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არქიტექტურული პროექტები 

№ პროექტის შემსრულებლები პროექტის სათაური 
პროექტის შესრულების 

დრო და ადგილი 
1 ნუგზარ ხვედელიანი 602 დეპ. 

ასოც. პროფესორი, 
მანანა ხვედელიანი 602 დეპ. 
მოწვეული სპეციალისტი 

ღვინის ქარხნის საწარმო შენობის 
რეკონსტრუქცია 

2018 წელი ქ. თბილისი 

2 ნუგზარ ხვედელიანი 602 დეპ. 
ასოც. პროფესორი, 

მანანა ხვედელიანი 602 დეპ. 
მოწვეული სპეციალისტი 

ღვინის ქარხნის სადეგუსტაციო 
დარბაზის ინტერიერი 

2018 წელი ქ. თბილისი

3 ნუგზარ ხვედელიანი 602 დეპ. 
ასოც. პროფესორი, 

მანანა ხვედელიანი 602 დეპ. 
მოწვეული სპეციალისტი 

ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლის პროექტი 

და ინტერიერის დიზაინი 

2018 წელი ქ. თბილისი წყნეთი

4 შოთა გელაშვილი 602 დეპ. 
ასისტ. პროფესორი 

„ახალი სკოლის“ სპორტული 
დარბაზის პროექტი 

 
 
 

ქ. თბილისში (ბაგები, წყნეთის 
გზატკეცილი #35) 

5 შოთა გელაშვილი 602 დეპ. არსებული შენობის ქ. თბილისი, ლერმონტოვის ქ. 
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ასისტ. პროფესორი რესტავრაცია-ადაპტაციის 
პროექტის კორექტირება 

(საოჯახო ტიპის სასტუმროს 
მოწყობა) თანაავტორი 

 
 
 

#12 

6 შოთა გელაშვილი 602 დეპ. 
ასისტ. პროფესორი 

საცხოვრებელი ბინის 
ინტერიერის დიზაინი 

 

თბილისი გარდენსი 

7 შოთა გელაშვილი 602 დეპ. 
ასისტ. პროფესორი 

კაფე ბარის პროექტი 
შესრულებული სამუშაო 

კომპიუტერული 
ვიზუალიზაცია. 

 
 
 

ქ. თბილისში. მელიქიშვილის 
ქუჩა #1 

8 ნათია ქოჩლაძე 602 დეპ. ასოც. 
პროფესორი, 

ბ. თინიკაშვილი 

ინდივიდუალური ერთბინიანი 
საცხოვრებელი სახლის 

რეკონსტრუქციის პროექტი 
(შეთანხმებული ესკიზური 

პროექტი) 

ქ. თბილისი, გოგებაშვილის ქ. 
N33 

9 ნათია ქოჩლაძე 602 დეპ. ასოც. 
პროფესორი, 

ბ. თინიკაშვილი, 
თ. ნაცვლიშვილი 

ბინის ინტერიერი ქ. თბილისი, ჭავჭავაზის გამზ. 
N37ლ 

10 ნათია ქოჩლაძე 602 დეპ. ასოც. 
პროფესორი, 

ტერიტორიის განაშენიანების 
რეგულირების გეგმა 
კორექტირებული 

ვაკის რაიონში, სოფელ 

თხინვალაში ვარაზის ქუჩის 
მიმდებარე 
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ბ. თინიკაშვილი ტერიტორია 
11 ნ. ქოჩლაძე 602 დეპ. ასოც. 

