები 
5/135 15 30     2/1 87 

48 TPAPC06 
ქალაქმშენებლობითი კლიმატოლოგია და 

არქიტექტურული ფიზიკა 
5/135 15   30   2/1 87 

49 UETMB06 
ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია, თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
5/135 15  30    2/1 87 

50 CDUE106 
ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული 

მოდელირება 1 
5/135 15   30   2/1 87 

51 SECO106 
ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების 

საკითხები-1 
5/135   30   15 2/1 87 

52 ENDTC06 საქალაქო სივრცის საინჟინრო მოწყობა და 5/135 15  30    2/1 87 



- 37 -     (სულ 44 გვ.) 

ტრანსპორტი 

53 SHNEM06 

ქალაქის სოციალურ-ეკოლოგიური 

პრობლემები, სისტემის “ადამიანი-ბუნებრივი 

გარემოს” ოპტიმიზაციის მეთოდოლოგიის 

საკითხები 

5/135 15  30    2/1 87 

54 CUNLS06 

ურბანიზირებული და ბუნებრივი 

ლანდშაფტების ტერიტორიების ურთიერთობა 

ქალაქთმშენებლობითი  ათვისების პროცესში 

5/135 15  30    2/1 87 

55 CDUE206 
ქალაქის გარემოს  კომპიუტერული 

მოდელირება 2 
5/135    45   2/1 87 

56 SECO206 
ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს  დაპროექტების 

საკითხები-2 
5/135   30   15 2/1 87 

57 SEBCD06 
ქალაქის განვითარების სოციალურ-

ეკონომიკური საფუძვლები 
5/135 15  30    2/1 87 

58 DCSTR06 
ქალაქის პროექტირება (მცირე ქალაქის 

საცხოვრებელი რაიონი) 
10/270   60   60 2/1 147 

59 CAMCU06 
ქალაქის სივრცულ–გეგმარებითი ორგანიზაციის 

კომპიუტერული მოდელირება 
5/135 15   30   2/1 87 

60 CITEC06 ქალაქთმშენებლობის ეკოლოგია 5/135 15  30    2/1 87 

61 DCCCR06 
ქალაქის პროექტირება (ქალაქის ცენტრის 

რეკონსტრუქცია) 
10/270   60   60 2/1 147 

62 BUCTE 06 
ქალაქთმშენებლობის თეორიის ესთეტიკის 

საფუძვლები 
5/135 15 30     2/1 87 

63 TPCPR06 
ქალაქგეგმარების რეკონსტრუქციის 

სატრანსპორტო პრობლემები 
5/135 15  30    2/1 87 

64 CIHQU06 

ქალაქის ისტორიული კვარტალის ურბანული 

და მოცულობით-სივრცითი რეკონსტრუქციის 

პროექტი (ფარული რეკონსტრუქცია) 

5/135 15  30    2/1 87 

65 CSUR106 
ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა-1 
5/135 15   30   2/1 87 

66 UPFAS06 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურილი, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 

5/135 15  30    2/1 87 
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67 HIURP06 
ისტორიული განაშენების ურბანული 

რეკონსტრუქციის პროექტი 
10/270 30  90    2/1 147 

68 CSUR206 
ურბანული რეკონსტრუქციის კომპიუტერული 

უზრუნველყოფა-2 
5/135    45   2/1 87 

69 CRPHE06 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური 

რეკონსტრუქციის პრინციპები 
5/135 15 30     2/1 87 

70 TBEUP06 
ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგიის თეორიული 

საფუძვლები  
5/135 30 15     2/1 87 

71 DQCEE06 

ქალაქის ეკოლოგიური გარემოს დაპროექტების 

საკითხი – არქიტექტურული პროექტირება 

ეკოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით  

10/270   90   30 2/1 147 

72 HEPR206 
ისტორიული გარემოს დაცვის, კომპლექსური 

რეკონსტრუქციის  პრინციპები 2 
5/135 15 30     2/1 87 

73 UPFA206 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურული, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 2 

