
 

 
pedagogiuri moRvaweoba 

studentTa Ria samecniero-teqnikur konferenciebze 

monawile studentTa da magistrantTa 

moxsenebebis xelmZRvaneloba (2003 - 2016 ww) 

stu, arqiteqturis, urbanistikis da dizainis fakultetis asocirebuli profesori nino imnaZe 

1. Tema: ”erovnulobis interpretacia moxeil SaviSvilis SemoqmedebaSi.” 

 studenti: viliana guliaSvili, III kursi, jg. 6001 (studentTa 71-e konferencia. Tbilisi-2003ww.) 

2. Tema:”caTambjenebis esTetika.”_ II premia 

 studenti: giorgi jamarjaSvili, III kursi,jg.303 (studentTa 74-e konferencia. Tbilisi-2006ww.) 

3. Tema:”arqiteqtura,rogorc Zalauflebis ganmtkicebis saSualeba (nacisturi Ggermania, 

faSisturi italia)” 

Mmagistrantebi: giorgi kapanaZe,giorgi barkalaia. I kursi, magistratura (studentTa 74-e 

konferencia. Tbilisi-2006ww.) 

4. Tema:”rem koolhaasi” 

studenti:mixeil nikolaiSvili,giorgi gvancelaZe. I kursi,magistratura (studentTa 74-e 

konferencia.Tbilisi-2006ww.) 

5. Tema:”caTambjenebi” 

studenti:kornei gonCarovi,III kursi,jg.6403 (studentTa 75-e konferencia. Tbilisi-2007ww.) 

6. Tema:”vxutemasi-vxuteini, arqiteqturuli paralelebi.”_II premia. 

M magistranti:ia barTaia,I kursi (studentTa 75-e konferencia. Tbilisi-2007ww.) 

7. Tema:”stili da arqitrqtura” 

studenti: mixeil maRlakeliZe, III kursi,jg. 6402 (studentTa 75-e konferencia. Tbilisi-2007ww.) 

 

8. Tema: Tanamedrove sacxovrebeli saxli-sivrcul-kompoziciuri Taviseburebis analizis 

mcdeloba (Tbilisis magaliTze)_ II premia 

studenti: giorgi lolaZe, III kursi,jg. 6403 (studentTa 75-e konferencia. Tbilisi-2007ww.) 

9. Tema:”amerikis arqiteqturis ganviTarebis Tavisebureba” 

studenti:giorgi jamarjaSvili, III kursi,jg. 6402 (studentTa 75-e konferencia. Tbilisi-2007ww.) 

10.  Tema: ”Satili” 

Mmagistranti; Tamar qacanaSvili. I kursi (studentTa 76-e konferencia. Tbilisi-2008ww.) 

11.  Tema:”arqiteqturiT “TamaSi” an “TamaSi” geometriuli figurebiT (n.ladovski da misi 

uCveulo arqiteqtura).” 

Mmagistranti; qeTevan managaZe. I kursi (studentTa 76-e konferencia. Tbilisi-2008ww.) 



12.  Tema: ”Sesasvleli” 

Mstudenti; eka ediSeraSvili. III kursi,6502(studentTa 76-e konferencia. Tbilisi-2008ww.) 

13.  Tema: ”fillip jonsoni (1906-2005)”_I premia 

Mmagistranti; givi gogolaSvili. I kursi (studentTa 76-e konferencia. Tbilisi-2008ww.) 

სტუდენტური საერთაშორისო 78 - ე კონფერენცია: 2010 w. 

1. eka ediSeraSvili I kursisi magistranti 

“ornamenti da arqiteqtura” II premia 

2. levan maTiaSvili I kursisi magistranti 

“geometriuli figura kvadrati, rogorc arqiteqturuli formis gaazrebis safuZveli” 

3. pavle maisuraZe II kursis magistranti 

“alternatiuri energiis wyaroebi da arqiteqtura” I premia 

სტუდენტური საერთაშორისო 81-ე კონფერენცია: 2013 წ. 

