
 

                                                                                                                                                        
 
 
 

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის 
N601 დეპარტამენტის 

II კურსის 2 სემესტრის დოქტორანტების  
სემინარებისა და კოლოკვიუმების ჩატარების  განრიგი 

 
 
 
 

 
N 
 

დოქტორანტის 
გვარი, სახელი 

კურსი თემის სახელწოდება გამოსვლის 
თარიღი, 
დრო,აუდ. 

ხელმძღვანელი კომისიის N  და შემადგენლობა, 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

გეგუჩაძე ზვიადი II  მეორე თემატური სემინარი: 

„ „ქართული აივნების პარადიგმა   
 თანამედროვე სამშენებლო 
  ინდუსტრიაში“; 

11 ივლისი 
2022 წ. 
12:00, 
 405 ც აუდ 

პროფ. მ.მელქაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
ბ.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2: 

     „საერთაშორისო  არქიჰარმონიის     
  თანახმიანობა   სამამულოსთან“; 
 

11 ივლისი 
2022 წ. 
12:20, 
 405 ც აუდ 

2 იაკობიძე თორნიკე II  მეორე თემატური სემინარი:  „სეულის 
ჩონგეჩონის ხეობის რევიტალიზაცია 
როგორც ვერეს ხეობის განადგურების 
ინდიკატორი“ ; 

11 ივლისი 
2022 წ. 
12:40, 
 405 აუდ 

პროფ. მ.მელქაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
ბ.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2: „ც.დადიანის 

11 ივლისი 
2022 წ. 



 

ქუჩის, როგორც ნაძალადევის რაიონის
ძირითადი ღერძის ანალიზი“; 

13:00,
 405 აუდ 

 

3 ემირიძე ირაკლი II  მეორე თემატური სემინარი:  „ბათუმის
პიაცა, როგორც ვენეციური 
არქიტექტურის პარადიგმა“; 
 

11 ივლისი 
2022 წ. 
13:20, 
 405 აუდ 

პროფ. მ.მელქაძე  კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  „ბათუმის  
მიმდებარე ფერდების  ზონირების და 
კოეფიციენტების ანალიზი“ 

11 ივლისი 
2022 წ. 
13 :40, 
 405 აუდ 

4 შტააძე ანა II  მეორე თემატური სემინარი:  
„დეტალები არქიტექტურაში“ 

12ივლისი 
2022 წ. 
12:00 
405 აუდიტ. 

პროფ. ნ.იმნაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. მელქაძე, 
ასოც.პროფ. დ. ბოსტანაშვილი,  
ასოც. პროფ. ბ.თინიკაშვილი,  
ასოც. პროფ. ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), 
ასოც.პროფ. მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოქვიუმი 2: „ავტობანის 
მიმდებარე და არსებული საავტომობილო 
გაჩერებების არქიტექტურულ – მხატვრული 
თავისებურებების კვლევა“ 

12 ივლისი 
2022 წ. 
12:20 
 405 აუდ 

        
5 გოგრიჭიანი გივი II  მეორე თემატური სემინარი:

„უქიმერიონის ფერდობზე არსებული 
შუასაუკუნოვან გალავანში 
მოქცეული დასახლების 
სტრუქტურა“ 
 

12ივლისი 
2022 წ. 
12:40 
405 აუდიტ. 

პროფ. ნ.იმნაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. მელქაძე, 
ასოც.პროფ. დ. ბოსტანაშვილი,  
ასოც. პროფ. ბ.თინიკაშვილი,  
ასოც. პროფ. ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), 
ასოც.პროფ. მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  
„ისტორიული ქუთაისის მდინარის  
 მიმდებარე არეალები როგორც  
  განმსაზღვრელი ფაქტორი ქალაქის 
 შემდგომი განვითარებისათვის“ 
 
 
 

12ივლისი 
2022 წ. 
13:00 
405 აუდიტ. 



 

 
 

6 მურვანიძე 
ალექსანდრე 

II  მეორე თემატური სემინარი:  
„ენერგოეფექტური მშენებლობა“ 

12ივლისი 
2022 წ. 
13:20 
405 აუდიტ. 

ასოც.პროფ.
დ.ბოსტანაშვილი

კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. მელქაძე, 
ასოც.პროფ. დ. ბოსტანაშვილი,  
ასოც. პროფ. ბ.თინიკაშვილი,  
ასოც. პროფ. ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), 
ასოც.პროფ. მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  „თბილისური 
ეზოს ფენომენი თანამედროვე 
განაშენიანების სტრუქტურაში, როგორც 
არქიტექტურული ტიპოლოგიის 
შემადგენელი ნაწილი“ 

12ივლისი 
2022 წ. 
13:40 
405 აუდიტ. 

7 ქურდიანი ზაქარია II  მეორე თემატური სემინარი:  
„მულტიფუნქციური ცენტრების 
დაპროექტების ასპექტები“ 

22 ივლისი 
2022 წ. 
12:00 
405 აუდიტ. 

პროფ. ნ.იმნაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. მელქაძე, 
ასოც.პროფ. დ. ბოსტანაშვილი,  
ასოც. პროფ. ბ.თინიკაშვილი,  
ასოც. პროფ. ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), 
ასოც.პროფ. მ.ხაბეიშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  
„რეკონსტრუქცია– რევიტალიზაციის  
თავისებურებების კვლევა კონკრეტული 
ობიექტების მაგალითზე“ 
 
 

22 ივლისი 
2022 წ. 
12:20 
405 აუდიტ. 

