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პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი:  
სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 
სტუ, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტი 

დაწესებულების მისამართი: თბილისი 0171, კოსტავას ქ. N 72 
თანამდებობა : უფროსი მასწავლებელი 

 
განათლება 
 
ჩარიცხვის და დამთავრების 
წლები: 
––––––––––––––––––––––––––– 
1996-1997 

 

1976-1980 

 

1971-1976            

 

1972-1976 

 

სასწავლებლის დასახელება, ფაკულტეტი, სპეციალობა, 
კვალიფიკაცია:         
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TACIS - ის  სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი -PACT.           
- სახელმწიფო მოხელეთა მომზადების კურსი. 
 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 
ასპირანტურა.    არქიტექტორი - ურბანისტი 
 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი  - 
არქიტექტორი 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. 
საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი. -  
სამეცნიერო-ტექნიკური ლეტერატურის მთარგმნელი  
/ინგლისური ენა/ 

 



 
სამუშაო გამოცდილება 
 
2009 წლიდან-დღემდე 
 
 
 
 
 
 
2014 წლიდან – დღემდე 
 
2006 – 2012 

1.  უფროსის მოადგილე - უწყვეტი განათლებისა და 
არქიტექტორთა პროფესიული განვითარების ცენტრი - 
LLL&APDC , სტუ. 
2.  უფროსი მასწავლებელი - არქიტექტურული გეგმარების 
საფუძვლების მიმართულება, ბაკალავრიატი, სტუ.  
3. მოწვეული ლექტორი – არქიტექტურული დაპროექტება 
და საპროექტო საქმის ორგანიზაცია. მაგისტრატურა, სტუ. 
4. მოწვეული ლექტორი – საინჟინრო–ტექნოლოგიური 
ფაკულტეტი, აგრარული უნივერსიტეტი. 
5.  სტრატეგიული განვითარების მენეჯერი - შპს 
„არქტური“. 

1980 – 2006 
 
 
 
 
1989 – 2007 

6. უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი – სოციალური 
ინფრასტრუქტურის განყოფილება,  განსახლების 
სექტორი, რეგიონული პრობლემების განყოფილება - ვ. 
მელქაძის სახ. ეკონომიკის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტი. 
7. ფასილიტატორი - ლიდერობის და პერსონალური 
უნარების სწავლება.   ლიდერთა სკოლა. 
8. ლექტორი - საერთაშორისო ორგანიზაცია “Junior 
Achievement“-ის სასწავლო პროგრამა ”გლობალური 
ბიზნეს ეთიკა“ 

 თბილისის საავიაციო ინსტიტუტი. 
 სოხუმის აკად. ი.ვეკუას. სახ. უნივერსიტეტის 

თბილისის ფილიალი. 
 საქართველოს საგადასახადო-საბაჟო აკადემია. 

 
 
 
1976 –1977 

9. დოცენტი - ს.ს. ორბელიანის სახ. სახელმწიფო პედაგო-
გიური უნივერსიტეტი. 
10.  დოცენტი - საერო უნივერსიტეტი „გაენათი“. 
11. არქიტექტორი  - „თბილზნიიეპი“. 

 
 
 
მეცნიერული მიღწევები  
 
მონოგრაფია   
დამხმარე სახელმძღვანელო 3 
სტატიები 16 
კონფერენციები 12 
გამოგონებები  
გრანტები  
 
სამეცნიერო საქმიანობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 
http://gtu.ge/mecniereba2011,    http://architecture.gtu.ge  



 
 
ენების ცოდნა 
 
რუსული  თავისუფლად 
ინგლისური  კარგად 
 
 
პედაგოგიური საქმიანობა 
 
სასწავლო კურსის დასახელება 
 
---------------------------------------------

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო 
პროგრამა 
--------------------------------------------------------------

 არქიტექტურული გრაფიკა 
 

 
 არქიტექტურული დაგეგმარების 

საწყისები 

 კომპოზიცია 
 

 არქიტექტურული დაპროექტება 
და საპროექტო საქმის 
ორგანიზაცია 
 

 შენობა–ნაგებობათა 
არქიტექტურა 
 

 გლობალური ბიზნეს ეთიკა  

 

 განათლების მენეჯმენტი  

ბაკალავრიატი / 0601 არქიტექტურა და 
ქალაქგეგმარება. 
 
ბაკალავრიატი / 0601 არქიტექტურა და 
ქალაქგეგმარება. 
 
ბაკალავრიატი / 0601 არქიტექტურა და 
ქალაქგეგმარება. 
 
მაგისტრატურა / არქიტექტურული დაპროექტების 
მენეჯმენტი. 
 
 
ბაკალავრიატი / სამშენებლო ინჟინერინგი 
 
 

 ბაკალავრიატი / საგადასახადო-საბაჟო საქმე; 
 ბაკალავრიატი / ეკონომიკა; 
 ბაკალავრიატი / დარგობრივი ეკონომიკა -  

განათლების ორგანიზაცია და მართვა. 
 
ბაკალავრიატი / პედაგოგიური.  

 განათლების ორგანიზაცია და მართვა.  
 განათლების მარკეტინგი 

  
 
 
 
ინტერესის სფერო 
 
სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  

 არქიტექტურა და ურბანისტიკა; 
 განათლების პოლიტიკა, სტრატეგია, ეკონომიკა; 
 პროფესიული და პიროვნული განვითარების სტრატეგიები; 



 ბიზნესის ეთიკა; 
 დემოგრაფია, განსახლება. 

 
 
სერტიფიკატები 

 2009  
DVV International, საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია  
„პრაქტიკოსი ანდრაგოგის მომზადების კურსი“ 
(54 აკადემიური საათი– 5 ECTS)  
 
 2009   
სტუ- CPDSC, Iowa State University,  
„სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ 
 
 2006 – 2007   
ლიდერთა სკოლა - ლიდერთა მომზადების კურსი 
 
 2006   

   Gunior Echievement / Georgia  
ტრენინგი „ეკონომიკის მასწავლებლების გადამზადება“ 
 
 2005   
Gunior Echievement / Georgia  
„გლობალური ბიზნეს ეთიკის მასწავლებელთა“ გადამზადების პროგრამა 

 
 2000–2001  
ფონდი „ღია საზოგადოება-საქართველო“  
„მეგაპროექტი“- სკოლის განვითარების პროგრამა 

  
 
 
 
ჰობი 
ლიტერატურა, ხელოვნება - მუსიკა, მხატვრობა, კინო, თეატრი, ქორეოგრაფია… 
პროფესიული და პიროვნული განვითარება 
  

 
 

 


