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 დაარსდა 1922 წლის 16 იანვარი 

 უნივერსიტეტში გაიხსნა პოლიტექნიკური ფაკულტეტი: 
სამშენებლო,მექანიკური და სამთო განყოფილებები(არქიტექტურა, 
საგზაო და სხვა სპეციალობები) 

 1928 წ. არ. ფაკულტეტის შეუერთდა თბილისის პოლიტექნიკური 
ინსტირუტის საინჟინრო ფაკულტეტს (დაარსდა 1917 წ.) 

 1936 წ. – საქართველოს ინდუსტრიული ინსტიტუტი; 

 1948წ.–საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი; 

 1990 წ. 6 იანვრიდან – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; 

 ძირითადი სტრუქტურული ერთეული;12 ფაკულტეტი, 15 სამეცნიერო–
კვლევიტი ინსტიტუტი და სხვა; 

 სტუდენტი: 22 516;  პერსონალი 4 608 





ფაკულტეტის მისია 

 

 არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის მისიაა 
შემოქმედებითად მოაზროვნე, პრაქტიკაზე ორიენტირებული, 
მაღალკვალიფიციური, ადგილობრივ და საერთაშორისო დასაქმების 
ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროფესიონალის მომზადება, რომელიც 
მზად იქნება ღირსეულად უპასუხოს არქიტექტურის მდგრადი 
განვითარების თანამედროვე გამოწვევბს.  

 

 სლოგანი 

 აკადემიური სივრცე შემოქმედებითი 
აზროვნებისთვის 







 არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტი: 00306 

 ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
„არქიტექტურა“: 0030601 

 რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა 
„Архитектура“: 0030602 
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რუსულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“-ზე გამოყოფილია 10 
ადგილი; 

ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“ -ზე გამოყოფილია 150 
ადგილი;  

საგამოცდო 

საგნების 

ჩამონათვალი 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ზოგადი 

უნარები 

უცხოური ენა  მათემატიკა 

კოეფიციენტი 2 4 2 4 

 



ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა „არქიტექტურა“და რუსულენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა „Архитектура“არჩევის შემთხვევაში ერთიანი ეროვნული 

გამოცდებამდე თქვენ უნდა გაიაროთ გასაუბრება „ხატვასა“ და „ხაზვაში“.  

გასაუბრების მიზანია: სივრცული აღქმის უნარის გამოვლენა; გრაფიკული მომზადების დონის 

განსაზღვრა; 

გასაუბრება ჩატარდება სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 303 ც 

აუდიტორიაში  2019 წლის 3 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით 10 საათიდან 15 საათამდე 

ყოველდღე (კვირის გარდა). მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77, I – C კორპუსი 

საკონტაქტო ნომერი: 2 33 71 63; 599 22 37 47; 599 514 819; 



 აბიტურიენტებისთვის რეკომენდირებულია 
მიმართონ საკონსულტაციო ჯგუფს.  

 საკონსულტაციო ჯგუფი დაგეხმარებათ 
საბაზისო მხატვრული ჩვევბის განვითარებაში 
და იმ ნამუშევრების შერჩევაში რომელსაც 
წარმოადგენთ გასაუბრებაზე.  

 საკონსულტაციო ჯგუფი იმუშავებს 2019 წლის 
15 აპრილიდან 15 ივნისის ჩათვლით, 

 კვირაში ორი დღე: ოთხშაბათს 14 საათზე და 
პარასკევს 12 საათზე. ხანგრძლივობა 2 საათი 

 კონსულტაციას გაგიწევენ 
მაღალკვალიფიცური სპეციალისტები: 
ხატვაში – ეკატერინე ცინდელიანი და ხაზვაში 
– ზურაბ პაპელიშვილი. 

 













































ბაკალავრიატის პროგრამა “არქიტექტურა”-ს 
სტრუქტურა 
 



ხატვის, ფერწერის და ქანდაკების სახელოსნოები; 

https://www.facebook.com/xatvisdepartamenti/ 



პლასტიკური 
არქიტექტურული 
მოდელირების 
სტუდია 







ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოოგიის პრობლემების 
შემსწავლელი სასწავლო –სამეცნიერო ცენტრი 
ხელმძღვანელი  პროფესორი გიორგი სალუქვაძე 

 ცენტრის ძირითადი მიმართულებებია: 
სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა 
და დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორ–
მასწავლებელთა და სტუდენტთა 
სასწავლო-სამეცნიერო პოტენციალის 
ამაღლების ხელშეწყობა, ქალაქის 
ეკოლოგიური და დასახლებათა 
მდგრადი განვითარების პრობლემათა 
შესწავლის სფეროში, საგანმანათლებლო 
პროცესში არსებითი წვლილის შეტანა 
სიახლეთა შეთავაზების გზით. 



