
      
    

TariRi, dro, 

აუდიტორია 
დოქტორანტისგ
ვარი. სახელი. 

კურსი სადოქტოროთემისდას
ახელება 

სემინარისთემისდასახ
ელება 

ხელმძღვანელი კომისიისწევრები 

    I სესია   

27.01.2014 
ორშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
403 

გიორგობიანილ
იანა 

მე-2 ქაშვეთისტაძრისარქი
ტექტურა 

ქართულიტეტრაკონქ
ულიტაძრებისთავისებ

ურებათაშესახებ 
(ნინოწმინდა)". 

სრ.პროფ. თ. სანიკიძე 1.სრ.პროფ.თ.სანიკიძე                       
2.სრ.პროფ.ნ.შავიშვილი                  
3.სრ.პროფ.ზ.კიკნაძე              
4.ასოც.პროფ.მ.დავითაია                         
5.ასოც.პროფ. ვ.ფირცხალავა                
6.ასოც.პროფმ.მელქაძე 

27.01.2014 
ორშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
409 

მებაღიშვილიბე
ქა 

მე-2 ,შენობა-
ნაგებობებისდაპროექ
ტებისდაკონსტრუირე
ბისთავისებურებებიწყ
ლისზედაპირზე.’’ 
 

"არქიტექტურულდასა
მშნებლოსაქმიანობასთ
ანდაკავშირებულისაკა
ნონმდებლობაზისანა
ლიზიდამასშიარსებუ
ლიპრობლემატურისაკ

ითხები" 

სრ. პროფ. 
დ.ჩიჩუადათანახელმძღვანე
ლისრ.პროფ. ლბალანჩივაძე 

1.სრ.პროფ. ჩიჩუა                        
2.სრ.პროფ. .ე.კალანდაძე 3.ასოც.პროფ. 
მ.მელქაძე 4.სრ..პროფ.ლ. ბალანჩივაძე              
5.ასოც.პროფ.ნ. ჩაჩავა                                      
6.ასოც.პროფ.დ.ბოსტანაშვილი 

27.01.2014 
ორშაბათი      
12:30     
აუდიტორია 
403 

ჩეკურიშვილინ
ინო 

მე-2 ,,სამონასტროკომპლექ
სიმახათასმთაზე 
(პროექტირება,  
აღმშენებლობა, 
შედეგები)’’. 
 

საბატუსისშვილისეუ
ლისასახლესოფ. 
ნინოწმინდაში" 

სრ.პროფ. თ. სანიკიძე 1.სრ. პროფ.   თ.სანიკიძე                       
2.სრ. პროფ.ნ.შავიშვილი              
3.სრ.პროფ.მ.ძიძიგური 
4.ასოც.პროფ.მ.დავითაია                           
5.ასოც.პროფ.ე.კილაძე                 6.ასოც. 
პროფ. ქ. ბერეკაშვილი 



27.01.2014 

ორშაბათი       
12:30 

აუდიტორია 
409 

ძაგნიძეშოთა მე-2 ქალაქთბილისისდეგრ
ადირებულისივრცეებ
ის 
რეაბილიტაცია. 
 

თანამედროვედიზაინ
იშირეგენერაციულიენ
ერგიებისინპლანტირე
ბა 
დამათიგამოყენებისგზ
ებიარქიტექტურაში 

სრ. პროფ. ო.ნახუცრიშვი-
ლი 

1.სრ.პროფ.გ.შაიშმელაშვილი                         
2.სრ.პროფ.  ო.ნახუცრიშვი-
ლი3.სრ.პროფ.გ.სალუქვაძე              
4.ასოც.პროფ.თ. 

მახარაშვილი5.სრ.პროფ.ვ.ფირცხალავა              
6.ასოც.პროფ.გ.ნაცვლიშვილი 

    II სესია   

28.01.2014 
სამშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
403 

აჩბაასტამურ მე-2 ქვემოქართლისმუნიცი
პალურიცენტრებისგან
ვითარებისტენდენციე
ბი. 

ქვემოქართლისურბან
ულიგანვითარებისსაფ

უძვლები. 

