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სახელი, გვარი: გია  როყვა 
დაბადების თარიღი: 18.11.1957 
მოქალაქეობა საქართველო 
ოჯახური მდგომარეობა დასაოჯახებელი 
მისამართი: თბილისი, ც.დადიანის 34, კორპ. 10, ბინა 45 
ტელეფონი: 595 771477:   599 288699 
ელ.ფოსტა: giarokva@yahoo.com 
  

 
 
პროფესიული მოვაწეობა 
 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: აკადემიური  დოქტორი 
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი. 

დაწესებულების მისამართი: თბილისი 0175, კოსტავას ქ. №77, სტუ I კორპუსი 
 

თანამდებობა: ასისტენტ-პროფესორი 
 
 
 
განათლება 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 



 
1.თბილისის  სახელმწიფო  სამხატვრო  აკადემია, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების 
ფაკულტეტი, სპეციალობა - სამრეწველო ხელოვნება, კვალიფიკაცია - მხატვარ-
კონსტრუქტორი, 1974-1979 წ.წ. 
2.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი. დოქტორანტურა. დოქტირის აკადემიური ხარისხი  
2008–2012 წ.წ. 
 
 
 
 
სამუშაო გამოცდილება 
 1979-1981   Грузинский филиал ВНИИТЭ художник-конструктор                                                                                                    
1981-1982     Творческая мастерская молодых художников Министерсва культуры ГССР 
художник 
1982   Мебельная фабрика художник  
1982-1989   Тбилисский филиал МСХКБ  художник-конструктор, начальник сектора  
1989-1990Проектно-конструкторское бюро „ХОМЛИ“  зав.лаборатории дизайна  
1990СКБ „МИОН“ ведущий художник конструктор  
1991-1995Малое предприятие „Ройтих Центр“ начальник отдела дизайна 
1995-2006საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტი 
2006-2009საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 
2009-2013საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი                        
2013-2017    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი                                   
2017-2018    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი 
 
 
 
მეცნიერული მიღწევები 
დოქტორის აკადემიური ხარისხი2012წ. 
საქართველოს ეროვნული აკადემიის წევრი, აკადემიკოსი    2014წ. 

 
 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 
2007-2012   ვიტრაჟების სერია კერძო ინტერიერებში.(განხორციელებულია) 
2009-2013მაგიდის ლამპების საავტორო სერია. (განხორციელებულია)                                   2012  
საცხოვრებელი ბინის ინტერიერის დიზაინი, ქ.თბილისი, ბახტრიონის ქ. №11. 
(განხორციელებულია).                                                                                                                         
2012   ვიტრაჟების და ჭაღების დიზაინი და შესრულება საცხოვრებელი ბინისთვის, 
ქ.თბილისი, ბახტრიონის ქ. №11.2013  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის  



რეკონსტრუქცია და ინტერიერის დიზაინი, ქ.მცხეთა, სოფელი კოტორაანთკარი. 
(განხორციელებულია). 
2014საცხოვრებელი ბინის ინტერიერის დიზაინი, ქ.თბილისი, მარუხის გმირების 
ქ.(განხორციელებულია). 
საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის დიზაინ-პროექტი დ.აღმაშენებლის 
გამზირზე. (განხორციელებულია). 
კათოლიკური ეკლესიის ვიტრაჟები. (განხორციელებულია). 
საქართველოს დიზაინერთა კავშირის შტაბ-ბინის განათების არმატურა. 
(განხორციელებულია). 
საქართველოს ფოსტის სარეკლამო ნათებადი კონსტრუქცია რუსთაველის გამზირზე. 
(განხორციელებულია). 
„გაერთიანებული ქართული ბანკი“-ს სარეკლამო აბრები. (განხორციელებულია). 
„საქართველოს ბანკი“-ს სარეკლამო აბრები. (განხორციელებულია). 
საბაჟო დეპარტამენტოს პილონები. (განხორციელებულია). 
სასტუმრო „დიპლომატი“-ს აბრები. (განხორციელებულია). 
საელჩოს აბრები. (განხორციელებულია). 
შპს „დიზაინ სტუდიის“ დაკვეთის დამზადებული ვიტრაჟები. (განხორციელებულია). 
ელიტ. გალერეა „მარიოტი“-ს საგამოფენო დარბაზის ლამპები. (განხორციელებულია). 
ალექსანდრე დიუმას სახელობის ცენტრის ლოგოტიპი, სარეკლამო ბუკლეტები და 
პლაკატები. (განხორციელებულია). 
 
 
 
 
ენების ცოდნა 
  
ქართული 
რუსული (თავისუფლად) 
ინგლისური(ლექსიკონის გამოყენებით) 

 

  
  
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 

 
2013-2014     ფოტოდიზაინი 
2013-2018    დიზაინის თეორიული საფუძვლები 
2013-2018    დიზაინური დაპროექტება  
2013-2018   ავეჯის დიზაინური დაპროექტების საფუძვლები   
2013-2018    ავეჯის დიზაინური დაპროექტება  
2013-2018    მცირე არქიტექტურული ფორმების დიზაინ-პროექტი  
2013-2018    გარემოს დიზაინური დაპროექტება  



2016-2018    ტექნიკური ესთეტიკა და მხატვრული კონსტრუირება 
 

 

  
  
 
 
ინტერესების სფერო 
ხელოვნება,  დიზაინი 
  
  
  
  
 
 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
1. ელექტრო-მუსიკალური ხელსაწყო, საავტორო მოწმობა 18912. 
2. ელექტრო ნაკეთობათა ნაკრები. საავტორო მოწმობა 19960. 
3. ავტომაგნიტოლა. საავტორო მოწმობა 19986. 
4. სამზარეულოს დანების კომპლექტი. საავტორო მოწმობა 20314. 
5. გამაძლიერებელი. საავტორო მოწმობა 32613. 
 
 
 
ჰობი 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
  
  
  