5/135 15  30    2/1 87 

74 UPFA306 

ურბანული რეკონსტრუქციის გეგმარებით-

ფუნქციური, სივრცით-არქიტექტურული, 

ძეგლთადაცვითი, სოციალურ-ეკონომიკური და 

სატრანსპორტო-საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

კომპლექსური ასპექტები 3 

5/135 15  30    2/1 87 

75 NHCHD06 ახალი საცხოვრისი ქალაქის ისტორიულ უბანში 5/135   30   15 2/1 87 

76 SOHOU06 სოციალური საცხოვრისი 5/135   30   15 2/1 87 

77 MSFLE06 
თანამედროვე პოლიფუნქციური საცხოვრებელი 

გარემო 
5/135   30   15 2/1 87 

78 THBDC06 
რთულ რელიეფზე პროექტირების 

თეორიული საფუძვლები 
5/135 15     30 2/1 87 

79 TERHO06 ტერასული საცხოვრებელი სახლი 5/135   30   15 2/1 87 

80 CRMRD06 

რთულ რელიეფზე მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლი განვითარებული 

პირველადი მომსახურების ობიექტებით 

5/135   30   15 2/1 87 

81 MHCOR06 თანამედროვე საცხოვრისი რთულ რელიეფზე 5/135   30   15 2/1 87 

82 ARRCD06 არქიტექტურა და დასვენება - 5/135 15  30    2/1 87 
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კულტუროლოგიური დისკურსი 

83 ARDTB06 
არქიტექტურული პროექტირება I 

(ტურისტული ბაზა) 
10/270   90   30 2/1 147 

84 ARDSA06 
არქიტექტურული პროექტირება II 

(სანატორიუმი) 
10/270   90   30 2/1 147 

85 ARDSP06 
არქიტექტურული პროექტირება III 

(საკურორტო კომპლექსი) 
10/270   90   30 2/1 147 

86 ARPCR06 
არქიტექტურა და დასვენება - პოეტიკა და 

შემოქმედებითი რეფლექსიები 
5/135 15  30    2/1 87 

87 TSDLF06 
პროექტირების ნორმატიულ-სამართლებლივი 

ბაზა 
5/135 15 30     2/1 87 

88 FARCH06 ფორმა არქიტექტურაში 5/135 15 30     2/1 87 

89 TFPDB06 

თანამედროვე საცხოვრისის და 

საზოგადოებრივი შენობა-ნაგებობების 

არქიტექტურა 

5/135 15  30    2/1 87 

90 ADEPR06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური 

პრობლემების კვლევის ცენტრი 
5/135   30   15 2/1 87 

91 ADHOT06 
არქიტექტურული პროექტირება. სასტუმრო 

(რეკრეაციული შენობა) 
10/270   90   30 2/1 147 

92 ADEHC06 
არქიტექტურული პროექტირება. ეკოლოგიური 

საცხოვრებელი სახლი რთულ რელიეფზე 
10/270   90   30 2/1 147 

93 EAATP06 

ეკოლოგიური ასპექტები არქიტექტურულ 

თეორიასა და პრაქტიკაში. კვლევა-

განზოგადება 

5/135  15    30 2/1 87 

94 INAP106 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება1 4/108 15  15    2/1 75 

95 INAP206 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება2 4/108 15  15    2/1 75 

96 INAP306 ინსოლაცია და არქიტექტურული დაგეგმარება3 5/135 15  15   15 2/1 87 

97 ALTE106 არქიტექტურული შუქტექნიკა 1 5/135 15  15   15 2/1 87 

98 ALTE206 არქიტექტურული შუქტექნიკა 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

99 AANP106 
არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან 

დაცვა 1 
5/135 15  15   15 2/1 87 

100 AANP206 
არქიტექტურული აკუსტიკა და ხმაურისგან 

დაცვა 2 
5/135 15  15   15 2/1 87 

101 ALBUI06 შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული განათება  10/270 30 30 30   30 2/1 147 
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102 COLA106 ფერი არქიტექტურაში 1 3/81 15  15    2/1 48 