სტუდენტთა განვითარების ფონდი 

 2016 წლიდან ფაკულტეტზე 
ფუნქციონირებს 
სტუდენტთა განვითარების 
ფონდი, რომელის დააფუძნა 
ახალგაზრდა პედაგოგმა 
მამუკა ბარათაშვილმა. 
ფონდის მიზიანია 
სტუდენტებს ხელი შეუწყოს 
საკონკურსო მოღვაწეობაში 
და დასაქმებაში. და  
კარიერულ წინსვას. 

 https://www.facebook.com/ 

 კონკურსი გუდაურში–
არქჰაბი 

7 რჩევა როგორ მივაღწიოთ წარმატებას 
საერთაშორისო კონკურსებში 
1. განსაზღვრე შენი მიზანი 
2.შეარჩიეთ კარგი გუნდი 
3.შეისწავლეთ კონკურსის მოთხოვნები 
და შეფასების კრიტერიუმები 
4.დაიცავით ბალანსი კონცეფციასა და 
პრაქტიკულობას შორის 
5.კარგი პრეზენტაცია ნიშნავს 
წარმატებულ პროექტს 
6.დაელაპარაკეთ მეგობრებს და კითხეთ 
მათ მოსაზრებები 
7. იყავი კარგი თვით პრომოუტერი 



პროფესორ–მასწავლებლების მიერ შედგენილი სახელმძღვანელოები, 
სალექციო კურსები და სხვა. 



2010 წლიდან ფაკულტეტზე ყოველწლიურად ტარდება სამეცნიერო 
კონფერენციები, რომელიც არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის 
აქტუალურ პრობლემებს ეძღვნება. 



 სემინარი: „მწვანე არქიტექტურაში“ 

 2018 წლის 17 აპრილს მდგრადი არქიტექტურის განვითარების 
ლაბორატორიაში,  სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის შედგა პირველი თემატური სემინარი: 
„ხის კონსტრუქციები“, რომელსაც გაუძღვა ლაბორატორიის 
ხელმძღვანელი ზაალ ხელაძე.  

 სულ ჩატარდება 10 სემინარი. სემინარების ძირითადი მიზანია დავიცვათ 
სამყარო ეკოლოგიური კატასთროფისგან მდგრადი არქიტექტურის 
პრინციპების გათვალისწინებით. ასევე გათვალისწინებულია 
სტუდენტების მენტორებად მომზადება, რომლებიც რეგიონებში 
სკოლებში ჩაატარებენ ტრენინგებს.  

http://ntc.ge/ 
https://www.facebook.com/NewTechnologyCenter.ge/?ref=settings 



სასწავლო პროექტი „გორის მიწათსარგებლობის 
გენგეგმა“ 
 

 2018 წლის 11 ივნისს "სითი 
ინსტიტუტი საქართველომ" და 
მისმა ხელმძღვანელმა მამუკა 
სალუქვაძემ სერტიფიკატები 
გადასცა საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა 
და დიზაინის ფაკულტეტის 
სტუდენტებს გორის 
მიწათსარგებლობის გენგეგმის 
წინასაპროექტო სამუშაოების 
წარმატებით შესრულებისთვის. 

 



სამეცნიერო–პრაქტიკული სემინარი მაგისტრანტებისთვის 
თემა: „არქიტექტურის და ქალაქგეგმარების თანამედროვე 
პრობლემები – გამოწვევბი“ 

 2018 წლის 16–30 აპრილის ჩათვლით 
სტუ–ს არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის 
ფაკულტეტზე 403 ც და 506 ც. 
აუდიტორიაში ჩატარდა X 

სამეცნიერო–პრაქტიკული 
სემინარები: თანამედროვე 
არქიტექტურა–პრობლემები და 
გამოწვევები. სემინარში 
მონაწილეობა მიიღეს სამაგისტრო 
პროგრამა „არქიტექტურა“–ის  
მაგისტრანტებმა.  

