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Tar
iRi, 
dro 

დოქტორან
ტისგვარი. 
სახელი. 

კუ
რს
ი 

სადოქტოროთემისდასახელება სემინარისთემისდასახელება ხელმძღ
ვანელი 

კომისიისწევ
რები 

I სესია 

10.0
1.12 
სამშა
ბათი      
15:0
0 

წულაძეირი
ნე 

მე-
3 

რემკულჰაასიდაროტერდამისარქიტექტურულისკო
ლა, მისილიდერებიდაექსპონენტები 

OMA 
დაროტერდამისარქიტექტურულისკოლისჩამოყალ

იბება 
 
.  

სრ.პრო
ფ.ნ.შავ
ი-
შვილი 

1.სრ. 
პროფ.შ.ბოსტ
ანაშვილი                            
2.სრ. 
პროფ.თ.სანი
კიძე                
3.სრ. 
პროფ.ნ.შავიშ
ვილი 
4.ასოც.პროფ
.მ.დავითაია                           
5.ასოც.პროფ
.ე.კილაძე                 
6.ასოც.პროფ
.ნ.იმნაძე                               
7.ასოც.პროფ
.მ.ძიძიგური 



 
10.0
1.12 
სამშა
ბათი    
16:0
0 

შალვაქური
ძე 

მე-
2 

თანამედროვექართულისაეკლესიოარქიტექტურა 
(ტრადიციებიდანოვაციები) 

თანამედროვექართულისაეკლესიოარქიტექტურატ
რადიციებიდანოვაციებიქ.თბილისისმაგალითზე 

(Iეტაპი) 

სრ.პრო
ფ.                  
თ. 
სანიკიძ
ე 

1.სრ.პროფ. 
ე.კალანდაძე                         
2.სრ.პროფ.თ
. სანიკიძე 
3.სრ.პროფ. 
ნ.შავიშვილი            
4.ასოც.პროფ
.მ.დავითაია                
5.ასოც.პროფ
.მ.მელქაძე                
6.ასოც.პროფ
.მ.ძიძიგური                         
7.მოწვ. 
პროფ.გ.ყიფი
ანი 

II სესია 

 
11.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი        
15:0
0 

სალუქვაძექ
ეთევან 

მე-
2 

გამწვანებისადგილიდაროლითანამედროვეინტერი
ერისფორმირებაში 

გამწვანებისროლიდაადგილითანმედროვეინტერიე
რში 

სრ.პრო
ფ.                 
მ.მილაშ
ვილი 

1.სრ.პროფ.შ.
ბოსტანაშვი
ლი 
2.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე       
3.სრ.პროფ.მ.
მილაშვილი 
4.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე                           
5.ასოც. 
პროფ.თ.ჩიგ
ოგიძე 
6.ასოც. 
პროფ.გ.წულ
უკიძე                  
7.ასოც. 
პროფ. 
ხაბეიშვილი 



 
11.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი    
16:0
0 

აბულაძემე
დეა 

მე-
2 

ქუთაისისარქიტექტურულ-
გეგმარებითიგანვითარებადამისისამომვლოპერსპექ

ტივები 

ქუთაისისისტორიულიდადღევანდელიროლისაქა
რთველოსქალაქებისიერარქიასადაგანსახლებისსის

ტემებში 

სრ.პრო
ფ. 
ო.ნახუ
ცრიშვი
ლი 

1.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე     
2.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი.    3.სრ. 
პროფ. 
გ.სალუქვაძე.     
4.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი 
5.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი                            
6.ასოც.პროფ
.მ.მაისურაძე  
7.ასოც.პროფ
.ნ.ხაბეიშვილ
ი 

III სესია 

 
13.0
1.12 
პარა
სკევ
ი    
15:0
0 

კუპატაძეია მე-
2 

თანამედროვეარქიტექტურულიგარემოსკომპოზიცი
ურიასპექტები 

საზოგადოებრივიშენობებისარქიტექტურულ-
მხატვრულიმახასიათებლები 

ასოც.პრ
ოფ.      
მ.მაისუ
რაძე 

1.სრ.პროფ.შ.
ბოსტანაშვი
ლი                               
2.სრ.პროფ.ნ. 
თევზაძე                             
3.სრ.პროფ.ზ
.კიკნაძე       
4.სრ.პროფ.ზ
.ტიტვინიძე                
5.სრ.პროფ. 
გ.შაიშმელაშ
ვილი                        
6.ასოც.პროფ
.მ.მაისურაძე                     
7.ასოც. 
პროფ.მ. 



