
 

                                                                                                                                                        
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის 

N601 დეპარტამენტის 
II და  III კურსის დოქტორანტების სემინარებისა და კოლოკვიუმების ჩატარების  განრიგი 

 
 

 
N 
 

დოქტორანტის 
გვარი, სახელი 

კურსი თემის სახელწოდება გამოსვლის
თარიღი, 
დრო 

ხელმძღვანელი კომისიის N  და შემადგენლობა, 
Zoom-ი 

1 შტააძე ანა II  1 თემატური სემინარი: „არქიტექტურა და 
ადამიანის ნება“ 

1 მარტი 
2022წ. 
12:00 

პროფ. ნ.იმნაძე კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1:    „გზისპირა 
სარეკრეაციო სივრცეების 
არქიტექტურული ფორმირების კვლევა“ 

1 მარტი 
2022წ. 
12:20 

2  გოგრიჭიანი გიორგი II  1 თემატური სემინარი:  “ ხიდები როგორც 
ისტორიული ქალაქის განაშენიანების 
ჩამოყალიბების ფაქტორი” 

1 მარტი 
2022წ. 
12:40 

პროფ. ნ.იმნაძე  კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 1:  “ქუთაისის 
ისტორიული ნაწილის რესტავრაცია – 
რეკონსტრუქციის მეთოდოლოგია” 

1 მარტი 
2022წ. 
13:00 

3 მურვანიძე 
ალექსანდრე 

II  1 თემატური სემინარი:  “თბილისის ქაოტური 
განაშენიანება მწვანე სივრცეების ხარჯზე, 
პრობლემა, რომლის მოგვარებას ათწლეულები 
სჭირდება” 

1 მარტი 
2022წ. 
13:20 

ასოც.პროფ. 
დ.ბოსტანაშვილი

კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: “თბილისური ეზოს 
ფენომენი თანამედროვე განაშენიანების 
სტრუქტურაში, როგორც არქიტექტურული 
ტიპოლოგიის შემადგენელი ნაწილი“ 

1 მარტი 
2022წ. 
13:40 



 

  დოქტორანტის 
გვარი, სახელი 

კურსი თემის სახელწოდება გამოსვლის 
თარიღი, 
დრო 

ხელმძღვანელი კომისიის N და შემადგენლობა, 
Zoom-ი 

4 გეგუჩაძე ზვიადი II  1 თემატური სემინარი:  “ არქიტექტურა
და მუსიკა“ 

2 მარტი 
2022წ. 
12:00 

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 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: “რეგიონალური 
არქიტექტურისა  და ხალხური 
შემოქმედების კავშირი“ 

2 მარტი 
2022წ. 
12:20 

5 იაკობიძე თორნიკე II  1 თემატური სემინარი: „ პარალელური
ანალიზი თბილისის თანამედროვე 
არქიტექრურასა და ისტორიულ 
განაშენიანებას შორის“. 

2 მარტი 
2022წ. 
12:40 

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 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: „თანამედროვე 
ქართული არქიტექტურის  ტენდენციების 
ჩამოყალიბება XX საუკუნის 90–ათიან  
წლებიდან დღემდე“ 

2 მარტი 
2022წ. 
13:00 

6 ემირიძე ირაკლი II  1 თემატური სემინარი:  „პარალელური
ანალიზი ბათუმის თანამედროვე 
არქიტექტურასა და ისტორიულ 
განაშენიანებას შორის“ 

2 მარტი 
2022წ. 
13:20 

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 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1:  “ რეგიონალური 
არქიტექტურის ტენდენციები 
თანამედროვე ხუროთმოძღვრებაში 
აჭარის რეგიონის მაგალითზე“ 

2 მარტი 
2022წ. 
13:40 

            
 
 
 
 
 



 

7 არაბიძე ზურაბი II  1 თემატური სემინარი:  2 მარტი 
2022წ. 
14:00 

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 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: 

2 მარტი 
2022წ. 
14:20 

8 ვარდოსანიძე გიორგი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:   “ ტურისტული 
საინფორმაციო ცენტრების და 
პანორამული გადმოსახედების 
არქიტქტურულ – მხატვრული 
თავისებურებათა კვლევა“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:00 

პროფ. ნ.იმნაძე  კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

9 კორძაია გიორგი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3: 

4 მარტი 
2022 წ.  
12:20 

პროფ. ნ.იმნაძე  კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

10 ღლონტი გიორგი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3: 
„არქიტექტურული სივრცის გეგმარება“ 

4 მარტი 
2022 წ.  
12:40 

პროფ. ნ.იმნაძე  კომისია N1: 
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

11 ბეჟუაშვილი  მალხაზი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  „რეგიონალური 

4 მარტი 
2022წ. 

