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ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი № 602 

საკურსო პროექტების დაცვა 
Защита курсовых проектов 

დიზაინი Дизайн 
კურსი   II  Курс     
 „დიზაინური დაპროექტება“                                 აუდიტორია   
  «Дизайн-проектирование»                                       Аудитория                             
ჯგუფი    6600      –––––  12  ივლისი     11 სთ      314 ც 
ჯგუფი    6601      –––––  12  ივლისი     11 სთ      316 ც  
ჯგუფი    6602      –––––  12 ივლისი     12 სთ      318 ც 
ჯგუფი    6603      –––––  12  ივლისი     12 სთ      303 ც 
ჯგუფი    6604      –––––  12  ივლისი     13 სთ      314 ც 
ჯგუფი    6605      –––––  12  ივლისი     13 სთ      316 ც 
ჯგუფი    6606      –––––  12  ივლისი     14 სთ      318 ც 
ჯგუფი    6607      –––––  12  ივლისი     14 სთ      303 ც 

Группа     6608      –––––    12  июля        10  ч      414 ц 
 

დამატებითი Дополнительно 
კურსი  II  Курс 

25 ივლისი     11 სთ      414 ც 

25 июля        10  ч       414 ц 
 

დამატებით გამოცდაზე   ერთხელ დაიშვებიან მხოლოდ ის სტუდენტები, 
რომლებმაც შუალედურ  შეფასებებსა  და დასკვნით გამოცდაზე მიღებული 

შეფასებით ჯამში დააგროვეს 41-51 ქულა (შეფასება FX). 
На дополнительный экзамен допускаются только те студенты, которые в  
сумме на промежуточных и основных экзаменах набрали от 41 до 51 очка 

(оценка FX). 
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ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი № 602 

საკურსო პროექტების დაცვა 
Защита курсовых проектов 
დიზაინი Архитектурный дизайн 

 
III    კურსი                                              აუდიტორია                  

      „გარემოს დიზაინური დაპროექტება“  –10 ივლისი  12სთ     314 ც          
      „ავეჯის დიზაინური დაპროექტება“  ––   9 ივლისი  12 სთ      414 ც 
      „რეკლამა და შუქრეკლამა“    ––––             10 ივლისი   13 სთ     414ც 

             კურსი   IV   Курс                                                          
                                                                  Аудитория 
     „გარემოს დიზაინური დაპროექტება“  –10 ივლისი  12 სთ     314 ც 
     „ავეჯის დიზაინური დაპროექტება“ –––  9 ივლისი  13 სთ     414 ც 
     „რეკლამა და შუქრეკლამა“           ––––––   10 ივლისი 13 სთ     414 ც 
     „ფიტოდიზაინი“                             ––––––    12 ივლისი 12 სთ     310 ც  
     „Проектирование мебели“             ––––––    12  июля      12 ч       209 ц 
     „Дизайнерское  проектирование  среды“–  12  июля       13 ч       310 ц 
     „Реклама и светореклама“             –––––––   10 июля       13 ч       414 ц  

 
დამატებითი Дополнительно 

კურსი  III  და  IV  Курс     

  „გარემოს დიზაინური დაპროექტება“ ––  25  ივლისი  12 სთ    314 ც          
  „ავეჯის დიზაინური დაპროექტება“    ––  21  ივლისი  11 სთ    414 ც   
  „რეკლამა და შუქრეკლამა“                     ––  21  ივლისი  11 სთ    414 ც 
  „ფიტოდიზაინი“                                       ––  21  ივლისი  11 სთ    310 ც          
  „Проектирование мебели“               ––––––  21 июля         11 ч      414 ц 
   „Дизайнерское  проектирование  среды“– 21 июля         12 ч      414 ц 
   „Реклама и светореклама“             –––––––  22  июля         11 ч      414 ц  
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ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი № 602 
 

საგამოცდო ცხრილი (თეორია) 
Распорядок экзаменов (теория) 
დიზაინი Архитектурный дизайн 

 

III    კურსი                                                                    აუდიტორია 
 „რეკლამა და შუქრეკლამა“    –––     9 ივლისი  12 სთ     414ც 
 
      კურსი  IV    Курс                                                                               

                                                                                                            Аудитория 
 „რეკლამა დ ა შუქრეკლამა“  ––––    10 ივლისი     14 სთ     414 ც 
 „ფიტოდიზაინი“                     ––––   21ივლისი     12 სთ     310 ც 
 „Реклама и светореклама“      ––––   10   июля          13 ч       414 ц   

 

დამატებითი Дополнительно 

 
III   კურსი    

 „რეკლამა და შუქრეკლამა“   ––––      23  ივლისი  11 სთ   414 ც 
 
     კურსი  IV    Курс 
 „ფიტოდიზაინი“                    ––––       21  ივლისი  12   სთ   310 ც 

 „Реклама и светореклама“     ––––       23    июля      13  ч     414 ц  

 
 
 



4 
 

ინტერიერის მოდულის პედაგოგების კომისია: 
 
 

1. ჩიგოგიძე თ. 
2. დათუკიშვილი დ. 
3. მჭედლიშვილი ვ. 
4. სალუქვაძე ქ. 
5. ჯობაძე ნ.  
6. ქოჩლაძე ნ. 
7. დაუთაშვილი ნ. 
8. გელაშვილი შ. 
9. ხოსრუაშვილი გ 

 


