
               CV 
 
 
 
 
 

 
პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: ნინო იმნაძე 
დაბადების თარიღი: 30 აგვისტო, 1963 წ. 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : პეტრიაშვილის ქ. N 20 
ტელეფონი:  599 22 37 47 
ელ.ფოსტა: n.imnadze@gtu.ge 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: არქიტექტურის მეცნიერებათა კანდიდატი,( 9.10.2002 წ. 
დიპლომი#003381).24.07.2006 წლიდან უმაღლესი 
განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის 
მე-9 პუნქტის შესაბამისად მეცნიერებათა კანდიდატის 
სამეცნიერო ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის 
აკადემიურ ხარისხთან. 

სამუშაო 
ადგილი/ორგანიზაცია: 

სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი, ქ.თბილისი, კოსტავას N 72 სტუ-ს I-C 
კორპუსი 

დაწესებულების მისამართი: ქ.თბილისი, კოსტავას N 72 სტუ-ს I-C კორპუსი 
თანამდებობა : ასოცირებული-პროფესორი 

 
განათლება 
 

1980-1985 წწ. 
 
 
 

1985-1988 წწ. 
 
 
 

1987-1988 წწ. 

საქრთველოს ვ.ი. ლენინის სახ. პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტი (შემდგომში საქრტველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი) არქიტექტურის ფაკულტეტი, 
სპეციალობა არქიტექტურა, კვალიფიკაცია არქიტექტორი 
საქრტველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 
არქიტექტურული გეგმარების N 24 კატედრის 
(შემდგომში მოცულობითი არქიტეტურის მიმართულება) 
ასპირანტი  
მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობის ინსტიტუტი. 
სამეცნიერო-პრაქტიკული და სასწავლო-საკონსულტაციო 
ცენტრის კურსები  
 

 



სამუშაო გამოცდილება 
 
 
2017 წლიდან 
 
 
2009-2016 
 
 
 
 
2013 წლიდან დღემდე 
 
 
 
2006 წლიდან-2013 წლამდე 

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის დეკანი 
 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის, არქიტექტურული დაგეგმარების და 
ქალაქგეგმარების (ურბანისტიკა) დეპარტამენტის უფროსი
 
 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის 
მიმართულების სრული პროფესორ 
 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის მოცულობითი არქიტექტურის 
მიმართულების ასოცირებული პროფესორ 
 

2003 -2006 სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის არქიტექტურული გეგმარების N 24 
კატედრის  დოცენტის თანამდებობა. 

1989-2003 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  
არქიტექტურის ფაკულტეტის, არქიტექტურული 
გეგმარების N 24 კათედრის ასისტენტი.  

 
 
 
მეცნიერული მიღწევები  
 
მონოგრაფია  1 
სახელმძღვანელო (მეთოდური მითითებები პროექტირებაში) 8 
სტატიები 40 
კონფერენციები 28 
 
 
 
ენების ცოდნა 
 
რუსული  თავისუფლად 
ინგლისური  თავისუფლად 
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 

1. არქიტექურული ბაკალავრიატი (III-IV კურსი) / პროგრამა: არქიტექტურა და 



პროექტირება 
2. საცხოვრებლის 

არქიტექტურა 
3. საცხოვრებელი შენობების 

და კომპლექსების 
პროექტირება 

4. საზოგადოებრივი შენობა-
ნაგებობების და 
კომპლექსების 
პროექტირება 

5. სამრეწველო და 
სატრანსპორტო შენობა-
ნაგებობების 
პროექტირება 

6. ახალი ძველში 
7. არქიტექტურის თეორია 

და პრაქტიკა კვლევა-
განზოგადება 

8. ფორმა არქიტექტურაში 
 
9. სამრეწველო და 

სატრანსპორტო შენობა-
ნაგებობების 
დაპროექტების 
თეორიული საფუძვლები 

10. არქიტექტურული 
კონტექსტი 

ქალაქგეგმარება 
ბაკალავრიატი (III კურსი) / პროგრამა: არქიტექტურა და 
ქალაქგეგმარება 
ბაკალავრიატი / პროგრამა: არქიტექტურა  
 
 
ბაკალავრიატი / პროგრამა: არქიტექტურა  
 
 
 
ბაკალავრიატი / პროგრამა: არქიტექტურა  
 
 
 
ბაკალავრიატი / პროგრამა: არქიტექტურა  
მაგისტრატურა / პროგრამა: საზოგადოებრივი შენობების 
არქიტექტურა 
 
