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საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი 

 
კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 

2017 წელი 

 
 

 
კონკურსანტის ანკეტა 

!
1. კონკურსანტი: 

გვარი:  დავითაია სახელი: მაია 
   

პირადი ნომერი: 01008005841 დაბადების თარიღი: 03.08.1962 წ. 
   

მოქალაქეობა: საქართველო ელ.ფოსტა: m.davitaia@gtu.ge
   

მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 41ა, ბ.22
   

ბინის ტელეფონი: 2294570 მობილური ტელ.: 599417411 
    

 
2. საკონკურსო თანამდებობა: 

აკადემიური თანამდებობა: 
(მოინიშნოს) 

  პროფესორი  X   ასოცირებული 
პროფესორი 

 ასისტენტ-პროფესორი  ასისტენტი 

  
  

 
3. საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები, რომელთა გაძღოლა/სწავლება შემიძლია: 

 

საკონკურსო საგანთა ჯგუფი (ჯგუფები)/საგნები სწავლების საფეხურების მიხედვით საგანმანათლებლო 
პროგრამა 

# ჩამონათვალი 
 
 

1.არქიტექტურის ისტორია: უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: 
საქართველო და მსოფლიო 

 
 
 
    „არქიტექტურა  
     ბაკალავრიატი“ 
      2012-2017წწ. 

2. არქიტექტურული დისკურსის თემები საერთაშორისო
არქიტექტურაში 
3. მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ
4.История архитектуры: Древний мир и античный период
5.არქიტექტურა ჩვენს ირგვლივ: საქართველო და მსოფლიო 
6.არქიტექტურის ისტორია. ადრექრისტიანულიდან კლასიციზმამდე: 
საქართველო და მსოფლიო 
7.მოდერნიზმის დაბადება არქიტექტურაში: საქართველო და მსოფლიო 
1. კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში  

 2. არქიტექტურული კრიტიკა -1: მცირე არქიტექტურული  
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 ობიექტის კვლევის მეთოდოლოგია  
 
„არქიტექტურათმცო
დნეობა 
მაგისტრატურა“ 
2012-2017წწ. 
 
 

3.არქიტექტურული კრიტიკა - 2: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული 
კვლევის მეთოდოლოგია 
4.არქიტექტურული კრიტიკა - 3: არქიტექტურული ანსამბლის
(კომპლექსის) კვლევის მეთოდოლოგია 
 
5.ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX საუკუნის არქიტექტურაში 
და  ქართული პარადიგმები 

 
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა         

 
„არქიტექტურათმცო
დნეობა 
მაგისტრატურა“ 
2012-2017წწ. 
 

დოქტორანტის ხელმძღვანელობა       „არქიტექტურათმცო
დნეობა 
დოქტორანტურა“ 
2012-2017წწ. 

 
 
 
4. განათლება  

უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების (უსდ) დასახელება, 

ფაკულტეტი, სპეციალობა, კვალიფიკაცია, 
   ჩარიცხვის და დამთავრების წლები: 

საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის პოლი-
ტექნიკური ინსტიტუტი (შემდგომში 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი) 
არქიტექტურის ფაკულტეტი, სპეციალობა 
არქიტექტურა, კვალიფიკაცია არქიტექტორი -
1979-1983 წწ. 
მოსკოვის არქიტექტურის ინსტიტუტი, 
სპეციალობა - არქიტექტურის ისტორია და 
თეორია, კვალიფიკაცია არქიტექტორი -  1983-1985 
წწ. 
 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 
არქიტექტურული გეგმარების N24 კათედრის 
(შემდგომში მოცულობითი არქიტექტურის 
მიმართულება) ასპირანტი - 1987-1993 წწ.  
 

დანართი # 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
           
 

 
5. საკონკურსო თანამდებობის პროფილის შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული, 

სასწავლო-მეთოდური და პედაგოგიური საქმიანობა 
სამეცნიერო ან აკადემიური 

ხარისხის არსებობა 
სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის  წელი დანართი # 

მეცნიერებათა დოქტორის 
ხარისხი 

  

დოქტორის აკადემიური 
ხარისხი ან მეცნიერებათა 
კანდიდატის ხარისხი  (ხაზი 
გაესვას) 

არქიტექტურის მეცნიერებათა კანდიდატი (დიპლომი # 
004190, 02.04.2004 წ.). 24.07.2006 წლიდან უმაღლესი 
განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 89-ე მუხლის მე-9 
პუნქტის შესაბამისად მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

 
 
            2 
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ხარისხი გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან. 
 