 განხილული თემები: „რიკარდო 
ბოფილის საცხოვრისის 
იდეოლოგია“; „ფერი 
არქიტექტურაში (თბილისის 
თანამედროვე არქიტექტურის 
მაგალითზე)“; „თანამედროვე 
ბიბლიოთეკა“; „არქიტექტურა, 
როგორც ტრადიცია“; და სხვა. 



სასწავლო – შემეცნებითი ტური კახეთში 
 
2018 წლის 12 მაისს სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის, ინტერიერის და გარემოს დიზაინის დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელის პროფესორ თინათინ ჩიგოგიძის და სტუდენტების მიერ, 
საგანმანატლებლო პროგრამიდან გამომდინარე, ორგანიზებული იყო სასწავლო – 
შემეცნებითი ტური კეხეთში.  
 

 სტუდენტებმა და პროფესორ–
მასწავლებლებმა მოინახულეს: 
კახური ტრადიციული 
მეღვინეობის (KTW) ღვინის 
ქარხანა ველისციხეში და 
ყვარელში "მეღვინეობა ხარების" 
ტურისტული კომპლექსი.  
 ტურის მიზანია გაცნობა ღვინის 
ქარხნების ინტერიერის 
თავისებურების. რაც 
მნიშვნელოვანია საკურსო 
პროექტის შესასრულებლად 
საგანში: „სამრეწველო შენობების 
ინტერიერის დაპროექტება“. 
 



„დაიჯესტი“ 

 2009 წლიდან ყოველ 
სასწავლო წელს, ორჯერ, 
სემესტრის ბოლოს 
სტუდენტებისთვის  
გამოდის 

 ელექტრონული ჟურნალი 
„დაიჯესტი“.  



 2012 წლის აპრილში ბაქოში ჩატარებულ ფლორენციის 
რომუალდო დელ ბიანკოს სახელობის ხელოვნების 
საერთაშორისო ფონდის რეგიონალურ ფესტივალზე 
არქიტექტურულ ნომინაციაში პირველი ხარისხის 
დიპლომი მიენიჭა თამუნა ცანავას ( თემა: 
„ცათამბრჯენი“; ხელ: შოთა ბოსტანაშვილი), მეორე 
ადგილი: ვასილ გიორგაძე (თემა: „მრავალფუნქციური 
საცხოვრებელი კომპლექსი“; ხელ: გოჩა მიქიაშვილი) 

 მესამე ადგილი: ბექა ხუციშვილი (თემა: 
„ცათამბრჯენი“; ხელ. ვახტანგ დავითაია) 

 







2013 წლის 20-23 მაისს ბულგარეთის ქ. ვარნის თავისუფალი უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტზე ჩატარდა მე-6 ინტერნაციონალური 
პლენერი/სემინარი: „ინოვაციური დიზაინი და არქიტექტურული სწავლება“.  

სემინარში  მონაწილეობა მიიღეს მე-4 კურსის სტუდენტმა ნუცა კვანტალიანმა და 
მე-3 კურსის სტუდენტმა ნოდარ კვანჭიანმა. მათ წარმოადგინეს პროექტი: „მედია 
ცენტრი“-ს ორი კონცეფცია, ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე, შოთა ბოსტანაშვილი 
და ვასილ ქობულია. პროექტი შესრულდა „არქიტექტურული პოეტიკის“ 
სტუდიაში.(ხელმძღვანელი შოთა და დათო ბოსტანაშვილები ) 





 2013 –15 წ. საერთაშორისო პროექტი შვეიცარიის ქ. ბერნის 
უნივერსიტეთან ერთად თემა: სოციალური სახლი ქ. თბილისში, 
ბათუმში და ბოლნისში, ზუგდიდში და ბაგა-ბაღი რუსთავში 

 

სტუდენტი მარიამ 
ჭულუხაძე 

 
 
 
 
 
მაგისტრანტი: 
ლუკა 
მაჩაბლიშვილი 

ორგანიზატორები:სტუ,  
შვიცარიის განვითარების 
და თანამშრომლობის 
სააგენტი, რუსთავის და 
ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტები  



სტუდენტი პაპუნა საბაშვილი 



2014 წელს ალმაატაში ჩატარდა არქიტექტორთა კავშირის საერთაშორისო 
ასოციაციის მიერ სადიპლომო ნამუშევრების დათვალიერება - კონკურსი 
 