103 COLA206 ფერი არქიტექტურაში 2 3/81      30 2/1 48 

104 BTPH106 თბოფიზიკის საფუძვლები 1 3/81 15  15    2/1 48 

105 BTPH206 თბოფიზიკის საფუძვლები 2 3/81 15  15    2/1 48 

106 BSAC106 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 1 
5/135 15  15   15 2/1 87 

107 BSAC206 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 2 
5/135 15  15   15 2/1 87 

108 BSAC306 
დიდმალიანი და სივრცული არქიტექტურული 

კონსტრუქციები 3 
10/270 30 30 30   30 2/1 147 

109 AENS206 
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და 

კონსტრუქციები 2 
5/135 15  15   15 2/1 87 

110 AENS306 
საინჟინრო ნაგებობების არქიტექტურა და 

კონსტრუქციები 3 
5/135 15  15   15 2/1 87 

111 APHY206 არქიტექტურული ფიზიკა 2 5/135 15 15  15   2/1 87 

112 APHY306 არქიტექტურული ფიზიკა 3 5/135 15 15  15   2/1 87 

113 FUNDB06 დაპროექტების ფუნქციური საფუძვლები 5/135 15  15   15 2/1 87 

114 CULTA06 საკულტო ნაგებობების არქიტექტურა 5/135 15  15   15 2/1 87 

115 ISOL106 ინსოლაცია და მზის ენერგია 1 5/135 15  15 15   2/1 87 

116 ISOL206 ინსოლაცია და მზის ენერგია 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

117 ARBI206 არქიტექტურული ბიონიკა 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

118 ARBI306 არქიტექტურული ბიონიკა 3 10/270 15 30 30   45 2/1 147 

119 CMSB206 
ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული 

მოდელირება 2 
5/135 15  30    2/1 87 

120 CMSB306 
ბიონიკური კონსტრუქციების კომპიუტერული 

მოდელირება 3 
5/135 15  30    2/1 87 

121 TREN106 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და 

მათი გამოყენება ბიოარქიტექტურაში 1 
5/135 15 15 15    2/1 87 

122 TREN206 
განახლებადი ენერგიის სახეები ბუნებაში და 

მათი გამოყენება ბიოარქიტექტურაში 2 
5/135 15  15   15 2/1 87 

123 NEOR106 

ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 1: 

საწყისი მოდერნიზმის კრიტიკა, 

კულტურათაშორისო გადაკვეთები, პოსტ-

სტრუქტურალიზმი 

5/135 15 15    15 2/1 87 
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124 NEOR206 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 2: 