 
5.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები* 

 
კვლევის/სამუშაოს სახე 

(გრანტი, პროექტი, 
ხელშეკრულება და სხვა, 

მათ შორის პირადი 
ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 
(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 
შემსრულებელი) 

    
    

 

 
5.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები* 

 
საქმინობის სახე 

(სახელმძღვანელო, დამხმარე 
სახელმძღვანელო, 

მეთოდური მითითება, 
სილაბუსი და სხვა) 

წელი დასახელება დანართი # 

ავტორეფერატი  მ.დავითაია, „კიშო კუროკავას არქიტექ-
ტურული კონცეფციები და ქართული 
არქიტექტურის პარადიგმები" 

         3

მეთოდური მითითება 2006 წ. ნ. იმნაძე, მ.დავითაია, მრავალსართულიანი 
ავტოფარეხების პროექტირებისთვის ქალაქის 
სტრუქტურაში 

         3

მონოგრაფია 2011 წ. „ბრწყინვალე ბუნება, ბრწყინვალე ხალხი, ბრწყინვალე 
არქიტექტურა“ გამომცემლობა „საარი“ISBN 978-9941-
427-08, 336 გვ. 

          3 

სახელმძღვანელო  
2012 წ. 

მ. დავითაია „მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია“-
ძველი სამყარო (წიგნი პირველი), საგამომც. სახლი 
„ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამომც. „ივერიონი“. 
თბ.2012 წ. ISBN N978-9941-20-064-9, 195 გვ. 

         
 
         3 

სახელმძღვანელო 
(გამოცემის პროცესშია) 

 მ. დავითაია, „მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია“-
ანტიკური სამყარო (წიგნი მეორე), საგამომც. სახლი 
„ტექნიკური უნივერსიტეტი“ 

        3

სახელმძღვანელო 
(მზადაა გამოსაცემად) 

 მ. დავითაია, „მსოფლიო არქიტექტურის ისტორია“-
ადრექრისტიანულიდან მოდერნამდე (წიგნი მესამე) 

        3

სახელმძღვანელო 
(მზადაა გამოსაცემად) 

 ნ.შავიშვილი მ. დავითაია, „კოდები და ნიშნები 
არქიტექტურაში“ 

        3

სილაბუსი 2012 წ. არქიტექტურის ისტორია: უძველესი სამყარო და 
ანტიკური პერიოდი: საქართველო და მსოფლიო 

      4

სილაბუსი 2012 წ. არქიტექტურული დისკურსის თემები საერთაშრისო 
არქიტექტურაში 

      4     

სილაბუსი 2012 წ. მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ         4 

სილაბუსი 2012 წ. ძველი ეგვიპტის ხელოვნება        4 

სილაბუსი 2012 წ.  ანტიკური სამყარო და ორდერული სისტემის 
ჩამოყალიბება 

       4 

სილაბუსი 2010-
2011წწ. 

უძველესი სამყაროს არქიტექტურის ისტორია და 
თეორია 

       4 
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სილაბუსი 2010-
2011წ 

ანტიკური საბერძნეთის და რომის 
ქალაქთმშენებლობის ისტორია და თეორია 

      4 

სილაბუსი 2012 წ. მე-19 და მე-20 საუკუნის საქართველოს არქიტექტურის 
და ქალაქთმშენებლობის ისტორია 

      4 

სილაბუსი 2010 წ. თანამედროვე მიმართულებები მსოფლიოს 
არქიტექტურასა და ქალაქმშენებლობაში 2 