სრ. პროფ. ნ. შავიშვილი 1.სრ.პროფნ.შავიშვილი                        
2.სრ.პროფ. გ.შაიშმელაშვილი              
3.სრ.პროფ.გ. მიქიაშვილი             
4.სრ.პროფ. ლ.ბერიძე                             
5.ასოც.პროფ.ბ.ბერიშვილი              
6.ასოც.პროფგ. ნაცვლიშვილი 

28.01.2014 
სამშაბათი       
12:30 
აუდიტორია 
409 

ჭალაგანიძენოდ
არი 

მე-2 საზოგადოებრივისექტ
ორი-
ურბანულიგანვითარე
ბისმართვისთანაბარძა
ლოვანიმონაწილე 

განვითარებისშეზღუდ
ვები - 

სივრცითიმოწყობისმნ
იშვნელოვანიკომპონენ

ტი 

სრ. პროფ. 
გ.შაიშმელაშვილი 

1.სრ.პროფ.   გ.შაიშმელაშვილი                           
2.ასოც.პროფ.გ.სალუქვაძე                           
3.სრ.პროფნ. შავიშვილი            4.სრ.პროფ. 
დჩიჩუა                     
5.ასოც.პროფ.მ.მაისურაძე                    
6.ასოც. პროფ.მ. მელქაძე 

    III სესია   



29.01.2014 
ოთხშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
403 

ბურჭულაძეზვი
ადი 

მე-2 ქალაქთმშენებლობით
იმეთოდურირეკომენ
დაციები 
მუნიციპალურიწარმო
ნაქმნებისათვის    ( 
აჭარისა/რსივრცითიმო
წყობის 
მაგალითზე). 
 

სტასისტიკურიმეთოდ
ებისივრცითიმოწყობი

სსქემებისათვის" 

სრ.პროფ. გ. სალუქვაძე 1.სრ.პროფ.გ. სალუქვაძე                              
2.სრ.პროფ.   ლ.ბერიძე    3.სრ.პროფ. გ. 
შაიშმელაშვილი               4.სრ.პროფ. 
ო.ნახუცრიშვილი  5.სრ.პროფ.გ. 
მიქიაშვილი                    6.ასოც.პროფ. 
ვ.ფირცხალავა 

29.01.2014 
ოთხშაბათი      
11:00 
აუდიტორია 
409 

ქუთათელაძეთე
ა 

მე-2 მოხატულისადარბაზო
ები XIX-XX 
საუკუნეებისმიჯნაზე 

არქიტექტურულიდიზ
აინი 

ასოც.პროფ. გ.დავითაშვილ-
ბაგრატიონი 

1.სრ.პროფ. მ.მილაშვილი               
2.ასოც..პროფ.მ.დავითაია    
3.სრ.პროფ.ზ.კიკნაძე                                         
4.ასოც.პროფ. მ.მელქაძე       
5.ასოც.პროფ.თ.მახარაშვილი  
6.ასოც.პროფ.  გ.დავითაშვილ-
ბაგრატიონი 

    IVსესია   

30.02.14 
ხუთშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
409 

ყიფიანიგიორგი მე-3 თბილისისქალაქგანვითარებისპრობლემებიევ
როპისურბანულპოლიტიკასთანშესაბამისობი
სკონტექსტში 

სრ.პროფ. გ.შაიშმელაშვილი 1.სრ.პროფ.ლ.ბერიძე                          
2.სრ.პრონ.შავიშვილი                
3.სრ.პროფ.დ.ჩიჩუა         4.სრ.პროფ. 
გ.შაიშმელაშვილი                             
5.სრ.პროფ.გ.მიქიაშვილი            
6.ასოც.პროფმ.მელქაძე 



04.02.2014 
ხუთშაბათი       
11:00 
აუდიტორია 
403 

ხაბეიშვილიმარ
იამი 

მე-2 „ურბანიზირებულიგა
რემო (არქიტექტურა), 
როგორცხედვითიაღქმ
ისობიექტი“ 

„ქალაქისღამისგანათებ
ა – 

პრობლემებიდაპერსპე
ქტივები“ 

სრ.პროფ. 
ნ.ხაბეიშვილისრ.პროფ. ზ. 
კიკნაძე 

1.სრ.პროფ.ნ. ხაბეიშვილი        2.სრ.პროფ. 
ზ.კიკნაძე         3.სრ.პროფ.მ.მილაშვილი   
4.სრ.პროფ.ნ.იმნაძე                    
5.ასოც.პროფ. თ. ჩიგოგიძე    
6.ასოც.პროფ.გ.წულუკიძე 

 


