
 

არქიტექტურის,  ურბანისტიკის  და გარემოს დიზაინის N601 
დეპარტამენტის 

სადისერტაციო ნაშრომების  წინასწარი დაცვის  განრიგი 

(სადოქტორო პროგრამა  „არქიტექტურა“) 

 

24 მაისი 2022 წ. 

1. დოქტორანტი რატიანი ანა,  ხელმძღვანელი ასოც.  პრ. ნ.ხვედელიანი,  
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  24 მაისს 14:00 სთ–ზე,  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:   „არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების 
საკითხების შემუშავება ეროვნული პარკების სისტემის ჩამოყალიბებაში“; 
 
2. დოქტორანტი დუღაშვილი მარიამი, ხელმძღვანელი პრ.  მ.ბოლქვაძე, 
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს   601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  24 მაისს  14:40 სთ–ზე  1 ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი :  „ინტეგრირებული სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის როლი დედაქალაქის ურბანული აგლომერაციის სივრცით – 
გეგმარებით სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში“;  
 
3. დოქტორანტი ზუკაკიშვილი ირაკლი , ხელმძღვანელი პრ. მ.ბოლქვაძე, 
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს   601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე 24 მაისს  15:20 სთ–ზე  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „ლანდშაფტური სივრცეების დაცვისა და 
შენარჩუნების საკითხები (ხედვითი დერეფნების განხილვა)“;   

 

25 მაისი 2022 წ. 
 
4.   დოქტორანტი ბეჟუაშვილი მალხაზი,  ხელმძღვანელი პრ. მ.მელქაძე,   



სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს 601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  25 მაისს  14:30  სთ–ზე  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „გლობალიზაციის პირობებში, რეგიონალური და 
საერთაშორისო არქიტექტურული ენის  ჰარმონიზაციის აუცილებლობა“;  

 
5. დოქტორანტი ღომიძე მარიამი  ხელმძღვანელი პრ. მ.მელქაძე,   
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს 601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  25 მაისს 15:10  სთ–ზე,  1 ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი  „ბიოკლიმატური ანალიზის საფუძველზე ბათუმის 
აკვატორიისა და ჭოროხის დელტის პრობლემების გადაწყვეტის საკითხები“;  
 
 

 

27 მაისი 2022 წ. 
 
6. დოქტორანტი ცეცხლაძე  მარიამი,  ხელმძღვანელი პრ. ნ. ხაბეიშვილი,   
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს   601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე 27 მაისს  14:00  სთ–ზე  1ც კორპუსის 405 
აუდიტორიაში 
სადისერტაციო   ნაშრომი  :  „არქიტექტურა – ვირტუალური სამყარო, ილუზია 
თუ რეალობა, როგორც ფსიქოემოციური მდგომარეობა“; 

 

7. დოქტორანტი ედიშერაშვილი  ეკა,   ხელმძღვანელი პრ. ნ. ხაბეიშვილი,   
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  27 მაისს 14:40  სთ–ზე 1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „ხელოვნური განათება, როგორც ღამის ქალაქის 
ვიზუალური სახის მაფორმირებელი ფაქტორი (ქ. თბილისის მაგალითზე)“; 
 
8. დოქტორანტი გოგოლაშვილი მარიამი  ხელმძღვანელი პრ. ნ. ხაბეიშვილი,   
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  27 მაისს 15:20  სთ–ზე,  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „ ეკოლოგიური პრობლემები არქიტექტურული 
გარემოს დიზაინში და მათი გადაჭრის გზები“; 
 



9. დოქტორანტი ტარასაშვილი ვაჟა,   ხელმძღვანელი ასოც.პრ. გ.წულუკიძე,   
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  27 მაისს  16:00  სთ–ზე , 1ც კორპუსის 405 
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „რესტორნის ინტერიერის განვითარების 
პრინციპები საქართველოში  (XIX საუკუნის ბოლო –  XXI საუკუნის 
დასაწყისი)“; 

 

28  მაისი 2022 წ. 
 
10. დოქტორანტი ქამუშაძე  ირაკლი,   ხელმძღვანელი პრ. ნ. იმნაძე, 
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე 28  მაისს 11:00  სთ–ზე  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი  „ ლოჯისტიკური ცენტრების არქიტექტურულ-

გეგმარებითი თავისებურებათა კვლევა “;  
 
 
11. დოქტორანტი ვარდოსანიძე გიორგი,    ხელმძღვანელი პრ. ნ. იმნაძე, 
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე  28  მაისს 11:40  სთ–ზე , 1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი :  „არქიტეტურის მხატვრულ-ესთეტიური და 
ფუნქციურ თავისებურებათა კვლევა ტურისტულ ინდუსტრიაში შიდა 
ქართლის მაგალითზე.“.   
 
12. დოქტორანტი კორძაია გიორგი,    ხელმძღვანელი პრ. ნ. იმნაძე, 
სადისერტაციო  ნაშრომის წინასწარ დაცვას  ჩაატარებს  601 დეპარტამენტის 
გაერთიანებული სხდომის წინაშე 28  მაისს 12:20  სთ–ზე  1ც კორპუსის 405  
აუდიტორიაში. 
სადისერტაციო   ნაშრომი:  „დამალული ურბანიზმი - მეტროს სადგურების 

არქიტექტურა, როგორც მხატვრულ-ესთეტიკური კატეგორია;“.   
 

 
 
 
 

 
 



 
 