1. ნინო შავლაშვილი, ბაკალავრიატი; 2 კურსი 

თემა:“დანიელ ლიბესკინდი და სუპრემატიზმი“ – 3 პრემია 

2. ლიკა ავალიშვილი; ბაკალავრიატი  3 კურსი 

თემა: კაშხალი, არქიტექტურა, ტურიზმი 

3. ნოდარ ბუზალაძე; დოქტორანტი, 3 კურსი 

თემა: “რუსული გუმბათის მრავათავიანობა“ – 3 პრემია 

სტუდენტური საერთაშორისო 82-ე კონფერენცია; 2014  წ. 4-5 მაისი 

ბაკალავრიატი: 

1. გიორგი მაისურაძე მე-2 კურსი ჯგ. 6200 თემა: „თანამედროვე თბილისის არქიტექტურა“ 

2. გიორგი ვარდოსანიძე მე-2 კურსი ჯგ. 6200 თემა: „ღვინო და არქიტექტურა“ 

3. ნინო შავლაშვილი მე-3 კურსი ჯგ. 6111თემა: „არქიტექტურული პარადოქსები“ 

4. მარიამ ჭულუხაძე მე-4 კურსი ჯგ. 6001თემა: „ანონიმური სკულპტურები“ 1 პრემია 

მაგისტრატურა: 

1. მამუკა ბარათაშვილი 1 კურსი;თემა: „ვიზუალური კომუნიკაცია არქიტექტურაში“ 

2. მარი ღომიძე 1 კურსი; თემა „ბათუმის არქიტექტურა ვარდების რევოლუციის შემდეგ“ 2 პრემია 

სტუდენტური საერთაშორისო 83-ე კონფერენცია; 2015 წ. 4-5 მაისი 

ბაკალავრიატი 

1. მარიამ გვაზავა;  ბაკალავრი მე-2 კურსი თემა: „ინოვაციები არქიტექტურაში“ მე-2 პრემია 

2. მირზა აკობია; ბაკალავრი მე-3 კურსი თემა: „ბუნება და არქიტექტურა“ 1 პრემია 

მაგისტრატურა 



1. ირაკლი  შუბლაძე მაგისტრანტი; 1 კურსი თემა: „სამტრედია დროში და სივრცეში“ 1 პრემია 

2. მარი ადუაშვილი; მაგისტრანტი 1კურსი თემა: შუქ-ჩრდილი არქიტექტურაში“  მე-3 პრემია 

3. თამარ ადუაშვილი; მაგისტრანტი 1 კურსი თემა: „ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა“ 

სტუდენტური საერთაშორისო 84-ე კონფერენცია; 2016 წ.  

ბაკალავრიატი 

1.თეა ჩუბინიძე ბაკალავრი; მე-4 კურსი თემა: „თანამედროვე არქიტექტურა ისტორიულ გარემოში (თბილისის 
მაგალითზე)“ 1 პრემია 

2.მიხეილ ჯინჭარაძე; მე-4 კურსი თემა: „კედელი“; მე-3 პრემია 

მაგისტრატურა 

3.ლუკა ცხადაია; მაგისტრანტი 1 კურსი „სტალინური ამპირი და საბჭოთა არქიტექტურა თბილისში“  

 

 

  studentur konkursSi gamarjvebuli sabakalavro და სამაგისტრო       

             damamTavrebeli naSromebi 

  1. 2008 wlis saukeTeso sabakalavro naSromisTvis – moculobiTi arqiteqtura 

Tema:”arqiteqturis institute 820 studentze” 

Ggiorgi iosebiZes mieniWa I xarisxis diplomo.(xel.n.imnaZe) 

 

 

  2. Jiuris specialuri I xarisxis diplomi 2008 wlis saukeTeso sabakalavro nasromistvis 

konceptualur arqiteqturasi Tema:”xelovnebis muzeumi” mieniWa gervasi CaCuas(xel.n.imnaZe) 

   aRniSnulma proeqtma gaimarjva 2009 wlis msoflio arqiteqturis sazogadoebis meoTxe 

ciklis:World architecter community Forth Cycle Juna2009 internet konkursSi. 



