
2020/2021 სასწავლო წლის მე-2 სემესტრისთვის ბაკალავრების მიერ გასავლელი 
არჩევითი საგნები 

 
საგნებიდან ირჩევთ ერთ საგანს 

 (სულ 201 სტუდენტი) 
II კურსი 

II სემესტრი 
არჩევითი საგნები N3 

ძვირფასო სტუდენტებო სწავლების II წლის II სემესტრისთვის თქვენ უნდა აირჩიოთ 
ქვემოთ მოყვანილი 7 სასწავლო კურსიდან ერთ-ერთი. 

 
1. საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება (45 სტუდენტი) 
2. ლანდშაფტური არქიტექტურის ქალაქგეგმარებითი ასპექტები (32 სტუდენტი) 
3. ურბანული განვითარების სოციოკულ-ტურული საფუძვლები (20 სტუდენტი) 
4. რეკლამა და შუქრეკლამა (32 სტუდენტი) 
5. არქიტექტურული დისკურსი და ინტერიერი (20 სტუდენტი) 
6. ეპოქა და სტილი ინტერიერში (20 სტუდენტი) 
7. ენერგოეფექტური შენობების დაპროექტების პრინციპები (32 სტუდენტი) 

 
არჩეულ სასწავლო კურსზე დასარეგისტრირებლად მიმართეთ შესაბამის საკონტაქტო 
პირს: თეონა კორკოტაშვილი 
მეილი: teoniko13@yahoo.com 
ტელ. 599 50 07 60 
გაითვალისწინეთ, რომ ყოველი სასწავლო კურსისთვის განსაზღვრულია კვოტა. იმ 
შემთხვევაში, თუ რომელიმე სასწავლო კურსზე ჩაეწერება კვოტით განსაზღვრულ 
სტუდენტთა რაოდენობაზე მეტი, მხედველობაში მიღებულ იქნება რეიტინგი. 
საკონტაქტო პირს სმს შეტყობინებით ან მეილზე უნდა გაუგზავნოთ შემდეგი 
მოცაცემები: 
1. სახელი გვარი 
2. პირადი ნომერი 
3. ჯგუფის ნომერი 
4. საგნის დასახელება 
 
 

III კურსზე გასავლელ თავისუფალი 
საგნებიდან ასარჩევი  საგანები 

II სემესტრი 

ძვირფასო სტუდენტებო სწავლების III წლის I Iსემესტრისთვის თქვენ უნდა აირჩიოთ 
ქვემოთ 
მოყვანილი თავისუფალი საგნები 1 და 2 ირჩევთ თითო თითო საგანს. 
 

 



თავისუფალი საგნები 1 
1. არქეოლოგური არქიტექტურა და ძეგლთა რესტავრაცია (95 სტუდენტი) 
2. არქიტექტურის პოეტიკა   (96 სტუდენტი) 

 
 

თავისუფალი საგნები 2 
1. არქიტექტურული დისკურსი და ქალაქი (96 სტუდენტი) 
2. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია  (95 სტუდენტი) 

 
დასარეგისტრირებლად მიმართეთ შესაბამის საკონტაქტო პირს: თეონა კორკოტაშვილი 

მეილი: teoniko13@yahoo.com 

ტელ. 599 50 07 60 

გაითვალისწინეთ, რომ  ყოველი საგნისთვის განსაზღვრულია კვოტა. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე 

საგანზე ჩაეწერება კვოტით განსაზღვრულ სტუდენტთა რაოდენობაზე მეტი, მხედველობაში 

მიღებულ იქნება რეიტინგი. 

საკონტაქტო პირს სმს შეტყობინებით ან მეილზე უნდა გაუგზავნოთ შემდეგი მოცაცემები: 

1. სახელი გვარი 

2. პირადი ნომერი 

3. ჯგუფის ნომერი 

4. საგნის დასახელება 

 

IV კურსზე გასავლელ ბლოკიდან,  
ასევე თავისუფალი საგნებიდან ირჩევთ ერთ-ერთს 

არჩევითი საგნები N4 
ძვირფასო სტუდენტებო სწავლების IV წლის II სემესტრისთვის თქვენ უნდა აირჩიოთ ქვემოთ 
მოყვანილი არჩევითი საგანთა 3 ბლოკიდან ერთ-ერთი და თავისუალი საგნებიდან ერთერთს  
 

 
1. საინჟინრო კონსტრუქციები (31 სტუდენტი) 
2. თბო–აირ მომარაგება და ვენტილაცია (32 სტუდენტი) 
3. შენობა- ნაგებობებათა არქიტექტურა და კონსტრუქციები (32 სტუდენტი) 
4. სამშენებლო სივრცე და მშენებლობის თანამედროვე ტექნოლოგიები (32 სტუდენტი) 
5. დაპროექტებისა და მშენებლობის ეკონომიკა და  ორგანიზაცია (32 სტუდენტი) 

 
თავისუფალი საგნები 
1. ავეჯის დიზაინი (80 სტუდენტი) 
2. სამგანზომილებიანი მოდელირება (79 სტუდენტი) 

 
დასარეგისტრირებლად მიმართეთ შესაბამის საკონტაქტო პირს: თეონა კორკოტაშვილი 

მეილი: teoniko13@yahoo.com 



ტელ. 599 50 07 60 

გაითვალისწინეთ, რომ  ყოველი საგნისთვის განსაზღვრულია კვოტა. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე 

საგანზე ჩაეწერება კვოტით განსაზღვრულ სტუდენტთა რაოდენობაზე მეტი, მხედველობაში 

მიღებულ იქნება რეიტინგი. 

საკონტაქტო პირს სმს შეტყობინებით ან მეილზე უნდა გაუგზავნოთ შემდეგი მოცაცემები: 

1. სახელი გვარი 

2. პირადი ნომერი 

3. ჯგუფის ნომერი 

4. საგნის დასახელება 