ნეომოდერნიზმის ურბანული შემადგენელი 
5/135 15 15    15 2/1 87 

125 NEOR306 
ახალი მოდერნიზმი და რეგიონალიზმი - 3: 

რეგიონალიზმის გლობალური პირობა 
4/108 15     15 2/1 75 

126 INCA106 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -1 5/135 15 15    15 2/1 87 

127 INCA206 მიმდინარე არქიტექტურის ინსტრუმენტები -2 4/108 15     15 2/1 75 

128 PFUS106 

საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების 

თავისებურებანი XX საუკუნის ურბანისტიკაში 

აშშ-ს ქალაქების მიხედვით 1 

6/162 30 30     2/1 99 

129 PFUS206 

საქალაქო სივრცეების ჩამოყალიბების 

თავისებურებანი XX საუკუნის ურბანისტიკაში 

აშშ-ს ქალაქების მიხედვით 2 

6/162 15 45     2/1 99 

130 SCARC06 კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში 4/108 15 15     2/1 75 

131 GVHMA06 
ქართული ვერნაკულარული საცხოვრისი 

როგორც ნეომოდერნისტული მოდელი 
4/108 15 15     2/1 75 

132 MHJAS06 
იაპონური არქიტექტურის ისტორია 

მეტაბოლიზმიდან სიმბიოზამდე 
6/162 15 45     2/1 99 

133 STAGP06 

ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX 

საუკუნის არქიტექტურაში და ქართული 

პარადიგმები 

4/108 15 15     2/1 75 

134 MUCHP06 
სამუზეუმო ცენტრი თბილისში (ისტორია და 

თანამედროვეობა) 
7/189 30 45     2/1 111 

135 PRPRA06 საპროექტო პრაქტიკა 6/162     60  2/1 99 

136 CMLAN06 ლანდშაფტის კომპიუტერული მოდელირება 5/135 15  30    2/1 87 

137 BLAND06 ლანდშაფტური პროექტირების  საფუძვლები 5/135 45      2/1 87 

138 LDHST06 
ლანდშაფტური არქიტექტურის ისტორია - 

ძირითადი სტილები და მიმართულებები 
5/135 45      2/1 87 

139 LDCSU06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: სკვერის 

დაპროექტება ურბანიზირებულ გარემოში 
5/135   30   15 2/1 87 

140 LDFCP06 

ლანდშაფტის დაპროექტება: პოლიფუნქციური 

(ან მონოფუნქციური) საქალაქო პარკის 

დაპროექტება 

5/135   30   15 2/1 87 

141 BPRGR06 ქალაქის გამწვანების ძირითადი პრინციპები 5/135 45      2/1 87 

142 LDDDE06 
ლანდშაფტური დიზაინი და დეკორატიული 

დენდროლოგია 
5/135 45      2/1 87 
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143 BDWPC06 
დეკორატიულ მერქნიან მცენარეთა 

კომპოზიციის საფუძვლები 
5/135 15 30     2/1 87 

144 CCALO06 
ქალაქის ცენტრის არქიტექტურულ-

ლანდშაფტური ორგანიზაცია 
5/135 45      2/1 87 

145 LDHGR06 
ლანდშაფტის დაპროექტება: ისტორიული ბაღის 

რეკონსტრუქცია 
5/135   30   15 2/1 87 

146 LDCPL06 

ლანდშაფტის დაპროექტება: ქალაქის 

ცენტრალური ნაწილის არქიტექტურულ-

ლანდშაფტური რეკონსტრუქცია 

10/270   60   60 2/1 147 

147 FLOPH06 მეყვავილეობა და ფიტოდიზაინი 5/135   30   15 2/1 87 

148 COLCI06 ქალაქის კოლორისტიკა 5/135 15  30    2/1 87 

149 BDESE06 დიზაინური დაგეგმარების საფუძვლები   5/135 15  30    2/1 87 

150 DOUEN06 ურბანული სივრცის დიზაინური ორგანიზება 5/135 15     30 2/1 87 

151 ERGON06 ერგონომიკა 5/135 15 30     2/1 87 

152 TAACO06 
ტექნიკური ესთეტიკა და მხატვრული 

კონსტრუირება 
5/135 15  15   15 2/1 87 

153 PMDE106 
 დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და 

მეთოდები 1  
6/162   45   15 2/1 99 

154 SMARF06 მცირე არქიტექტურული ფორმები 3/81 15     15 2/1 48 

155 CITIL06 ქალაქის და შენობების ხელოვნური განათება 3/81 15 15     2/1 48 

156 ADVER06 გარე რეკლამის დიზაინი 3/81 15  15    2/1 48 

157 PMDE206 
 დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები და 

მეთოდები 2  
5/135   30   15 2/1 87 

158 COCDP06 
კომპოზიცია და კოლორისტიკა საბაღო-საპარკო 

დიზაინში 
6/162 15 45     2/1 99 

159 PVART06 ფოტო-ვიდეო ხელოვნება 5/135   45    2/1 87 

160 LANDS06 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 4/108   15   15 2/1 75 

161 DESUT06 საქალაქო ტრანსპორტის დიზაინი 4/108   30    2/1 75 

162 DESI206 დიზაინი 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

163 DESI306 დიზაინი 3 10/270 15 30 45   30 2/1 147 

164 LAND106 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 1 5/135 15  15   15 2/1 87 

165 LAND206 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

166 LAND306 ტერიტორიის კეთილმოწყობა 3 5/135 15  15   15 2/1 87 
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167 SARF106 მცირე არქიტექტურული ფორმები 1 5/135 15  15   15 2/1 87 

