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პერსონალური ინფორმაცია 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

სახელი, გვარი: თინათინ ჩიგოგიძე
მოქალაქეობა: საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული
მისამართი:  ქ. თბილისი
ტელეფონი: +995 93 34 78 34
ელ.ფოსტა: t.chigogidze@gtu.ge
 
პროფესიული მოვაწეობა 
სამეცნ./აკად.ხარისხი: არქიტექტურის დოქტორი
საუშაო ადგილი/ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის 

დაწესებულების მისამართი: თბილისი, სტუ, კოსტავას ქ. N 68, Ic კორპუსი 
თანამდებობა: ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი, 

პროფესორი 
 
განათლება 
საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის არქიტექტურის ფაკულტეტი, 
არქიტექტორი, 1980-1985 წწ. 
 
სამუშაო გამოცდილება 

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა 
2017- დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, ინტერიერისა და 
დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი, პროფესორი 

2013-2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, ინტერიერისა და 
დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი 

2009-2013 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის, დიზაინის და 
არქმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი 

2006-2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და
ქალაქმშენებლობის (ურბანისტიკის) დეპარტამენტი, „სამოქალაქო 
და სამრეწველო შენობების ინტერიერის და არქიტექტურული 
გარემოს დიზაინი“ - მოწვეული სპეციალისტი 

1992-2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის
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საფუძვლების თეორიის დეპარტამენტი, „არქიტექტურული
ინფორმატიკისა და კომპიტერული დაგეგმარება” - მოწვეული 
სპეციალისტი 

1993-2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის
გრაფიკის და დიზაინის კათედრა, ასისტენტ-პროფესორი 

1989-1993 სსი „თბილარქ-თეორია“ - სისტემური კვლევების და 
პროექტირების ოპტიმიზაციის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ-
თანამშრომელი 

1985-1989 ექსპერიმენტული პროექტირების ზონალური სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი „თბილზნიიეპი“ - არქიტექტურულ-
სამშენებლო კიბერნეტიკის კომპლექსური განყოფილება, უმცროსი 
მეცნიერ-თანამშრომელი 

 
მეცნიერული მიღწევები 

ორმოცამდე სამეცნიერო სტატია და კონფერენციებში მონაწილეობა 
 
პრაქტიკული მოღვაწეობა (პროექტები და რეალიზებული ობიექტები) 

ინტეიერის დიზაინი - პროექტები (კერძო დაკვეთები). 
 
ენების ცოდნა 
მშობლიური ენა: ქართული
 

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის
დახმარებით 

რუსული  თავისუფლად 

ფრანგული  თავისუფლად 

ინგლისური  ლექსიკონის დახმარებით 

 
პედაგოგიური საქმიანობა 

  

ბაკალავრიატი   (სასწავლო კურს(ებ)ი)                                                         სასწავლო წელი 

„ინტერიერის პროექტირების საფუძვლები“ FINPL06 2013-2014 

„ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირების საფუძვლები“ FDFIN06 2013-2014 

„მოსაპირკეთებელი მასალები ინტერიერში“ FMINT06 2013-2017 

„საცხოვრებელი შენობების ინტერიერის დაპროექტება“ DIRBL06 2013-2017 

„Основы проектирования интерьера“ RFINP06 2014-2017 

„Основы художественно-декоративного формирования интерьера“ RFDFI06 2014-2017 

„Этнические и тематические стили в интерьере“ RETSI06 2016-2017 

„Отделочные материалы в интерьере“ RFMIN06 2016-2017 
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მაგისტრატურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)

ხელმძღვანელობა 2013-2017 

„საზოგადოებრივი შენობების ინტერიერი“   INPBL06 2016-2017 

„ინტერიერის მხატვრულ-დეკორატიული ფორმირება“ DEFIN06 2016-2017 

„ინტერიერის  პროექტირება“ INTPL06 2016-2017 

  

დოქტორანტურა   (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)

ხელმძღვანელობა 2013-2017 

„სივრცე, ფორმა, კომპოზიცია“ SPFOC06 2016-2017 

  

  

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

25 წელი 

 
ინტერესების სფერო 

თანამედროვე სამშენებლო მასალები. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
საკითხები. 
 
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 
1. „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების  ზოგადი კურსი“, მარტი, 2009 წელი  საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო 
კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ. (აშშ) 

2. რომუალდო დელ ბიანკოს საეთაშორისო ვორქ-შოფი ქ. ფლორენციაში, პროექტი - „მულტიმედია და ნატიფი 
ხელოვნება“. 2011 წ. 

3. ქ.თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში, ინგლისური ენის საბაზისო კურსი, წარმატებით, 2012 წელი. 

4. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერტიფიკატი, „პროფესიულ კვალიფიკაციათა 
განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის 
შემუშავების პროცესში მონაწილებისათვის“.  2015 წ. 

5. KARE Academy-ს მიერ ორგანიზებული ინტერიერის დიზაინის შემოქმედებითი კონკურსის „ყველაფერი გარდა 
ორდინარულისა “ჟიურის წევრი. მადლობის სერტიფიკატი. 20.06.2015 წ. 

6. 12.05.2017 წ. აიოვას შტატის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) მასწავლებელთა სატრენინგო პროგრამა - 
„სწავლის შედეგები და შეფასება“. 

7. სერტიფიკატი №54417 8-TEMPUS-1-2013-1-PT-TEMPUS-JPCR პროექტის წარმატებით განხორციელებაში 
შეტანილი წვლილისათვის, 2017 წელი. 