პროფ. მ.მელქაძე  კომისია N1:
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 



 

და საერთაშორისო არქიტექტურული
ლინგვისტიკის ჰარმონიზაციის 
პრობლემები“ 
 

13:00 მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

12 ღომიძე  მარიამი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  “მდგრადი 
არქიტექტურის ფილოსოფიის აქცენტები 
სამამულო და მსოფლიო საზღვაო 
აკვატორიების  არეალში” 

4 მარტი 
2022წ. 
13:20 

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 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

13 ჭრელაშვილი ნინო III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  „აუტიზმის 
მქონე  ბავშვების საცხოვრებელი გარემოს 
ანკეტური კვლევის ანალიზი და 
რეკომენდაციები“ 

4 მარტი 
2022წ. 
13:40 

პროფ.მ. ფოჩხუა  კომისია N1:
პროფ. ნ. იმნაძე, პროფ. მ. 
მელქაძე,ასოც.პროფ. დ. 
ბოსტანაშვილი, ასოც. პროფ. 
.თინიკაშვილი, ასოც. პროფ. 
ნ.ქოჩლაძე (მდივანი), ასოც.პროფ. 
მ.ხაბეიშვილი 
Zoom:  508 007 1866 
პაროლი: gtu2020 

14 რატიანი ანა  III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  „საქართველოს 
ეროვნული პარკების და დაცული 
ტერიტორიების თანამედროვე სისტემა“ 
 
 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:00 

ასოც.პროფ. 
ნ.ხვედელიანი 

კომისია N2:
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 
პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, 
ასოც.პროფ.ვ.მჭედლიშვილი 
ასოც.პროფ.ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 

15 ტარასაშვილი ვაჟა III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი3:  „რესტორნის 

4 მარტი 
2022 წ. 

ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე 

კომისია N2:
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 



 

ინტერიერის ფორმირება, სივრცით–
მოცულობითი გადაწყვეტა და 
დიზაინური ორგანიზაცია“ 

12:20  პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი, ასოც.პროფ. 
ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 

16 ცეცხლაძე მარიამ III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  „ვირტუალური 
არქიტექტურის ბიორეგიონალური 
ცნობიერება“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:40 

პროფ. 
ნ.ხაბეიშვილი 

კომისია N2:
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 
პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი, ასოც.პროფ. 
ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 

17 ედიშერაშვილი ეკა III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:  „ქალაქის 
ხელოვნური განათების პრინციპები ქ. 
თბილისის მაგალითზე“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:00 

პროფ. 
ნ.ხაბეიშვილი 

კომისია N2:
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 
პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი,  ასოც.პროფ. 
ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 

18 გოგოლაშვილი მარიამი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3: „ ეკოლოგიური 
პრობლემების გადაჭრის გზები უცხოური 
და ადგილობრივი გამოცდილების 
გათვალისწინებით“; 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:20 

პროფ. 
ნ.ხაბეიშვილი 

კომისია N2: 
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 
პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი, ასოც.პროფ. 
ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 



 

19 ბოკერია ნიკოლოზი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 3:   

4 მარტი 
2022 წ. 
13:40 

ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი 

კომისია N2: 
პროფ. თ.ჩიგოგიძე, 
პროფ.ნ.ხაბეიშვილი,ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი, ასოც.პროფ. 
გ.წულუკიძე, ასოც.პროფ. 
ვ.მჭედლიშვილი, ასოც.პროფ. 
ქ.სალუქვაძე(მდივანი) 
Zoom: 634 844  0184 
 პაროლი:  gtu2020 