  

 

3. saqrTvelos studentTa arqiteqturuli konkursis gamarjvebuli. 

Tema: “ganaxlebadi energiisa da energoefeqturi proeqtebis ganxorcieleba” 22 ivnisi 2012 

1. daviT asaniZe 

 
2. nikoloz bokeria 
3. aleqsi qitiZe 

gamofebaSi “mwvane arqiteqtura” monawileoba; 18-22 ivnisi 2012 

1. aleqsi qitiZe 

2. daviთ asaniZe 
3. mixeil mozaiZe 

 
4. nikoloz bokeria 
5. gigi masxulia 

6. Tamar menშTeშaSvili 

 
7. mari tyablaZe 



 
 
ქართულ - შვეიცარიულ სტუდენტური არქიტექტურული კონკურსი თემა: „მდგრადი სოციალური საცხოვრისი 
ურბანულ გარემოში“ თბილისი 2013 
 
პროექტი „სოციალური საცხოვრისი ქ. ბოლნისში“ 
ბაკალავრი: მარი ჭულუხაძე მე-4 კურსი (ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 

   
 
პროექტი ‘სოციალური საცხოვრისი ქ. თბილისში 
ბაკალავრი: მარი ჭულუხაძე მე-3 კურსი (ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 
 

 
 
სოციალური საცხოვრისი ქ. თბილისში (გლდანი) 

მაგისტრანტი ლუკა მაჩაბლიშვილი მე-2 კურსი (1 პრემია) (ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 

  

ბაკალავრი პაპუნა საბაშვილი მე-4 კურსი 

სოციალური საცხოვრისი ქ. თბილისში (ვაზისუბანი) (ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 



 

დამამთავრებელი სამაგისტრო ნამუშევარი 

მაგისტრანტი ბექა ხუციშვილი თემა: „ქართული ღვინის კულტურის ცენტრი“ (ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 

პრემიები: ალმაატა, საერთაშორისო სტუდენტური სადიპლომო ნამუშევრების დათვალიერება - კონკურსი“ 
არქიტექტურის საერთაშორისო ასოციაციის მე-3 ხარისხის სიგელი  

 

2013 წლის დიპლომების დათვალიერება - კონკურსი ამხატვრო აკადემიის და სტუ-ს სკოლებს შორის: 

1 პრემია და „ხუროთმოძღვარ არჩილ ქურდიანის“ სპეციალური დიპლომი  

 

 

2013 წლის დიპლომების დათვალიერება - კონკურსი ამხატვრო აკადემიის და სტუ-ს სკოლებს შორის: 

მე-2 პრემია: ლაშა ბარბლიშვილი სამაგისტრო დამამტავრებელი პროექტი თემა: „მედიატეკა აბასთუმანში“ 
(ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე) 



  

ლუკა მაჩაბლიშვილი - სამაგისტრო დამამთავრებელი ნაშრომი თემა: მრავალფუნქციური ცენტრი . თბილისში 
ელიავას ტერიტორიაზე“ ხელმძღვანელი: ნინო იმნაძე 

 

saqrTvelos studentTa arqiteqturuli konkursis gamarjvebuli. 