8 აბიაშვილი  
ხათუნა 

III  თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 3:    
„ქ.ხაშურის საინჟინრო 
ინფრასტრუქტურის მოწყობის  
საკითხები“ 

   

 
 

22 ივლისი 
2022 წ. 
12:40 
405 აუდიტ. 

პროფ. 
მ.ბოლქვაძე 

კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე 
 პროფ. მ.ბოლქვაძე 
პროფ. მ.ფოჩხუა  
პროფ. ნ.ჩხეიძე 
 ასოც.პროფ. ნ. გვენცაძე 
ასოც.პროფ. ი.მურღულია 

 
 
 



 

 

 
N 
 

დოქტორანტის 
გვარი, სახელი 

კურსი თემის სახელწოდება გამოსვლის 
თარიღი, 
დრო, 
აუდიტ 

ხელმძღვანელი კომისიის ნომერი და
შემადგენლობა, 
 

9 ხარბედია თამარი II  მეორე თემატური სემინარი:  
„სამცხე–ჯავახეთის წყალშემკრები 
აუზების ეკოლოგიური 
პრობლემები“; 

11 ივლისი 
10:00 
აუდიტორია 
403 ც  

პროფ. მ. ფოჩხუა კომისია N2: 
პროფ. გ.სალუქვაძე 
 პროფ. მ.ბოლქვაძე 
პროფ. მ.ფოჩხუა  
 ასოც.პროფ. ნ. გვენცაძე 
ასოც.პროფ. ი.მურღულია 
ასოც. პროფ,. გ. წულუკიძე 
ასოც.პროფ. ბ. თინიკაშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:   
„გეგმარებითი პოლიტიკა 
წყალშემკრები აუზების 
ინფრასტრუქტურული 
განვითარებისათვის (თანამედროვე 
უცხოური გამოცდილება)“; 

11 ივლისი 
10:30 
აუდიტორია 
403 ც  

10 მანჯავიძე ნინო  
 
 
 
 
 
 
 

II  მეორე თემატური სემინარი:
  „საჯარო სივრცეების დაგეგმარების  
პრინციპები“ 

12 ივლისი 
11:00 
აუდიტორია 
403 ც  

პროფ. მ. ფოჩხუა კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე 
 პროფ. მ.ბოლქვაძე 
პროფ. მ.ფოჩხუა  
პროფ. ნ.ჩხეიძე 
 ასოც.პროფ. ნ. გვენცაძე 
ასოც.პროფ. ი.მურღულია 
ასოც.პროფ. ბ. თინიკაშვილი 
 

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  „საცხოვრებელი 
ზონის ფორმირების თანამედროვე 
პრობლემები (თბილისში 
„აკადემქალაქის“ ტერიტორიის 
მაგალითზე)“ 

12 ივლისი 
11:20 
აუდიტორია 
403 ც  

11 ცეცხლაძე  
ეკატერინე 
 

III  თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 3:    

 „აგლომერაციები, როგორც განსახლების  
 საკვანძო ფორმა“; 

 

12 ივლისი 
11:40 
აუდიტორია 
403 ც 

პროფ. ნ.ჩხეიძე კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე 
 პროფ. მ.ბოლქვაძე 
პროფ. მ.ფოჩხუა  
პროფ. ნ.ჩხეიძე 
 ასოც.პროფ. ნ. გვენცაძე 
ასოც.პროფ. ი.მურღულია 



 

 

12 გირკელიძე  
თამარი 
 

II  მეორე თემატური სემინარი:  
„შუქ– ჩრდილი არქიტექტურაში“; 

11 ივლისი 
13:00 
აუდიტორია 
305 ც 

პროფ.  
ლ.ბერიძე 

კომისია N4
პროფ. ვ.ფირცხალავა 
პროფ.გ. ნაცვლიშვილი 
პროფ. ლ.ბერიძე 
ასოც. პროფ.ბ.ბერიშვილი 
ასოც.პროფ. გ. ბერიძე 
ასოც.პროფ. მ. მალაღურაძე 
(მდივანი) 

თეორიული/ექსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:   

„მინის ფასადების ენერგოეფექტურობა 
 არის კი ეს შესაძლებელი?“ 

 

11 ივლისი 
13:30 
აუდიტორია 
305 ც 

13 ჭკადუა 
ლუკა 
 

II  მეორე თემატური სემინარი:  
„არქიტექტურა რთული ბუნებრივი 
პირობების წინააღმდეგ“ 

11 ივლისი 
14:00 
აუდიტორია 
305 ც 

პროფ.
გ. ნაცვლიშვილი 

კომისია N4
პროფ. ვ.ფირცხალავა 
პროფ.გ. ნაცვლიშვილი 
პროფ. ლ.ბერიძე 
ასოც. პროფ.ბ.ბერიშვილი 
ასოც.პროფ. გ. ბერიძე 
ასოც.პროფ. მ. მალაღურაძე 
(მდივანი)                                              

თეორიული/ექსპერიმენტული
კვლევა/კოლოქვიუმი 2:  „საბჭოთა 
კავშირის დროინდელი 
ფუნქციადაკარგული – მიტოვებული 
სამრეწველო კომპლექსების 
(ბრაუნფილდების) რეაბილიტაციის 
შესაძლებლობა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში 
საქართველოს მაგალითზე“ 
 

11 ივლისი 
14:30 
აუდიტორია 
305 ც 

 


