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არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის 
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო  პროგრამაში 
„არქიტექტურა“ ცვლილებების შესახებ 
 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ადგენს: 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დეკანის ფუნქციის 
შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, შევიდეს 
ცვლილებები აკადემიური საბჭოს 2011 წლის 29 ივნისის №497 დადგენილებით 
დამტკიცებულ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამაში „არქიტექტურა“, კერძოდ: 
 
 
ა) მოდიფიცირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაში „არქიტექტურა“  3-3 კრედიტიანმა 
სასწვლო კურსებმა განიცადოს ცვლილება, კერძოდ: 
 
 

1. სასწავლო კურსში „არქიტექტურული ფიზიკის საფუძვლები “ ნაცვლად 15 სთ. 
ლექციისა და 15 სთ. პრაქტიკულისა იქნეს 15 სთ. ლექცია და 15 სთ. 
ლაბორატორიული.  

2. სასწავლო კურსში „არქიტექტურული ფიზიკა“ ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 15 სთ. 
საკურსო სამუშაოსი, იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 სთ. ლაბორატორიული.  

3. სასწავლო კურსში „არქიტექტურული კლიმატოლოგია“ ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 
15 სთ. სემინარისა იქნეს 15 სთ. ლექცია და 15 სთ. ლაბორატორიული.  

4. სასწავლო კურსში „აკუსტიკა და განათება ინტერიერში“ ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა 
და 15 სთ. პრაქტიკულისა იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 სთ. ლაბორატორიული.  

5. სასწავლო კურსში „ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების პრინციპები – 1“ 
ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 15 სთ. საკურსო სამუშაოსი, იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 
სთ. ლაბორატორიული. 

6. სასწავლო კურსში „ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების პრინციპები – 2“ 
ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 15 სთ. საკურსო სამუშაოსი, იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 
სთ. ლაბორატორიული. 

7. სასწავლო კურსში „მზე და არქიტექტურა – 1“ ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 15 სთ. 
საკურსო სამუშაოსი, იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 სთ. ლაბორატორიული. 

8. სასწავლო კურსში „მზე და არქიტექტურა – 2“ ნაცვლად 15 სთ. ლექციისა და 15 სთ. 
საკურსო სამუშაოსი, იქნეს  15 სთ. ლექცია და 15 სთ. ლაბორატორიული. 

 



ბ) პროგრამიდან ამოღებულ იქნეს შემდეგი სასწავლო კუსრები: 

1.  „თანამედროვე მიმართულებები მსოფლიო არქიტექტურასა და 
ქალაქთმშენებლობაში 1“ 

2. „თანამედროვე მიმართულებები მსოფლიო არქიტექტურასა და 
ქალაქთმშენებლობაში 2“ 

3. „შუასაუკუნეების ევროპის არქიტეტურა და სახვითი ხელოვნება “ 

4. „XVII-XIX სს ქართული არქიტექტურის ისტორია და თეორია“ 

5. „ქართული არქიტექტურა XX საუკუნეში და დღეს“ 

გ) პროგრამულ მოდულს „არქიტექტურული დიზაინი“ შეეცვალოს დასახელება და 
იქნეს „გარემოს დიზაინი". 

9. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 
 
 
 
 

აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე                                           ა. ფრანგიშვილი 
აკადემიური საბჭოს მდივანი                                                     გ. სალუქვაძე 

 