Tema: “ganaxlebadi energiisa da energoefeqturi proeqtebis ganxorcieleba” 26 ivnisi 2014 

ბაკალავრები მარი ჭულუხაძე; თამარ ადუაშვილი; დათო კომახიძე (IV კირსი)- სერთიფიკატი 

ბაკალავრი გიორგი ზანგალაძე (III კურსი)- თემა: “ფერმერის საცხოვრებელი სახლი“ - 1 პრემია  

   

Tema: “ganaxlebadi energiisa da energoefeqturi proeqtebis ganxorcieleba” 26 ivnisi 2015 

ბაკალავრი გიორგი ზანგალაძე (IV კურსი)- თემა: “წიაღისეულის მუზეუმი“ - 1 პრემია (ხელმზრვანელი: ნინო 
იმნaძე, ვასილ ქობულია) 

 

ბაქოს - 2014 წლის სადიპლომო ნამუშევრების საერთაშორისო კონკურსი დათვალიერება 



ნოდარ კვანჭიანი - „მონასტერი“ 1 პრემია (ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე, ვასილ ქობულია) 

  

 

მარი ჭულუხაძე - „მრავალფუნქციური საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისში“ 1 პრემია (ხელმძღვანელები: ნინო 

იმნაძე, ვასილ ქობულია) 

  

საკურსო პროექტები 

ბაკალავრი ბექა ხუციშვილი თემა: „თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი“ III კურსი (ხელმძღვანელი ნინო 

ომნაძე, ვასილ ქობულია) 

   

ბაკალავრი ლაშა ბარბლიშვილი თემა: „თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი“ III კურსი (ხელმძღვანელი ნინო 

ომნაძე, ვასილ ქობულია) 



   

მაგისტრანტი თაკო მენთეშაშვილი (I კურსი) თემა: „არასრულწოვანთა სარეაბილიტაციო ცენტრი“ ქ. თბილისში 

ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე, ვასილ ქობულია 

  

საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა - „სტუდენტური საერთაშორისო არქიტექტურული ვორქშოფები“ - 

ხელმძღვანელი და პედაგოგი 

2009 წლის 22 ოქტომბერი: სტუდენტური საერთაშორისო  არქიტექტურული ვორქშოფი თემაზე: „ისტორიული 
განაშენიანების რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია ტურიზმის მიმართებაში“ ქ. სტამბულში  
მონაწილე მხარეები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და სტამბულის მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების 
უნივერსიტეტი 

  



   

 

    2010 წლის 20-28 სექტემბერი სტუდენტური საერთაშორისო არქიტექტურული ვორქშოფი თემაზე: 

„ისტორიული განაშენიანების ქალაქგეგმარებითი და მოცულობითი განვითარების მიმართულებები 

თანამედროვე ქალაქში“ - “Reconstruction-Revitalization of Historic Districts Subject to Tourist Routes (The routes 

will be developed according to the EU Program “Dumas’ Cultural Routes In Caucasus and The Wine Route”. )  

 ( ქ.თბილისში სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე.)  მონაწილე მხარეები: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
ქ.სტამბულის მიმარ სინანის ნატიფი ხელოვნების ინსტიტუტიდან,  სასომხეთის არქიტექტურის და 
კონსტრუქციების უნივერსიტეტი, თბილისის ა. ქუტათელაძის სახ. სამხატვრო აკადემია.  

 



 

ავტორები: თამარ ცანავა, ლევან მატიასვილი, ეგე უსალი, კუბრა აივსილარი, გიუნოს იეგენი, (ხელმძღვანელი ნინო 
იმნაძე) 
„თბილისის ისტორიული უბნის რეკონსტრუქცია - რევიტალიზაცია“ 2010 წ. 

2011 წლის 24-28 ოქრომბერი საერთაშორისო ვორკშოპი თემაზე: „ქ. თბილისის ისტორიული ცენტრის 
რეკონსტრუქცია-რენოვაცია და რეაბილიტაცია - ქ. თბილისის ისტორიული ბირთვის, ბარათაშვილის ქუჩასა და 
მშრალ ხიდს შორის მოქცეული ტერიტორიების სარეაბილიტაციო, სარეკონსტრუქციო და სარენოვაციო 
საპროექტო წინადადების შემუშავება.“. ვორკშოპის ორგანიზატორები და მონაწილე მხარეები: ქ. თბილისის 
მერიის არქიტექტურის სამსახური, განვითარების ფონდი, ა.ქუთათელაძის სამხატვრო აკადემია, საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტი, დეველოპერული კომპანია NDC (საქართველო), არქიტექტურული ატელიე KASUA 
(ჩეხეთი), ჩეხეთის და საქართველოს არქიტექტირთა კავშირები. 

