
 

                                                                                                                                                          
 

სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და გარემოს დიზაინის 
N601 დეპარტამენტის მაგისტრანტების 
საკვალიფიკაციო ნაშრომის დაცვის  

  განრიგი 
 

 
 

N 
 

 
მაგისტრანტის გვარი, 

სახელი  

 
თემის სახელწოდება 

 
გამოსვლის თარიღი, 

დრო, აუდ. 

 
ხელმძღვანელი 

 
რეცენზენტი 
 

1 კვერნაძე მარიამი ქ.ფოთში ცენტრალური პარკის 
დიზაინ– პროექტი 

 22 ივლისი  
10:00 საათზე  
305 აუდიტორია 

ასოცირებული 
 პროფესორი  
ნ.ხვედელიანი 

არქ. დოქტორი 
მ. ცალქალამანიძე   

2 გოშაძე გოგა ქ. თბილისში ვერის ბაღის დიზაინ– 
პროექტი 

 22 ივლისი  
10:30 საათზე  
305 აუდიტორია 

ასოცირებული 
 პროფესორი  
ნ.ხვედელიანი 

 
ზ. კარა–მურზა 

3 გამგებელი ნიკოლოზი ქ. თბილისში ვერის ბაღის დიზაინ– 
პროექტი 

22 ივლისი  
11:00 საათზე  
305 აუდიტორია 

ასოცირებული  
პროფესორი  
ნ.ხვედელიანი 

ზ. კარა–მურზა 

4 გარიკ ბდოიანი სამგორის პარკის და მიმდებარე 
რიტორიის რეკონსტრუქცია 

 

22 ივლისი  
11:30 საათზე  
305 აუდიტორია 

ასოცირებული 
 პროფესორი 
 გ.წულუკიძე 

ზ. კარა–მურზა 

5 კაპატაძე ნიკა ყოფილი ინდუსტრიული ზონები – 
ბრაუნფილდები, პრობლემები, 
მათი აღმოფხვრის ხერხები“; 

22 ივლისი  
12:00 საათზე  
305 აუდიტორია 

პროფესორი  
 მ.ფოჩხუა; 

პროფ.  
მ.ბოლქვაძე 

6 ხვთისავრიშვილი მაგდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 
სოფელ უდაბნოს ურბანული 
განვითარების კონცეფცია 

22 ივლისი  
12:30 საათზე  
305 აუდიტორია 

პროფესორი  
 მ.ფოჩხუა; 

პროფ. 
ნ.ჩხეიძე 

7 ნადირაშვილი გოჩა ხაშურის დამაკავშირებელი 
სარკინიგზო ხაზის პოტენციალი, 
ანალიზი და გამოწვევები“; 

22 ივლისი  
13:00 საათზე  
305 აუდიტორია 

პროფესორი   
მ.ფოჩხუა; 

ასოც.პროფ.  
ი.მურღულია 



 

 
 

 

8 ჯამარიშვილი ირაკლი  თუშეთში, წოვათის ხეობაში 
 სოფელ ეთელკის ახალი 
  განაშენიანება 

22 ივლისი  
13:30 საათზე  
305 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.  
 პროფესორი  
გ.ყიფიანი 

 
პროფ.  
მ.ფოჩხუა 

9 მაჩურიძე ივანე ქალაქ  საგარეჯოს  ურბანული  
განვითარების  კონცეფცია 

22 ივლისი  
14:00 საათზე  
305 აუდიტორია 

პროფესორი 
  ნ.ჩხეიძე 

აასოც.პროფ.  
ი.მურღულია 

10 
 

ნოზაძე მარიამი ეთნოკულტურის გავლენა ქ.წალკის 
გეგმარებით ორგანიზაციაზე 

22 ივლისი  
14:30 საათზე  
305 აუდიტორია 

პროფესორი 
  ნ.ჩხეიძე 

ასოც.პროფ.  
ი.მურღულია 

11 ოსეფაშვილი მარიამ:  სასტუმროს კომპლექსი შეკვეთილში 28 ივლისი  
10:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც. 
  პროფესორი  
ვ.ქობულია 