მელქაძე 

 
13.0
1.12  
პარა
სკევ
ი 
16:0
0 

ტატიშვილი
ბესარიონ 

მე-
3 კომპოზიციურიასპექტებითანამედროვექალაქებში ქალაქგორისკომპოზიციურიგანვითარებისძირითა

დიფაქტორები (ბუნებრივიდაქალაქგეგმარებითი) 

სრ.პრო
ფ.            
ნ.თევზ
აძე 

1.სრ.პროფ.შ.
ბოსტანაშვი
ლი                             
2.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე 
3.სრ.პროფ.ზ
.ტიტვინიძე      
4.ასოც.პროფ
. 
შ.გოგოლაძე           
5.ასოც.პროფ
. ნ. იმნაძე   
6.ასოც. 
პროფ.მ. 
მაისურაძე                         
7.ასოც. 
პროფ.თ. 
მახარაშვილი 

IV სესია 



16.0
1.12 
ორშა
ბათი 
15:0
0 

ლეკიშვილი
მაგდა 

მე-
2 

კონგრესცენტრებისსტრუქტურადადაპროექტებისპ
რინციპებისაქართველოსბუნებრივ-

კლიმატურპირობებში 

კონგრესცენტრებისმნიშვნელობადამათიდაგეგმარ
ებისმსოფლიოგამოცდილება 

სრ.პრო
ფ. 
ლ.ბერი
ძე 

1.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე                           
2.სრ.პროფ.ე.
კალანდაძე               
3.სრ.პროფ.ჯ
.მალაღურაძე 
4.სრ.პროფ.დ
.ჩიჩუა                                       
5.ასოც.პროფ
.გ.ნაცვლიშვ
ილი                                                
6.ასოც.პროფ
.ვ.ფირცხალა
ვა 
7.ასოც.პროფ
.ნ.ჩაჩავა 

 
16.0
1.12 
ორშა
ბათი 
16:0
0 

მუჯირივან
და 

მე-
3 

არქიტექტურულიკომპოზიციისსწავლებისმეთოდი
კა 

ფორმათწარმოქმნისადაარქიტექტურულიკომპოზი
ციისსწავლებისპარადიგმა 

სრ.პრო
ფ.           
ნ.თევზ
აძე 

1. 
სრ.პროფ.შ.ბ
ოსტანაშვილ
ი                           
2.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე       
3.სრ.პროფ. 
ზ.კიკნაძე          
4.ასოც.პროფ
. 
შ.გოგოლაძე                        
5.ასოც. 
პროფ. ბ. 
გორგილაძე    
6.ასოც. 
პროფ.ნ. 
იმნაძე                                 
7.ასოც. 
პროფ.ნ.ჩაჩავ



ა 

 V სესია 

18.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი 
15:0
0 

დიღმელაშვ
ილიავთანდ
ილ 

მე-
3 

ურბანულიგარემოსსივრცითიმოწყობისსაკითხებიძ
ველითბილისისეზოებისმაგალითზე.(რუს. ენაზე)  

ურბანულიგარემოსსივრცითიმოწყობისსაკითხები
ძველითბილისისეზოებისმაგალითზე.(რუს. ენაზე) 

ასოც. 
პროფ.           
ნ. 
ხაბეიშვ
ილი 

1.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე                           
2.სრ.პროფ. 
ე.თევზაძე                
3.სრ.პროფ.გ.
მიქიაშვილი              
4.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                          
5.ასოცპროფ.
თ.მახარაშვი
ლი 
6.ასოც.პროფ
. 
გ.წულუკიძე                                             
7.ასოც.პროფ
.ნ.ხაბეიშვილ
ი 



 
18.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი 
16:0
0 

გვენცაძენინ
ო 

მე-
2 

თბილისისისტორიულადჩამოყალიბებულიტერიტ
ორიისჰიდროქსელისსაკანონმდებლო-

ნორმატიულიდაფუნქციურ-
გეგმარებითირეგულირება. 