     

     



   

       

 

2013 წლის 20-23 მაისს ბულგარეთის ქ. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტი;  მე-6 ინტერნაციონალური 
პლენერი/სემინარი: „ინოვაციური დიზაინი და არქიტექტურული სწავლება“. სემინარი. სემინარზე წარმოდგენილი 
იყო ერთი პროექტის: „მედია ცენტრი“-ს ორი კონცეფცია, ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე, შოთა ბოსტანაშვილი და 
ვასილ ქობულია. მოხსენება: „სტუდია „პოეტიკა არქიტექტურაში“.  

 

 

საერთაშორისო სტუდენტური ვორქშოფი: „Palazzo in the Architecture of Florenc“ რამუოლდო დელ ბიანკოს 
ფონდის მიერ ორგანიზებული 02/03/2014 – 9/03/2014წ.   

  



   

   

   

საზაფხულო სკოლა. თემაზე – სეისმომედეგობის საკითხები ქალაქის ისტორიული და თანამედროვე 
განაშენიანების არქიტექტურაში; ქ.ბათუმი, საქართველო; 15/09/11 – 27/09/2011 

ხელმძღვანელი და პედაგოგი 

 

 

საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ ინიცირებული კონკურსში „მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი 

პროექტების დაფინანსების პროგრამა“ ფარგლებში გამარჯვებული საგრანტო თემა: „ქ. თბილისის მტკვრის 

მარჯვენა ნაპირის სივრცობრივ-არქიტექტურული რეგულირების  კვლევა“ 

პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნინო იმნაძე, პროექტში მონაწილე II კურსის მაგისტრანტები: ანა 
ბიბილაშვილი, მარიამ ღომიძე, ქეთევან სვანიძე, თორნიკე ქემოკლიძე 



   

   

  

   

      

        



ბაკალავრი ვაჟა მაღრაძე (IV კურსი) 

თემა: „ბიზნეს ცენტრი“ ხელმძღვანელები: ვასილ ქობულია, ნინო იმნაძე, გიორგი ყიფიანი 

 

ბაკალავრი ეკა მალუტაშვილი (IV კურსი) 

თემა: „კულტურულ - საგანმანათლებლო ცენტრი“ ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე 

 

სამაგისტრო დამამთავრებელი ნაშრომი 

მაგისტრანტი: გიორგი გვანცელაძე 

თემა: „მულტიფუნქციური ცენტრი თბილისში“ ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე 



 

ბაკალავრი გიორგი ვარდოსანიძე (III კურსი) 

საკურსო პროექტი თემა: „სამლოცველო“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, გიორგი ყიფიანი) 

 

საკურსო პროექტი თემა: „ფერმერის საცხოვრებელი სახლი“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, 

გიორგი ყიფიანი) 

 

ბაკალავრი გიორგი გამყრელიძე (III კურსი) 

საკურსო პროექტი თემა: „ავტოფარეხი“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, გიორგი ყიფიანი) 

 



 

საკურსო პროექტი თემა: „სამლოცველო“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, გიორგი ყიფიანი) 

 

ბაკალვრი: გიორგი მაისურაძე (III კურსი) 

საკურსო პროექტი თემა: „სამლოცველო“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, გიორგი ყიფიანი) 

 

საკურსო პროექტი თემა: „ფერმერის საცხოვრებელი სახლი“(ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე. ვასილ ქობულია, 

გიორგი ყიფიანი) 

 

 



ბაკალავრი: სანდრო ჩიქოვანი (III კურსი) 

თემა: „სამლოცველო ყველასთვის“ 

   