 
გ.გოგრიჭიანი 

12 ნეფარიძე რატი 
 
 

საცხოვრებელი მარსზე 28 ივლისი  
10:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

 
13 

 

 
ჟიჟიაშვილი ქეთევანი 

 
თეატრი 600 ადგილზე  რუსთავში 

28 ივლისი  
11:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.პროფ. 
გ.ნადირაძე 

ზ.კარა– მურზა 

14 გოგიაშვილი ხვიჩა საკონცერტო დარბაზი ბათუმში 28 ივლისი  
11:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

15 მანჯაფარაშვილი 
ქეთევანი: 

არქიტექტურული სკოლა 28 ივლისი  
11:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

16 ჯაფარიძე გიორგი:  ბათუმის ნაგავსაყრელის 
კეთილმოწყობა 

28 ივლისი  
12:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

17 ბარნაველი ნინო სასამარლთოს შენობა ქ.თბილისში 28 ივლისი  
12:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.  
 პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 



 

 

 
 

 

17 ფუტკარაძე ნინო: ბიზნესცენტრი 28 ივლისი  
13:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

19 ჩხეიძე ალექსანდრე      საკონცერტო დარბაზი 
  

28 ივლისი  
13:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ვ.ქობულია 

გ.გოგრიჭიანი 

20 გაფრინდაშვილი 
ნიკოლოზი:   

  ფსიქიური ჯანმრთელობის 
რეაბილიტაციის ცენტრი 

28ივლისი  
14:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
გ.ყიფიანი 

 
ზ. კარა– მურზა 

21 
 

ებრალიძე ნათია: კულტურის  ცენტრი  თეთრ  წყაროში 28 ივლისი  
14:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
თ.გოგო;ლაშვილი 

ზ. კარა– მურზა 

22 რუხაძე ლუკა:   ბიზნესცენტრი რუსთავში 
 

28 ივლისი  
15:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
თ.გოგო;ლაშვილი 

ზ. კარა– მურზა 

23 ბრეგვაძე ალექსანდრე: პანსიონატი რუსთავში იაღლუჟის მთაზე 28 ივლისი  
15:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
თ.გოგო;ლაშვილი 

ზ. კარა– მურზა 

24 მესხიშვილი ნიკა:   რეკრეაციული ზონების პროექტირების 
პრინციპები თბილისის ცენტრალური 
პარკის მაგალითზე 

28 ივლისი  
16:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი 
მ.ფოჩხუა 

ასოც.პროფ. 
ბ. თინიკაშვილი 

25 სხილაძე ავთანდილი:   სამთო-სათხილამურო კომპლექსი  
ბახმაროში 

29 ივლისი  
10:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ.წულუკიძე 

26 ელენე კაკაჩია:   აბრეშუმის  ქარხნის  რენოვაცია 29 ივლისი  
10:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

27 არდაშელია ანვერ:   თელავის აეროპორტი 29ივლისი  
11:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 



 

 

 
 

 

28 ბუღაძე  ანასტასია:   გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია 

29 ივლისი  
11: 30საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

29 სააკიან ჰაროლდ:   გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია 

29 ივლისი  
12:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

30 ბურდული ცოტნე:   გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია 

29ივლისი  
12:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

31 
 

ბარბაქაძე ინა:    პროფსასწავლებლის ცენტრი გორში 29 ივლისი  
13:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

32 კიკორია თამაზ:       სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია        
    ანაკოპში 

29 ივლისი  
13:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

33 სეხნიაიძე გიორგი     ჩოლოყაშვილის სასახლის რესტავრაცია –     
რეაბილიტაცია 

29 ივლისი  
14:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვ.ასოც.   
პროფესორი  
ბ.ტატიშვილი 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