მაგისტრატურა / პროგრამა: სამრეწველო და სატრანსპორტო შენობა-
ნაგებობების არქიტექტურა 
მაგისტრატურა / პროგრამა: არქიტექტურა 
 
 
 
 
მაგისტრატურა / პროგრამა: არქიტექტურა 

 
უცხოეთში წაკითხული სალექციო კურსები 
 

1. 22.05.2017წ.-28.05.2017 ერასმუს + გრანტი - ERASMUS + KA107. Grant agreement for 
stuff mobility for teaching between programme and partner countries within program 
ERASMUS +/KA 107Higher Education. Politecnico di Milano. 

2. 21.05.2017წ.-25.05.2018 ერასმუს + გრანტი - ERASMUS + HE. Grant agreement for 
stuff mobility for teaching between programme and partner countries within program 
ERASMUS + Higher Education. University Lisboa, Scool of Architecture 

 
 
 
ინტერესის სფერო 
არქიტექტურის და ხელოვნების თანამედროვე პრობლემები 
 
 სხვა აქტივობა: 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი - 2008 წ. 

 საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის სარევიზიო კომისიის წევრი - 2008 წ. 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის გამგეობის წევრი - 2012 წლიდან დღემდე. 



საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის წევრი - 2009 წ. 

სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის ეთიკის კომისიის 

წევრი - 2009 წ. 

სტუ - ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო 

საბჭოს და კოლეგიის წევრი - 2006 წლიდან დღემდე. 

სტუ - ს სტუდენტური სამეცნიერო კონფერებციების „არქუტექტურის და 

ურბანისტიკის“ სექციის ჟიურის წევრი და თავმჯდომარე 2004 წლიდან დღემდე. 

კომპანია „ნიუკაზ“ - ის გიდების და ტუროპერატორების მოსამზადებელი კურსების 

პედაგოგი; საჯარო ლექციები არქიტექტურაში (თემა: „მე-19 საუკუნის თბილისის საერო 

არქიტექტურა“, „თბილისური მოდერნი“; „ეკლექტიზმი თბილისის არქიტექტურაში“; 

„უახლესი არქიტექტურა (თბილისის არქიტექტურა 2004 წლიდან დღემდე)“ 

2015 წლიდან დღემდე სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის სწავლულ ექსპერტთა დარგობრივი კომისიის წევრი. 

2016-2017 წლის 21 იანვრამდე სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის სწავლულ ექსპერტთა დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე. 

 
 
დამასხურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 
2009 წ. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი.იოვას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ტრენინგი:სწავლების 
თანამედროვე მრთოდოლოგიების ზოგადი 
კურსი.(სერთიფიკატი) 
 

2009 წ. 
 
 
 
2011 წ. 15-27 სექტემბერი 
 
 
2014 წ. 2-9 მარტი 
 
 

“სათემო კოლეჯის საერთაშორისო განვითარებისათვის 
ინქ.(აშშ).ტრენინგი:სწავლების თანამედროვე 
მეთოდოლოგიების სრული კურსი.(სერთიფიკატი) 
 
Participated as a tutor in the international architectural 
summer school BIASS 2011 – Architecture and Natural Factors 
 
„Palazzo in the architecture of Florence”; ha taken part at the 
international workshop in Florence. 
 



2014 წ. 2-5 ოქტომბერი 
 
 
 
2016 წ. 19 – 21 მაისი 
 
 
 
 
 
2017 წ. 
 
 
2017 წ. 

სერთიფიკატი საერთაშორისო სამეცნიერო ონფერენცია 
ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - IV 
მონაწილეობისთვის.  
 
სერთიფიკატი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ - ს 
ამერიკისმცოდნეობის ინტიტუტისა და ამერიკის 
შესავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ 
ამერიკისმცოდნეობის მე-17 ყოველწლიურ საერთაშორისო 
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის.  
 
სერთიფიკატი TEMPUS RETHINKE პროექტის წარმატებით 
განხორციელებაში 
 
სერთიფიკატი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ - ს 
ამერიკისმცოდნეობის ინტიტუტისა და ამერიკის 
შესავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ 
ამერიკისმცოდნეობის მე-18 ყოველწლიურ საერთაშორისო 
კონფერენციაში მონაწილეობისათვის.  
 

 
ჰობი 
სახვითი ხელივნება 
სამთოსათხილამურო 
სპორტი 

 

ცურვა 
 

 