თემა: „ფერმერის საცხოვრებელი სახლი“ 

  

ბაკალავრი: ლევან ქართველიშვილი 

თემა: „სამლოცველო ყველასთვის“ 

   

ბაკალავრი: ირაკლი ზამბახიძე 

თემა: „სამლოცველო ყველასთვის“ 

 

 ბაკალავრი: სანდრო გაჩეჩილაძე 

თემა: „ფერმერის საცხოვრებელი“ 



 

2016 წ. 17 – 21 მარტი; ინკლუზიური პროექტირება „გრემში“; 

  

სტუდენტები: თამთა ჯუგაშვილი, ანა მეფარიშვილი, ლევან ქართველიშვილი, თორნიკე ფოცხვერაშვილი; 

სემინარი SO EAS+Y  

SO EAS+Y სემინარს ორგანიზებას უწევს ვარშავაში არსებული განვითარების პოლიტიკის ფონდი. პროგრამის 

მონაწილეები არიან არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტები საქართველოდან.  ღონისძიების ჩატარების 

ადგილია გრემი. სემინარის მიზანია სივრცული პროექტის განხორციელება -  არტ ინსტალაცია, როგორც 

ინკლუზიური არქიტექტურის მუდმივი ნიშა გრემში.   

   

პროექტის შესახებ 

პროექტს ახორციელებს განვითარების პოლიტიკის ფონდი  www.fpr.org.pl  პოლონეთის კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის სამინისტროს გრანტის საშუალებით. გრანტი მოპოვებულია პროგრამის „პოლონეთის კულტურის 

პოპულარიზაცია საზღვრებს  გარეთ პრომესა 2016“ ფარგლებში.    

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება არქიტექტურული ვორკშოფები პოლონეთის ახალგაზრდა და 

დამსახურებული არქიტექტურული სტუდიის მონაწილეობით, რომელიც მუშაობს სოციალური ინკლუზიის 

პრობლემაზე და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა კულტურული ჩართულობის პოპულარიზაციაზე.  

არქიტექტორების სტუდია შესთავაზებს და განახორციელებს საჯარო სივრცეში ინტერვენციას მათი მიღწევებისა 

და "დიზაინის ფილოსოფიის" გამოყენებით, რომლის ბენეფიციარებიც იქნებიან კულტურულ ღონისძიებებში 

ჩართულობას მოკლებული ადამიანები: ხანდაზმულები, ბავშვები და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირები.  

სემინარები იქნება საწყისი ეტაპი დისკუსიისა საქართველოს თანამედროვე კულტურაზე, მის რეალურ 

ხელმისაწვდომობასა და ჩართულობაზე საზოგადოებრივი სივრცის კონტექსტში.   

2016 წლის სამაგისტრო დამატავრებელი პროექტის ხელმზღვანელობა 

1.ირაკლი შუბლაძე; თემა: „რკინიგზის მუზეუმი ქ. სამტერედიაში“ 



  

  

  

 

 

                                                                           

 
                

             
                   

 

2.პაპუნა საბაშვილი; თემა: „ბიბლიოთეკა“ ბათუმში 

    
 



   
 
3.სანდრო ოთარაშვილი; თემა: „კულტურის და ხელოვნების ცენტრი საქარტველოს გეოგრაფიულ 
ცენტრში“; 2016 წლის დიპლომების კონკურსის მონაწილე; სამხატვრო აკადემიის და სტუ - ს 
სტუდენტებს შორის. 
 

  
 
4.მარიამ ადუაშვილი თემა: „საშუალო სკოლა 800 ადგილზე ქ. თბილისში“ 
2016 წელს მიენიჭა საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის სპეციალური დიპლომი 
საუკეტესოსადიპლომო ნამუშევრისთვის. 

  
 
 
 
5.ზაალ სალუშვილი თემა: „საცხოვრებელი კომპლექსი ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე“ 

   
 
 



 
 
 
 
   



 

 