ქალაქთბილისისისტორიულადჩამოყალიბებულინ
აწილისჰიდროქსელისმდგომარეობა.   

სრ.პრო
ფ. 
ვ.ვარდ
ოსანიძე 

1.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე                           
2.სრ.პროფ. 
ე.თევზაძე                
3.სრ.პროფ.ე.
კალანდაძე              
4.სრ.პროფ.ზ
.კიკნაძე                          
5.სრ.პროფ.გ.
სალუქვაძე                                                 
6.ასოცპროფ.
თ.მახარაშვი
ლი        
7.ასოცპროფ.
მ.ფოჩხუა 

VI სესია 

 
20.0
1.12 
პარა
სკევ
ი 
15:0
0 

ბოლქვაძემე
რაბ 

მე-
2 

კონვერსია, 
როგორცთბილისისურბანულიგანვითარებისფაქტო

რი 

თბილისისსაწარმოოტერიტორიებისრეტროსპექტუ
ლიგანვითარება 

სრ.პრო
ფ. 
გ.შაიშმ
ელაშვი
ლი 

1.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე                       
2.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი  
3.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე                
4.სრ.პროფ.გ.
სალუქვაძე            
5.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                        
6.ასოცპროფ.
თ.მახარაშვი
ლი                                
7.ასოც.პროფ
.მ.ფოჩხუა 



 
20.0
1.12 
პარა
სკევ
ი 
16:0
0 

აბულაძედა
ვით 

მე-
2 

საქართველოშიდამოუკიდებელიარქიტექტურული
საქმიანობისსამართლებრივისაფუძვლებიდაეთიკუ

რიასპექტები 

არქიტექტურისპრაქტიკისრეგულირებისმდგომარე
ობასაქართველოში 

სრ.პრო
ფ.             
ლ. 
ბერიძე 

1.სრ.პროფ.ლ
. ბერიძე                         
2.სრ.პროფ.ე.
თევზაძე                 
3.სრ.პროფ.ნ.
შავიშვილი  
4სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი               
5.ასოც.პროფ
.მ. მელქაძე                                                                             
6.სრ. 
პროფ.ე.კალა
ნდაძე   
7.მოწვ. 
პროფ.გ.ყიფი
ანი 

 VII  სესია 

 
23.0
1.12  
ორშა
ბათი       
12:0
0 

ყიფიანიგიო
რგი 

მე-
2 

თბილისისქალაქგანვითარებისპრობლემებიევროპი
სურბანულპოლიტიკასთანშესაბამისობისკონტექსტ

ში 

საქართველოსსივრცითტერიტორიულიგანვითარე
ბისპროცესისანალიზი (საკანონმდებლობაზა, 

პრაქტიკა). 

სრ.პრო
ფ. 
გ.შაიშმ
ელაშვი
ლი 

1.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე                          
2.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე                
3.სრ.პროფ.მ.
მილაშვილი             
4.სრ.პროფ. 
გ.შაიშმელაშ
ვილი                             
5.ასოც.პროფ
.ნ.იმნაძე              
6.ასოც.პროფ
მ.მელქაძე                                 
7მოწვ.პროფ.
გ.ბერიძე 



23.0
1.12  
ორშა
ბათი      
13:0
0 

ძინძიბაძეპა
ვლე 

მე-
3 

ურბანულიპროექტირებისსტრატეგიადამემკვიდრე
ობისპრობლემაქალაქგეგმარებაში 

მე-19 დამე-20 
საუკუნეებისთბილისისურბანულიგანვითარებისე

ტაპები 

სრ.პრო
ფ. 
გ.შაიშმ
ელაშვი
ლი 

1.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე                          
2.სრ.პროფ.გ.
მიქიაშვილი                 
3.სრ.პროფ.გ.
სალუქვაძე                
4.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                          
5.ასოც.პროფ
.მ.მელქაძე                 
6.ასოცპროფ.
თ.მახარაშვი
ლი 
7.ასოც.პროფ
. მ.ფოჩხუა 