34 მიკირტიჩან ვოსკეჰატ:   ნარჩენების გადამამუშავების ქარხანა 
და სასწავლო ცენტრი ქ.თბილისში   
აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორიაზე    

29 ივლისი  
14:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

ასოც.პროფესორი 
დ.ბოსტანაშვილი 

გ. გოგრიჭიანი 

55 მახარაძე ერეკლე:   სასტუმრო ვანში 29 ივლისი  
15:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

ასოც.   
პროფესორი  
დ.ბოსტანაშვილი 

გ. გოგრიჭიანი 

36 გოგეიშვილი გიორგი:   ბიზნესცენტრი ბათუმში 29 ივლისი  
15:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

მოწვეული 
პროფესორი  
გ.ნადირაძე 

ზ. კარა–მურზა 

37 გველებიანი  ნიკო:   ბალნეოლოგიური კურორტი მოასში“ 30 ივლისი  
10:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
მ.მელქაძე 

გ. გოგრიჭიანი 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

38 ხატელიშვილი ირაკლი: ბიზნესცენტრი  ქუთაისში 30 ივლისი  
10: 30საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
მ.მელქაძე 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

39 კვანტალიანი ჯანსუღი: კამერული მუსიკის  თეატრები 30 ივლისი  
11:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
მ.მელქაძე 

ასოც.პროფესორი 
გ. წულუკიძე 

40 ბანძელაძე ნინო მოხუცთა თავშესაფარი 30 ივლისი  
11:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
მ.მელქაძე 

გ. გოგრიჭიანი 

41 
 

კიკილაშვილი  ბარბარე:   ღვინის  სამყარო კახეთში სოფელ ახაშენში“ 30 ივლისი  
12:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

  მოწვ.უფრ. მასწ. 
ზ.სვანაძე 

გ. გოგრიჭიანი 
 

42 ნაცვლიშვილი ანა:       ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი 
      ქ. ქუთაისში 

30 ივლისი  
12:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
ნ.იმნაძე 

ასისტენტ – 
პროფესორი 
შ. გელაშვილი 

43 ურუშაძე კონსტანტინე  
 

სასტუმრო 500 ადგილზე თბილისში ვაჟა– 
ფშაველას პროსპექტზე 

30 ივლისი 
13:00 
405 აუდიტ 

მოწვ.პროფ. 
თ. ხოჯავა 

პროფესორი 
ვ. ფირცხალავა 

44 ღვინეფაძე მარიამი ხელოვნების ცენტრი ქ. თბილისში, 
იაშვილის ქუჩაზე 

30 ივლისი  
13:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
ნ.იმნაძე 

ასისტენტ – 
პროფესორი 
შ. გელაშვილი 

45 ტეტროდი ალექსანდრე:   მულტიკომპლექსი  რუსთავში 30 ივლისი  
14:00 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
ნ.იმნაძე 

ასოც.პროფესორი 
ნ. ქოჩლაძე 



 

 
 
 
 

46 ქართველიშვილი  გივი სასტუმროს კომპლექსი გუდაურში 30 ივლისი  
14:30 საათზე  
405 აუდიტორია 

პროფესორი  
ნ.იმნაძე 

ასოც.პროფესორი  
ნ. ქოჩლაძე 

 
 

მაგისტრანტების 
საკვალიფიკაციო ნაშრომის  

 დაცვის  
კომისიის შემადგენლობა: 

 
1. პროფესორი ნინო იმნაძე (თავმჯდომარე); 
2. პროფესორი თინათინ ჩიგოგიძე; 
3. პროფესორი ვახტანგ ფირცხალავა; 
4. პროფესორი ნინო ხაბეიშვილი; 
5. პროფესორი მედეა მელქაძე; 
6. პროფესორი მარიკა ფოჩხუა; 
7. ასოც. პროფესორი დავით ბოსტანაშვილი (მდივანი); 

 
 
 

18.07.2022 