        4 

სილაბუსი 2012 წ. История архитектуры: Древний мир и античный период         4 

სილაბუსი 2012 წ. Искусство древнего Египта        4 

სილაბუსი 2012 წ. Античный период и формирование ордерной системы        4 

სილაბუსი 2010 წ. იაპონური არქიტექტურის ისტორია მეტაბოლიზმიდან 
სიმბიოზამდე 

       4 

სილაბუსი 2012 წ. კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში        4 

სილაბუსი 2012 წ. ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX საუკუნის 
არქიტექტურაში და ქართული პარადიგმები 

       4 

სილაბუსი 2012 წ. არქიტექტურული კრიტიკა -1: მცირე 
არქიტექტურული ობიექტის კვლევის მეთოდოლოგია 

       4 

სილაბუსი 2012 წ. არქიტექტურული კრიტიკა - 2: შენობა-ნაგებობების 
არქიტექტურული კვლევის მეთოდოლოგია 

       4 

სილაბუსი 2012 წ. არქიტექტურული კრიტიკა - 3: არქიტექტურული 
ანსამბლის (კომპლექსის) კვლევის მეთოდოლოგია 

        4 

სილაბუსი 2014 წ. ჟურნალიზმი - 1        4 

სილაბუსი 2014 წ. ჟურნალიზმი - 2        4 

სამაგისტრო პროგრამა 
(ხელმძღვანელი) 

2009-
2017 
წწ. 

„არქიტექტურული კრიტიკა“  

                 სამაგისტრო 
პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

 
2017 წ. 

„არქიტექტურათმცოდნეობა მაგისტრატურა“ 

 

 

სადოქტორო პროგრამის 
ხელმძღვანელი 

 
2017 წ 

„არქიტექტურათმცოდნეობა დოქტორატურა“ 

 
ვმუშაობდი პროგრამის 

შედგენაზე 
 

2012 -
2013წწ. 

 
„არქიტექტურათმცოდნეობა ბაკალავრიატი“ 

 

 

რეცენზია 2009 წ. ნინო გაბუნიას სამაგისტრო-საკვალიფიკაციო
ნაშრომზე „არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი
პროცესი პოსტსაბჭოთა საქართველოში“ (მცხეთის
ქუჩის მაგალითზე) 

        
 
         5 

რეცენზია 2012 წ. ინგა გაბაშვილის სადისერტაციო ნაშრომზე 
„საცხოვრისის ფორმირება მთიან რეგიონში 
რეკრეაციული ფაქტორების გათვალისწინებით“ 
(ხევსურეთის მაგალითზე) 

        5 

რეცენზია 2013 წ. ირინე წულაძის სადისერტაციო ნაშრომზე „რემ 
კულჰაასი, როტერდამის არქიტექტურული სკოლა, 
მისი ლიდერები და ექსპონენტები“ 

        5 

 
რეცენზია 

 
2015წ. 

ერეკლე ვარდოსანიძის სამაგისტრო ნაშრომზე 
„რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია ისტორიულად 
ჩამოყალიბებულ ქალაქებში“  

        5 

რეცენზია 2016 წ. ლიანა გიორგობიანის სადისერტაციო ნაშრომზე         5 



 5

„ქაშვეთის არქიტექტურული ანსამბლი“
თანახელმძღვანელის,  

კონსულტანტის 
დასკვნა 

2017 წ. ივ.ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის მაგისტრანტის 
ქრისტინა აბრამიანის სამაგისტრო-საკვალიფიკაციო 
ნაშრომზე „ბრიტანული არქიტექტურა (კრისტოფერ 
რენი და მისი არქიტექტურული სიმბოლოები)“  

        5 

სახელოვნებათმცოდნეო 
კვლევა 

2015 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის II 
სასწავლო კორპუსის საქვაბე (მის.: მერაბ  კოსტავას  
#69ა,  II და X  სასწ. კორპუსების შიდა ეზო) 

        5 

სახელოვნებათმცოდნეო 
კვლევა 

2016 წ. დავით აღმაშენებლის გამზ. #46 - 50 შენობებს შორის 
მდებარე სკვერი 

         5 

სარეკომენდაციო 
წერილები 

2015-
2017 
წწ. 

                                                       6         5 

სტუ-ს არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და 

დიზაინის 
ფაკულტეტის 

სასწავლო-სამეცნიერო 
ლიტერატურის 

დარგობრივი კომისიის 
მდივანი 

2012-
2017 
წწ. 