168 SARF206 მცირე არქიტექტურული ფორმები 2 5/135 15  15   15 2/1 87 

169 SARF306 მცირე არქიტექტურული ფორმები 3 5/135 15  15   15 2/1 87 

170 LCOLT06 განათება, ფერი, ფაქტურა 5/135 15 30     2/1 87 

171 FURDC06 ავეჯის პროექტირება და კონსტრუირება 5/135 15  15   15 2/1 87 

172 SPMAT06 სპეც. მასალათმცოდნეობა 5/135 15 30     2/1 87 

173 FURMT06 ავეჯის დამზადების ტექნოლოგია 6/162     60  2/1 99 

174 MSTIN06 ინტერიერის ძირითადი სტილები 5/135 15 30     2/1 87 

175 DEFIN06 
ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული 

ფორმირება 
5/135   30   15 2/1 87 

176 INTPL06 ინტერიერის  პროექტირება   5/135   30   15 2/1 87 

177 FMSTY06 თანამედროვე სტილების ჩამოყალიბება 5/135 15 30     2/1 87 

178 INRBL06 საცხოვრებელი შენობების ინტერიერი 5/135   15   30 2/1 87 

179 AFDI106 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის 

ავტომატიზირებული ფორმირება 1 
3/81    30   2/1 48 

180 MO3DI06 ინტერიერის 3D მოდელირება  4/108    30   2/1 75 

181 COTEI06 ფერი და ფაქტურა ინტერიერში 3/81 15 15     2/1 48 

182 MSTFU06 ავეჯის ძირითადი სტილები 3/81 15 15     2/1 48 

183 INPBL06 საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერი 5/135   15   30 2/1 87 

184 IINDB06 სამრეწველო შენობების ინტერიერი 5/135   15   30 2/1 87 

185 AFDI206 
ინტერიერის საპროექტო დოკუმენტაციის 

ავტომატიზირებული ფორმირება 2 
4/108    30   2/1 75 

186 STGLD06 ვიტრაჟის დიზაინი 3/81 15  15    2/1 48 

187 INTES06 ინტერიერი - ეპოქა და სტილი 10/270 30 60     2/1 177 

188 INTE306 ინტერიერი 3 10/270 15 30 45   30 2/1 147 

189 RESBA06 საცხოვრებელი შენობების არქიტექტურა 10/270 15  30   60 2/1 162 

190 IRESB06 
საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის 

ფორმირება 
10/270 15  30   60 2/1 162 

191 COMPM06 კომპიუტერული მოდელირება 5/135   15   30 2/1 87 

192 CVINT06 ინტერიერის კომპიუტერული ვიზუალიზაცია 5/135   15   30 2/1 87 

193 INDBA06 სამრეწველო შენობების არქიტექტურა 10/270 15  30   60 2/1 162 

194 IINDB06 
სამრეწველო შენობების ინტერიერის 

ფორმირება 
10/270 15  30   60 2/1 162 
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პროგრამის ხელმძღვანელი                  ლევან ბერიძე 

 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის                 ნინო ხაბეიშვილი 

სამსახურის უფროსი 

 

ფაკულტეტის დეკანი                 გოჩა მიქიაშვილი 

 

 

მიღებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე 

                3 ივლისი 2012 წ. 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                 გოჩა მიქიაშვილი 

 

მოდიფიცირებულია 

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის  

ფაკულტეტის  საბჭოს სხდომაზე, ოქმი N5 

                01 აპრილი 2016 წ. 

ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე                 გოჩა მიქიაშვილი 

 

შეთანხმებულია 

სტუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის ხელმძღვანელი       გიორგი ძიძიგური 

195 PUBBA06 საზოგადოებრივი შენობების არქიტექტურა 10/270 15  30   60 2/1 162 

196 IPUBB06 
საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერის 

ფორმირება 
10/270 15  30   60 2/1 162 

197 REVA106 Revit Architecture-1 10/270   30   60 2/1 177 

198 REVA206 Revit Architecture-2 10/270   30   60 2/1 177 

199 3DMAX06 3dsMax 10/270   30   60 2/1 177 

  კვლევითი კომპონენტი:          

1  სამაგისტრო კვლევის პროექტი /პროსპექტუსი  5/135         

2  
თეორიული/ექსპერიმენტული 

კვლევა/კოლოქვიუმი  
10/270         

3  სამაგისტრო ნაშრომის დასრულება და დაცვა 30/810         


