
 
CV 

 
 

პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: მარიამ ხაბეიშვილი 
დაბადების თარიღი: 28 მაისი 1963 წელი 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : ქ. თბილისი, დ. გამრეკელის ქ.N10 
ტელეფონი:  2383878 (ბინა),  599 203830 (მობ.) 
ელ.ფოსტა: makaxabi@yahoo.com 
 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 

აკადემიური ხარისხი: 
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 

არქიტექტურის დოქტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი 

დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ.N77 
თანამდებობა: ასისტენტ პროფესორი 

 
 
განათლება 
 

2012-2015 წ.წ. 
 
 

2001 წ. 
 
 
 

1981–1986 წ.წ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის დოქტორანტურა 
კვალიფიკაცია: არქიტექტურის დოქტორი 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, საინჟინრო გრაფიკის 
და სამრეწველო დიზაინის დეპარტამენტთან არსებული 
გრაფიკული დისციპლინების პედაგოგიური კოლეჯი. 
კვალიფიკაცია: გრაფიკული დისციპლინების მასწავლებელი 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. არქიტექტურის 
ფაკულტეტი. სპეციალობა: არქიტექტურა.  
კვალიფიკაცია: არქიტექტორი 

 
 
 
 



სამუშაო გამოცდილება 
 

2017 წლიდან–დღემდე   
 

2017 წლიდან–დღემდე   
 
 

2012 –2015 წ.წ. 
 

2011–2012 წ.წ. 
 

სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი. ასისტენტ პროფესორი; 
საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა აკადემია „ქალდეა“-ს ნამდვილი წევრი, 
აკადემიკოსი; 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი. მოწვეული უფროსი მასწავლებელი; 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი. მოწვეული სპეციალისტი; 

2007-2008 წ.წ. ჟურნალი „Design review”. რუბრიკის წამყვანი; 
2005-2006 წ.წ. 
1997–1998 წ.წ. 
1996–1998 წ.წ. 
1995–1997 წ.წ. 

 
1987–2004 წ.წ. 

 

სამშენებლო კომპანია „ევრა“. არქიტექტორი; 
„საქგვირაბმშენი“. არქიტექტორი;  
სტუ-ს საინჟინრო გრაფიკის დეპარტამენტი. პედაგოგი; 
ბავშვთა აღმზრდელობით გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 
„მზიური“. არქიტექტორ-დეკორატორი;  
„საქქალაქმშენპროექტი“. წამყვანი არქიტექტორი.  
 

 
მეცნიერული და შემოქმედებითი მიღწევები  
 
სამეცნიერო სტატიები 14 
კონფერენციები 1 
პუბლიცისტური ნაშრომები 11 
გამოფენები 1 
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 

1. დიზაინური პროექტირება 
 
2. ფერთმცოდნეობა 
 
3. გამწვანება და დეკორი 
 
4. ქალაქის კოლორისტიკა 
 
5. ფერი და ფაქტურა ინტერიერში 

 
6. მცირე არქიტექტურული ფორმები 

სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა  
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა  
სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა  
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 
სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა/ 
საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 

 
ინტერესის სფერო 
 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება:  არქიტექტურა; 



                                                              არქიტექტურული გარემოს დიზაინი; 
                                                              არქიტექტურის ისტორია და თეორია; 
                                                              არქიტექტურული კოლორისტიკა. 
                                                               

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 

2017 წ. 
 
 

2013-2014 წ.წ. 
 
 
 

2011 წ. 
 

2009 წ. 
 
 
 

1996 წ. 
 

სერთიფიკატი - TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის პროექტი № 
54417 8-T EM PUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR წარმატებით 
წარმართვისთვის 
საგრანტო დაფინანსება - 2013-2014 წ.წ. დოქტორანტურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსში 
გამარჯვებული პროექტისთვის - „ურბანიზირებული გარემო 
(არქიტექტურა), როგორც ხედვითი აღქმის ობიექტი“; 
სერთიფიკატი - დასაქმებისთვის აუცილებელი ინგლისური 
ენის საბაზისო კურსის წარმატებით გავლისთვის; 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჯილდო, სპეციალური 
სიგელი, რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ 
მეომართა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოს მოწყობის პროექტის 
შექმნაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის; 
სერთიფიკატი IBM PCტიპის პერსონალური კომპიუტერის 
შემსწავლელი კურსის გავლისთვის. 
 

 
პროფესიული წევრობა 
 

2009 წლიდან დღემდე    საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი 
 
 
ენების ცოდნა 
 

ქართული 
რუსული 

ინგლისური 

   მშობლიური 
   თავისუფლად 
   საშუალოდ 

 
 
ჰობი 
 

ფილოსოფია;  ასტრონომია;  მუსიკა,  პოეზია, მხატვრობა და ხელოვნების სხვა 
სფეროები. 
 
 

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

კანდიდატი     მარიამ ხაბეიშვილი 

თარიღი:          02.02.2018 წ. 