                  

 სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის პედაგოგთა სამეცნიერო ნაშრომებზე 25 
აქტის შედგენა 

     
 
       5 

 

 
5.3. პედაგოგიური საქმიანობა (მიუთითეთ მხოლოდ 2013-2017 წლების მონაცემები) 

 
  

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                          სასწავლო წელი 

1.არქიტექტურის ისტორია: უძველესი სამყარო და ანტიკური პერიოდი: საქართველო 
და მსოფლიო 

2013-2017 წწ 

2. არქიტექტურული დისკურსის თემები საერთაშორისო არქიტექტურაში 2013-2017 წწ
3. მიმდინარე დისკურსი მოდერნიზმის ირგვლივ 2013-2017 წწ
4. История архитектуры: Древний мир и античный период 2013-2017 წწ 

  

მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

1. კოდები და ნიშნები არქიტექტურაში 2013-2017 წწ
2. არქიტექტურული კრიტიკა -1: მცირე არქიტექტურული

 ობიექტის კვლევის მეთოდოლოგია 
2013-2017 წწ

3.არქიტექტურული კრიტიკა - 2: შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული კვლევის 
მეთოდოლოგია 

2013-2017 წწ

4.არქიტექტურული კრიტიკა - 3: არქიტექტურული ანსამბლის (კომპლექსის) კვლევის 
მეთოდოლოგია 

2013-2017 წწ

5.ძირითადი სწავლებანი და თეორიები XX საუკუნის არქიტექტურაში და ქართული 
პარადიგმები 

2015-2017 წწ

მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 2007-2009 წწ.
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 2008-2010 წწ
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 2010-2012 წწ.
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 2015-2017 წწ.
მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა 2015-2018 წწ.

  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)  

1.დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 2011-2014 წწ.
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2. დოქტორანტის ხელმძღვანელობა 2016-2019 წწ.
  
  

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა მეცადინეობების 
ჩატარება) სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ უსდ-ში, წელი

20 წელი

დამატებითი ინფორმაცია: 
 

 

 

6. კონკურსანტის სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება  
 

6.1. პუბლიკაციები*: 
  

დასახელება 

რაოდენობა 
დანართი 

# 
2007  
წლის 

ჩათვლით 

2008-
2017 
წლები 

მონოგრაფიები  2 1 3
სამეცნიერო სტატიები 7 21 6
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 
საშუალებები და ლიტერატურა 

 1 3

კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა  10 7
დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების 
ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა 

  
1/5/1 8 

კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების 
ხელმძღვანელობა  

 14/20 9

გამოგონებები (საავტორო 
მოწმობები ან პატენტები) 

საერთო რაოდენობა    
მათ შორის, გაყიდული    

 
 

6.2. სხვა აქტივობები* 
 

დასახელება ინფორმაცია აღნიშვნა დანართი
# 

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა    
სამეცნიერო წოდება  
საერთაშორისო, სახელმწიფო და 
რეგიონალურ პროგრამებში 
მონაწილეობა 

 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის 
გამოცდილება    

  

კონფერენციების საორგანიზაციო 
კომიტეტის წევრობა 
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კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–
ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) 

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი. 
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ტრეინინგი: სწავლების თანამედროვე 
მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი  
“სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 
განვითარებისათვის  ინქ.(აშშ)“ 
(სერტიფიკატი) -2009 წ. 
  
არქიტექტურაში ზოგადი საკვალიფიკაციო 
სალექციო  კურსის გავლისთვის 
(არქიტექტორთა კავშირის სერტიფიკატი)-
2010 წ. 
 
ფლორენციაში დელ ბიანკოს ფონდის 
მოწვევით სტუდენტური ვორკშოპის 
მონაწილე ხელმძღვანელის სტატუსით თემა: 
„პალაცო ფლორენციის არქიტექტურაში“ 
(სერთიფიკატი) 
 
სტუ-ს, არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის და პორტუგალიის არქიტექტურის 
ფაკულტეტებს შორის განხორციელებული 
TEMPUS RETHINKE-ს პროექტის 
შესრულებაში შეტანილი წვლილისთვის 
სერთიფიკატი 

 

 
























ჯილდოები (ეროვნული/ 
სახელმწიფო/დარგობრივი  პრემია, 
ორდენი, მედალი  და სხვ.) 