20 ანსიანი ნიკა  II  1 თემატური სემინარი:  „მდინარე მტკვრის 
რეგენერაცია, პრობლემები გამოწვევები,  და 
შესაძლებლობები“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:00 

პროფ. ნ. ჩხეიძე კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე, პროფ. 
მ.ბოლქვაძე, პროფ.ნ.ჩხეიძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა (მდივანი), ასოც.პროფ. ნ. 
გვენცაძე, ასოც.პროფ. ი.მურღულია 
Zoom: 646  216  3463 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 1:  „სატრანსპორტო 
ლოგისტიკური ცენტრები სივრცითი 
განვითარების მასტიმულირებლები 
(სამხრეთის რეგიონების მაგალითზე)“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:20 

21 ხარბედია თამარი II  1 თემატური სემინარი:  „მიწის 
არქიტექტურა“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:40 

პროფ. მ.ფოჩხუა კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე, პროფ. 
მ.ბოლქვაძე, პროფ.ნ.ჩხეიძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა (მდივანი), ასოც.პროფ. ნ. 
გვენცაძე, ასოც.პროფ. ი.მურღულია 
Zoom: 646 216  3463 
პაროლი: gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 1:  „ურბანულ–
სოციალური და ეკონომიკური განვითარების 
გამოწვევები  სამცხე– ჯავახეთის  მთიან 
რეგიონში  (ტაბაწყურის მაგალითზე)“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:00 

22 დუღაშვილი მარინე III  თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 3: 
„სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმიზება – 
დედაქალაქის აგლომერაციის ფორმირების 
აუცილებელი წინაპირობა“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:20 

პროფ. 
მ.ბოლქვაძე 

კომისია N3: 
პროფ. გ.სალუქვაძე, პროფ. 
მ.ბოლქვაძე, პროფ.ნ.ჩხეიძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა (მდივანი), ასოც.პროფ. ნ. 
გვენცაძე, ასოც.პროფ. ი.მურღულია 
Zoom: 646 216  3463 
პაროლი: gtu2020 

23 ნაცვლიშვილი მარიამი III  თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 3: „ყოფილი 
სამრეწველო არეალების განვითარების 
გავლენა ურბანულ და ტურისტულ 
სივრცეებზე: უცხოური ქალაქების 
მაგალითებზე“ 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:40 

პროფ. 
მ.ბოლქვაძე 

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



 

Zoom: 646 216  3463 
პაროლი: gtu2020 

           
24 გირკელიძე თამარი II  1 თემატური სემინარი:  “ბუნებრივი

კომპონენტის ინტეგრირება 
არქიტექტურაში   (მწვანე არქიტექტურა)” 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:00 

პროფ. ლ.ბერიძე კომისია N4:  
პროფ.ვ.ფირცხალავა, 
პროფ.ლ.ბერიძე, პროფ. 
გ.ნაცვლიშვილი (მდივანი), 
ასოც.პროფ. გ.ბერიძე, ასოც. 
პროფ. გ.მუხიაშვილი, ასოც.პროფ. 
ბ.ბერიშვილი 
Zoom: 913 839  0247 
პაროლი : gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: “მინის ფასადები 
მაღლივი შენობების  არქიტექტურაში” 

4 მარტი 
2022 წ. 
12:20 

25 ჭკადუა ლუკა II  1 თემატური სემინარი:  4 მარტი 
2022 წ. 
12:40 

პროფ. 
გ.ნაცვლიშვილი 

კომისია N4:  
პროფ.ვ.ფირცხალავა, 
პროფ.ლ.ბერიძე, პროფ. 
გ.ნაცვლიშვილი (მდივანი), 
ასოც.პროფ. გ.ბერიძე, ასოც. 
პროფ. გ.მუხიაშვილი, ასოც.პროფ. 
ბ.ბერიშვილი 
Zoom: 913  839  0247 
პაროლი : gtu2020 

თეორიული/ეკსპერიმენტული 
კვლევა/კოლოკვიუმი 1: 

4 მარტი 
2022 წ. 
13:00 

 

 