VIII სესია 

 
25.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი       
11:0
0 

შავდიაგივი მე-
3 

ლანდშაფტისგარემოსგავლენაქალაქებისსივრცით-
გეგმარებითისტრუქტურისჩამოყალიბებასადაგანვი

თარებაზე(ქ.თბილისისმაგალითზე) 

წინადადებებითბილისისსატრანსპორტოინფრასტ
რუქტურისგაუმჯობესებისათვის 

სრ. 
პროფ.                   
ე. 
თევზაძ
ე 

1.სრ.პროფ. 
ვ.ვარდოსანი
ძე                          
2.სრ.პროფ.ე.
თევზაძე                  
3.სრ.პროფ.გ.
მიქიაშვილი              
4.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი                          
5.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                
6.ასოც.პროფ
მ.მელქაძე                                
7.ასოც.პროფ
.მ.ფოჩხუა 



 
25.0
1.12 
ოთხ
შაბა
თი       
12:0
0 

ბუზალაძენ
ოდარ 

მე-
3 

ახალიარქიტექტურულიჰარმონიამოდერნ-
პოსტმოდერნისდილემისფონზე(არქ. 

ნ.ბუზალაძისშემოქმედებისგანხილვისმაგალითზე) 

opus symbolicus 
ანუარქიტექტურა,როგორცსიმბოლურიხელოვნება. 

ასოც.პრ
ოფ.           
ნ.იმნაძე 

1.სრ.პროფ. 
ე. კალანდაძე                
2.სრ.პროფ.თ
.სანიკიძე        
3.სრ.პროფ.ნ.
შავიშვილი 
4.სრ.პროფ.შ.
ბოსტანაშვი
ლი                                          
5.ასოც.პროფ
.ნ.იმნაძე        
6.ასოც.პროფ
.მ.მელქაძე  
7.ასოც.პროფ
.მ.ძიძიგური 

IX სესია 

27.0
1.12 
პარა
სკევ
ი        
11:0
0 

სალუქვაძემ
ამუკა 

მე-
3 

ქალაქთმშენებლობითიეკოლოგიისთეორიულისაფ
უძვლები 

თბილისისეკოლოგიურიმდგომარეობისშეფასებად
აანალიზიქალაქგეგმარებითიამოცანების 

გადაჭრისმიზნით 

სრ.პრო
ფ. გ. 
სალუქვ
აძე 

1.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე                              
2.სრ.პროფ.ე.
თევზაძე          
3.სრ.პროფ. 
ზ.კიკნაძე               
4.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი     
5.სრ.პროფ.ფ. 
გ. სალუქვაძე                         
6.სრ.პროფ. 
გ.შაიშმელაშ
ვილი                               
7.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი 



 
27.0
1.12 
პარა
სკევ
ი       
12:0
0 

თავხელიძე
მანანა 

მე-
3 

ურბანიზაციადასაქართველოსქალაქებისგარემოსეკ
ოლოგიურიმდგომარეობა 

ეკოლოგიურადორიენტირებულისაინვესტიციოქა
ლაქთმშენებლობისპროექტებისანალიზიდაექსპერ

ტიზა 

სრ.პრო
ფ. 
გ.სალუ
ქვაძე 

1.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე                              
2.სრ. 
პროფ.ვ.ვარდ
ოსანიძე          
3.სრ.პროფ.ე.
თევზაძე                
4.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი      
5.სრ.პროფ.ფ. 
გ.სალუქვაძე 
6.სრ.პროფზ.
კიკნაძე 
7.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი 

X სესია 

30.0
1.12 
ორშა
ბათი         
11:0
0 

ჩიქოვანიდა
ვით 

მე-
2 

საცხოვრებელიდასაზოგადოებრივიშენობებისფასა
დებისფერით-

კომპოზიციურიგადაწყვეტისფორმირება(თბილისი
სმაგალითზე) 

ქალაქებისკოლორისტიკისგანვითარებაუძველესი
დროიდანდღემდე 

ასოც. 
პროფ.           
ნ. 
ხაბეიშვ
ილი 

1სრ.პროფ.ლ.
ბერიძე.                          
2.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე                 
3.სრ.პროფ.ე.
კალანდაძე               
4.სრ.პროფ.მ.
მილაშვილი 
5.ასოც.პროფ
.მ.მაისურაძე                        
6.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი 
7.ასოც. 
პროფ. ნ. 
ხაბეიშვილი 