 

საპატიო წოდებები   
ლექციების კურსის წაკითხვა 
უცხოეთის უმაღლეს 
სასწავლებლებში 

   

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 
შედეგების კომერციალიზაცია, 
დანერგვა 

 

რეალიზებული პროექტები    



 8

შემოქმედებითი კონკურსები, მათ 
შორის, საერთაშოსო 

საცხენოსნო ტურიზმის სასტუმრო ბეთანიაში, 
1985 წ. (საკონკურსო პროექტი, თანაავტორი); 
 
„მონადირის სოფელი“ ქ.თბილისში-სსრკ 
არქიტექტორთა კავშირის საკავშირო 
დათვალიერება-კონკურსის „წლის საუკეთესო 
პროექტი“ ლაურეატის დიპლომი 1986 წელი 
(თანაავტორი); 
 
ქ.თბილისში რიყის უბნის საქალაქთმშენებლო 
კონცეფცია, 1997 წ. (საკონკურსო პროექტი, 
თანაავტორი); 
 
საერთაშორისო ბიენალე ინტერარხ-89 ბუენოს 
აირესი (პროექტების დათვალიერება-კონკურსი), 
სერტიფიკატი-1989 

 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 

15 
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სხვა აქტივობა, მიღწევა, 
კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 
დამსახურება 

მონაწილეობა გამოფენებში:
1.  ქ.თბილისი1984 წ. (პროექტები); 
2. სოფია(ბულგარეთი) 1987 წ.(პროექტები); 
3.  ქ.თბილისი 2009 წ. (ფოტოგამოფენა 
არქიტექტორთა 
   კავშირში); 
4. III–IV კურსის სტუდენტთა გამოფენა სტუ-ში 
„არქიტექტურული დისკურსის თემები 
საერთაშორისო არქიტექტურაში“ (ხელმძღვანელი) 
2015 წ. 

5. III–IV კურსის სტუდენტთა გამოფენა სტუ-ში 
„არქიტექტურული დისკურსის თემები 
საერთაშორისო არქიტექტურაში“ (ხელმძღვანელი) 
2017 წ. 

6. გამოფენა: „ქალები  აშენებენ იქ,  სადაც  კავკასია 
ევროპას  ხვდება...“  გამოფენა  და  ფორუმი 20‐22 
ნოემბერი, 2015 წ. MOMA Tbilisi, მონაწილე 
 
განათლების სამინისტროს ექსპერტი - 2009 წ. 
 

 
1. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის აკადემიური საბჭოს  
წევრი 2004-2017 წწ. 
2.სტუ-ს სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის ჟიურის წევრი 2009-2017 წწ. 
3. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სასწავლო-სამეცნიერო 
ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის წევრი 
(მდივანი) 2012 -2017 წწ.. 
4. არქიტექტორთა კავშირის წევრი 1987-2017 წწ. 
5.არქიტექტორთა კავშირის გამგეობის წევრი - 
2006-2017 წწ. 
6.“არქიტექტურათმცოდნეობა მაგისტრატურა“ და 
„არქიტექტურათმცოდნეობა დოქტორანტურა“ 
პროგრამების ხელმძღვანელი 2017 წ. 
7. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სამაგისტრო-
საკვალიფიკაციო ნაშრომების დაცვის კომისიის 
წევრი 2009-2012 წწ. 
8. მაგისტრატურაში მისაღები სასპეციალიზაციო 
სამაგისტრო კომისიის წევრი 2016-2017 წწ.  
9.სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 
და კოლეგიის შემადგენლობის წევრი 2012-2017 წწ. 
10. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის 
წევრი 2016-2017 წწ. 
11. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სათათბიროს წევრი 2017 
წ. 