პროფესორი, ბ. თინიკაშვილი, 
მ. ლომიძე 

სოფელი ტაბახმელა, სოფელ 
წავკისში არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე ინდივიდუალური, 
ერთბინიანი საცხოვრებელი 
სახლების განაშენიანების 

რეგულირების გეგმა 

ქ.თბილისში, მთაწმინდის 
რაიონი 

12 თინათინ ჩიგოგიძე 602 დეპ. 
პროფესორი, 

შოთა გელაშვილი 602 დეპ. 
ასისტ. პროფესორი 

ინდივიდუალური 
საცხოვრებელი სახლი 

 
 

საგურამო 

13 თინათინ ჩიგოგიძე 602 დეპ. 
პროფესორი 

საცხოვრებელი ბინის 
ინტერიერის დიზაინი 

 

ქ. თბილისში 
“Tbilisi Gardens” 
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№ 

პროექტის დასახელება  
 დამფინანსებელი  

ორგანიზაცია/ სამეცნიერო ფონდი, 
ქვეყანა 

პროექტის დაწყების და 
დამთავრების წლები  

პროექტში ჩართული პერსონალი 
(თითოეულის როლის 

მითითებით) 

1 2 3 4 

1 

EASMUS+ Credit Mobility - 
საერთაშორისო მობილობა 

პედაგოგებისთვის 
ფინანსდება ევროკომისიის მიერ
ჩატარების ადგილი - ლისაბონის 
უნივერსიტეტი (პორტუგალია) 

2018 

პროფ. ნ. იმნაძე(სალექციო 
საათების ჩატარება) 

ასოცირებული პროფ. ნ. 
ქოჩლაძე(სალექციო საათების 

ჩატარება) 

2 

Erasmus+ Capacity Buildings project 
PRINTeL „ცვლილება კლასში: 

”სტუდენტების სწავლის 
გაღრმავების მიზნით 

ინოვაციური სწავლებისა და 
სწავლის ხელშეწყობა 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში“ 

ფინანსდება ევროკომისიის მიერ
ჩატარების ადგილი - პორტოს 
უნივერსიტეტი (პორტუგალია) 

2018 
ასოცირებული პროფ. ნ. ქოჩლაძე 

(სწავლების ინოვაციური 
მეთოდების შესწავლა) 

1. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის 20 მაისიდან 26 მაისის ჩათვლით ლისაბონის 
უნივერსიტეტში  სწავლების მიზნით აკადემიური პერსონალის მობილობის ფარგლებში, ლისაბონის 
უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტზე ლექციების კურსის წაკითხვის მიზნით იმყოფებოდნენ  
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორი ნინო იმნაძე და 
ასოცირებული პროფესორი ნათია ქოჩლაძე. მათ წაიკითხეს  ლექცია:  „ტრანსფორმაცია არქიტექტურაში“ და 
„კლიმატის გავლენა ქართული საცხოვრებლის ინტერიერის ჩამოყალიბებაზე“. ლექციას ესწრებოდნენ 
ლისაბონის უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის მაგისტრანტები და მათი პედაგოგეგბი: 
პროფესორები ანტონიო კასტებლანკა და პედრო როდრიგესი. გარდა ლექციისა საგანში: „არქიტექტურული 
პროექტირება“ ქართველმა პედაგოგეგბმა მონაწილეობა მიიღეს საკურსო პროექტების  განხილვაში. 
2. სასწავლო კურსი წარმოადგენდა 5-დღიან ინტენსიურ ტრენინგს ინოვაციურ სწავლებაში და 
ითვალისწინებდა შესაბამისი კვალიფიკაციის ტრენერებისა და ინსტრუქტორების მომზადებას, სწავლისა 
და სწავლების  ინოვაციური მეთოდების მიმართულებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. 
ტრენინგი ჩატარდა პორტოს უნივერსიტეტის რექტორატის კორპუსში და მოიცავდა რამოდენიმე 
სწავლებისა და სწავლის სცენარს იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვიყენოთ ვიდეო, როგორც სწავლების 
იარაღი კლასში (ჯგუფში) და კლასის (ჯგუფის) გარეთ. ნაჩვენები იყო პრაქტიკული მაგალითები და ის 
საშუალებები, რითაც მასწავლებელს შეუძლია სტუდენტების მოტივაციის და სასწავლო პროცესში 
ჩართულობის გაზრდა სწავლების ხარისხის ასამაღლებლად. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