 
30.0
1.12 
ორშა
ბათი       
12:0
0 

ახვლედიან
ინანა 

მე-
3 

საქართველოსსაკურორტო-
რეკრეაციულირაიონებისქალაქთმშენებლობითიგან

ვითარებისთანამედროვეტენდენციები 

ბანლეოლოგიურიკურორტებისქალაქთმშენებლობ
ითიგანვითარებისზოგიერთიპრინციპი 

მოწვ.პრ
ოფ.                   
გ. 
ბერიძე 

1.სრ.პროფ.ლ
.ბერიძე                                      
2.სრ.პროფ.ვ.
ვარდოსანიძე 
3.სრ.პროფ.ე.
კალანდაძე            
4.სრ.პროფ.ჯ
.მალაღურაძე    
5.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი      
6.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი                          
7.მოწვ.პროფ
. გ. ბერიძე 

XI სესია 

 
01.0
2.12  
ოთხ
შაბა
თი      
11:0
0 

ახვლედიან
იდავით 

მე-
3 

საქართველოსდასახლებულიადგილებისდაგეგმარე
ბისდაგანაშენიანებისდათანამედროვეტენდენციები 

სამთოტურიზმისადასათხილამუროკომპლექსების
დაგეგმარებისდაგანაშენიანებისძირითადიპრინცი

პები(თერგი-არაგვისხეობებისმაგალითზე) 

მოწვ.პრ
ოფ.                   
გ. 
ბერიძე 

1.სრ.პროფ.ნ.
თევზაძე                                       
2.სრ.პროფ.გ.
მიქიაშვილი               
3.სრ.პროფ.ო
.ნახუცრიშვი
ლი                                             
4.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                                      
5.ასოც.პროფ
.თ.მახარაშვი
ლი 
6.ასოც.პროფ
.თ.ჩიგოგიძე                              
7.მოწვ.პროფ
. გ. ბერიძე 



 
01.0
2.12 
ოთხ
შაბა
თი       
12:0
0 

ბერიძეკონს
ტანტინე 

მე-
2 

თბილისისდამისისაგარეუბნოზონისურთიერთდაკ
ავშირებულიქალაქთმშენებლობითიგანვითარებისპ

რობლემები 

თბილისისსაგარეუბნოტერიტორიებისქალაქთმშენ
ებლობითიგანვითარებისძირითადისაკითხები 

(სამომხმარებლოფუნქციებიდაქალაქთანკავშირი) 

მოწვ.პრ
ოფ.                   
გ. 
ბერიძე 

1.სრ.პროფ.გ.
შაიშმელაშვი
ლი                                         
2.სრ.პროფ.გ.
სალუქვაძე                   
3.ასოც.პროფ
.ნ.ხაბეიშვილ
ი                           
4.ასოც.პროფ
.ნ.იმნაძე 
5.ასოც.პროფ
.ვ.ფირცხალა
ვა                 
6.ასოც.პროფ
.თ.ჩიგოგიძე 
7.მოწვ.პროფ
. გ. ბერიძე 

 
01.0
2.12 
ოთხ
შაბა
თი 
13:0
0 

ბერიძეგიო
რგი 

მე-
2 

მაღლივიშენობებისდაპროექტებისარქიტექტურულ
-კონსტრუქციულიდაკლიმატურითავისებურებანი 

ატრიუმებისფორმირებისეტაპებიძველისაცხოვრის
იდანთანამედროვემაღლივშენობებამდე. 

სრ.პრო
ფ.                   
ლ. 
ბერიძე 

1.სრ.პროფ.ლ
. ბერიძე                          
2.სრ.პროფ.გ.
მიქიაშვილი                  
3.სრ.პროფ.გ.
სალუქვაძე             
4.სრ.პროფ.დ
.ჩიჩუა                            
5.ასოც.პროფ
.ბ.ბერიშვილ
ი                 
6.ასოც.პროფ
.გ.ნაცვლიშვ
ილი                                 
7.ასოც.პროფ
.ვ.ფირცხალა
ვა 

 