 

     
   16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    17 
 
 
 
 
     18 
 
 
 
 
 
 
   18(19) 
 
 
 
    18 
 
 
 
 
 
 
 
     18 
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* - შენიშვნა:  უპირატესი მნიშვნელობა მიეცემა ბოლო 10 წელიწადში გამოქვეყნებულ 
შრომებს/აქტივობებს. 

7. სამსახურებრივი გამოცდილება 
 

  

 

 
8. შეთავსებით მუშაობა  

წლები დაწესებულების დასახელება. თანამდებობა დანართი #

 არა  
 

 
9. ენების ცოდნა 

მშობლიური ენა: ქართული  
  

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით  

რუსული 
ფრანგული 
ინგლისური  

თავისუფლად 
საშუალოდ 
ლექსიკონით 

რომელ უცხოურ  ენაზე შეძლებთ  მეცადინეობების ჩატარებას:    რუსული  
 

 
 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა დანართი  

1985-1987 წწ. საპროექტო  ორგანიზაცია  “სოფლმეურნპროექტში” 
არქიტექტორად; 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987-1993 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურული 
გეგმარების N24 კათედრის (შემდგომში მოცულობითი 
არქიტექტურის მიმართულება) ასპირანტი   

1993-2005 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურული 
გეგმარების N24 კათედრის (შემდგომში მოცულობითი 
არქიტექტურის მიმართულება) ასისტენტი; 

2005-2006 წწ. სახვითი ხელოვნების, არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის 
ისტორიის და თეორიის  N 128 კათედრის (შემდგომში 
არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის მიმართულების)  
დოცენტი; 

2006-2009 წწ. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის, 
არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის 
მიმართულების მოწვეული ასოცირებული პროფესორი; 

2009-2017 წწ.             
 
არქიტექტურის საფუძვლებისა და თეორიის დეპარტამენტის 
ასოცირებული პროფესორი 

   

სამუშაო ადგილი განცხადების შემოტანისას დანართი #

დაწესებულების დასახელება. 
მიუთითეთ შესაბამისი სტრუქტურული 
ერთეული (ფაკულტეტი, განყოფილება, 

დეპარტამენტი, ლაბორატორია) 

სტუ-ს, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და 
დიზაინის ფაკულტეტი, არქიტექტურის 
საფუძვლებისა და თეორიის დეპარტამენტი 

20 
 

  

დაკავებული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი  
  

დაწესებულების მისამართი და 
ტელეფონი: 

თბილისი, კოსტავას  N 72 სტუ-ს I-C კორპუსი 
2337163, (6260) 
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10. კომპიუტერთან მუშაობის უნარები 
კომპიუტერული 

პროგრამა: 
თვითშეფასებები - ძალიან კარგი, კარგი, საშუალო, მომხმარებლის დონე 

Word,  
Excel,  

Internet Explorer, 
Fotoshop 

ძალიან კარგი 
კარგი 
ძალიან კარგი 
კარგი 
 

 

 
11. ოჯახური მდგომარეობა 
დაოჯახებული: მეუღლე გვაზავა ნიკოლოზი 
                              შვილები: გვაზავა გურამი, გვაზავა ანა, გვაზავა მარიამი  
                              შვილიშვილი ნინო გვაზავა, გიორგი ძიძიგური 

 
 

 

12. სხვა ინფორმაცია 
 

  

დაკავებული გაქვთ თუ არა აკადემიური 
თანამდებობა სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში? 

არა

მონაწილეობთ თუ არა კონკურსში აკადემიური 
თანამდებობის დასაკავებლად სხვა უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში? 

არა

 

გაქვთ თუ არა ნასამართლობა?
(კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც 
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
აკადემიური თანამდებობის დაკავება 
შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით) 

არა

 

იმყოფებით თუ არა ფსიქონევროლოგიურ ან 
ნარკოლოგიურ აღრიცხვაზე? 

არა

შენიშვნა: არასწორი მონაცემების ან გაყალბებული დოკუმენტების წარმოდგენა ავტომატურად იწვევს კონკურსიდან მოხსნას 
ან კონკურსის შედეგის გაუქმებას 

 

 

 

წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას ვადასტურებ, 

განმცხადებელი     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

თარიღი: 
დანართები:   . . . ფურცელზე. 


