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პერსონალური ინფორმაცია 
 
სახელი, გვარი: ნინო ხაბეიშვილი 
დაბადების თარიღი: 10 მარტი 1970 წელი 
დაბადების ადგილი: ქ. თბილისი 
მისამართი : ქ. თბილისი, გამრეკელის ქ. N10 
ტელეფონი:  2383878 (ბინა),   599 203101 (მობ.) 
ელ.ფოსტა: n.khabeishvili@gtu.ge 
 
 
პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: არქიტექტურის მეცნიერებათა 
კანდიდატი/არქიტექტურის დოქტორი 

სამუშაო 
ადგილი/ორგანიზაცია: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტი 

დაწესებულების მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. N77 
თანამდებობა: სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 
ხელმძღვანელი, პროფესორი 

 
განათლება 
 

1993–1997 წ.წ. 
 
 

1987–1992 წ.წ. 
 
 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის ფაკულტეტი. დიზაინის კათედრა. 
ასპირანტურა 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
არქიტექტურის ფაკულტეტი. სპეციალობა: არქიტექტურა. 
კვალიფიკაცია: არქიტექტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

2017 წლიდან–დღემდე   
 
 

2013 წლიდან–დღემდე  
 

2011 წლიდან-დღემდე 
 

საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო 
მოღვაწეთა აკადემია „ქალდეა“-ს ნამდვილი წევრი, 
აკადემიკოსი; 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის პროფესორი; 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის 

 



 
2010–2011 წ.წ. 

 
2007–2010 წ.წ. 

 
 

2007–2008 წ.წ. 
 

2006-2013 წ.წ. 
 

2005–2006 წ.წ.  
2000–2006 წ.წ. 

 
1998–2000 წ.წ. 

 
1993–1997 წ.წ. 

 
1991–1993 წ.წ. 

ხელმძღვანელი; 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე; 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული 
მდივანი; 
ჟურნალ „Design review”-ს რუბრიკა - ინტერიერის 
წამყვანი; 
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 
სამშენებლო კომპანია შ.პ.ს. „ევრა“-ს არქიტექტორი; 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის 
კათედრის დოცენტი;  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის 
კათედრის ასისტენტი; 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დიზაინის 
კათედრის ასპირანტი; 
მ/დარგოვანი კომერციული ფირმა „ნინასი“-ს 
არქიტექტორი. 

 
 
მეცნიერული და შემოქმედებითი მიღწევები  
 
სახელმძღვანელო/დამხმარე სახელმძღვანელო 7 
მეთოდური მითითებები 2 
სამეცნიერო სტატიები 24 
კონფერენციები 12 
პუბლიცისტური ნაშრომები 10 
ძირითადი რეალიზებული არქიტექტურული ობიექტები 12 
გამოფენები 1 
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 

1. დიზაინური პროექტირება  
 
2. ფერთმცოდნეობა 
 
3. გამწვანება და დეკორი 
 
4. ქალაქის კოლორისტიკა 
 
5. ფერი და ფაქტურა ინტერიერში 
 
6. სივრცე, ფორმა, კომპოზიცია 

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: დოქტორანტურა 
/საგანმანათლებლო პროგრამა: არქიტექტურა 



ინტერესის სფერო 
 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება:  არქიტექტურა; 
                                                              არქიტექტურული გარემოს დიზაინი; 
                                                              არქიტექტურის ისტორია და თეორია; 
                                                              არქიტექტურული კოლორისტიკა; 
                                                              არქიტექტურული აკუსტიკა.  
 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
 

2017 წ. 
 
 
 
 

2012 წ. 
 

2011 წ. 
 

2011წ. 
 
 

2010 წ. 
 
 

2010 წ. 
 

2009 წ. 
 

2009 წ.  
2009 წ. 

 
 

2009 წ. 
 
 
 

2002 წ. 
 

1998 წ. 
 

საგრანტო დაფინანსება - TEMPUS-ის პროგრამის Re-THINK-ის 
პროექტი № 54417 8-T EM PUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR (გრანტი 
ითვალისწინებს ურბანისტიკასა და არქიტექტურის სადოქტორო 
პროგრამების  შემუშავებას ორმაგი ხარისხის დიპლომის გაცემის 
შესაძლებლობით); 
სერთიფიკატი - დასაქმებისთვის აუცილებელი ინგლისური  
ენის 54 საათიანი „ELEMENTARY” საფეხურის გავლისთვის;  
სერთიფიკატი - დასაქმებისთვის აუცილებელი ინგლისური  
ენის საბაზისო კურსის წარმატებით გავლისთვის; 
სერთიფიკატი - რეგისტრირებული არქიტექტორის წოდება და 
დამოუკიდებელი არქიტექტურული საქმიანობის განხორციე-
ლების უფლება; 
Certificate of attandance. to confirm that she has successfully 
completed EC funded project EXTEND training courses cocerning 
ECFP7 framework program  
სერთიფიკატი არქიტექტურაში ზოგადი საკვალიფიკაციო 
სალექციო კურსის გავლისთვის.  
საკ-ის უწყვეტი პროფესიული განვითარების და სერტიფიცირების 
ცენტრის „პროექტირების მენეჯმენტის“ ზოგადი კურსი. 
თრენინგი „სწავლების თანამედროვე მეთოდ.-ის ზოგადი კურსი“; 
„Full course in Modern Teaching, Learning and Assessment Methodology“ 
(„თანამედროვე სწავლების, სწავლის და შეფასების მეთოდ. სრული 
კურსი“); 
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ჯილდო, სპეციალური 
სიგელი, რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ 
მეომართა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოს მოწყობის პროექტის 
შექმნაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისათვის; 
ახალგაზრდა მეცნიერთა საპრეზიდენტო სტიპენდია, საქართველოს 
პრეზიდენტის განკარგულება; 
I პრემია,  საქართველოს ახალგაზრდა არქიტექტორთა კავშირის 
ემბლემის ავტორი. 

 
 
 
 

http://www.grena.ge/
http://www.grena.ge/
http://www.grena.ge/
http://www.archunion.ge/
http://www.archunion.ge/


პროფესიული წევრობა 
 

2009 წლიდან დღემდე 
 

1998 წლიდან დღემდე 

საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის გამგეობის წევრი, 
იმერეთის რეგიონალური ორგანიზაციის წარმომადგენელი;  
საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის წევრი.  

 
 
 
ენების ცოდნა 
 

ქართული 
რუსული 

 მშობლიური 
თავისუფლად 

ინგლისური  საშუალოდ 
 
 
ჰობი 
 

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

 
 
 
 
 
 
წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

 

ნინო ხაბეიშვილი 

02.02.2018 წ. 

 