პირველი ადგილი - გურამ ბაღაშვილი ( თემა: „კონგრეს 
ცენტრი“;ხელ: ნოდარ ბუზალაძე) 

 



მეორე ადილი - ბექა ხუციშვილი ( თემა: „ღვინის კულტურის სახლი“; 
ხელ: ნინო იმნაძე) 











 

World triennal of Architecture; INTERARCH 2015; Sofia, Bulgaria may 2015 

 

თორნიკე აბულაძე - ქართული საბრძოლო ხელოვნების ცენტრი მუცოში; 
ხელმძღვანელი ვაჟა გელაშვილი 

 

 

 

 



ლუკა მაჩაბლიშვილი - 
მრავალფუნქციური ცენტრი; 
ხელმძღვანელი ნინო იმნაძე 

დაჩი პაპუაშვილი - დასახლება 
მარსზე; ხელმძღვანელი ვაჟა 
გელაშვილი 



ლუკა მაჩაბლიშვილი - მრავალფუნქციური ცენტრი; ხელმძღვანელი 
ნინო იმნაძე 



შოთა ჯოჯუა - ავტოფარეხი; ხელმძღვანელი დათო ბოსტანაშვილი 



ნატალი ბეზარაშვილი - ცათამბრჯენი; ხელმძღვანელი დათო ბოსტანაშვილი 





მაგისტრანტი: ანა ბიბილაშვილი - ცათამბრჯენი; ხელმძღვანელი ვახტანგ დავითაია 

 
 
 



მამუკა ბარათაშვილი - ცათამბრჯენი; ხელმძღვანელი ვახტანგ დავითაია 





2015 წ. 7 – 10 დეკემბეს ფლორენციაში ჩატარებულ არქიტექტურის, სამოქალაქო 
ინჟინერიის და დიზაინის ევრაზიული სკოლების მეხუთე საერთაშორისო 
ფესტივალზე დაიმსახურა მესამე ხარისხის დიპლომი. 



სამაგისტრო ნაშრომის თემა: ფსიქიატრიული კლინიკა პალიასტომის ტბასთან 
მაგისტრი: ნატალი ბეზარაშვილი; ხელმძღვანელი: დავით ბოსტანაშვილი  



კონკურსი თემაზე: ნუცუბიძისა 
და ზაქარიაძის ქუჩებს შორის 

არსებული ტერიტორიის დიზაინ–
პროექტი - 2016 

პროექტი დაიგეგმა და განხორციელდა 
საბურთალოს რაიონის გამგეობასა და “გარემოს 
დიზაინის“ მიმართულების პედაგოგებს შორის 
თანამშრომლობის შედეგად, კონკურსში 
გაიმარჯვა - გვანცა ცქიფურიშვილმა. 

პროექტის ავტორს მიეცა სკვერის რეალიზების 
საშუალება.  



კონკურსი თემაზე: საბურთალოს 
რაიონში, ალექსიძის ქუჩაზე 
არსებული რეკრიაციული პარკის 
დიზაინ–პროექტი – 2016 წ. 

კონკურსი გამოცხადდა და განხორციელდა 
ააიპ“ეკოლოგიკა”-სა და  “გარემოს 
დიზაინის“ მიმართულების პედაგოგებს 
შორის თანამშრომლობის შედეგად. 
გაიმარჯვებული ნუცა დემეტრაშვილი. 

ორივე პროექტი ორმაგად მიმზიდველი 
აღმოჩნდა, რადგან ერთის მხრივ მან ხელი 
შეუწყო ჩვენი დედაქალაქის გამშვენიერებას 
და მეორეს მხრივ, ამ პრაქტიკული სამუშაოს 
ბაზაზე სტუდენტების კვალიფიკაციის 
ამაღლებას. 



 რეალური საკურსო პროექტები განხორციელებული 
„დიზაინის“ მიმართულების სტუდენტების მიერ  





 http://www.archiprix.org/2015/index.php?proj
ect=3143 

 ARCHIPRIX MOSCOW 2013 

 GEORGIAN WINE CULTURE CENTER 
2015 

 MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 2011 

 CL(OU)DH(OU)SE 2009 

 DEVELOPMENT OF THE SEAPORT CITY – 

ANAKLIA 2001 

http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=3143
http://www.archiprix.org/2015/index.php?project=3143




სწავლების მეთოდი: არქიტექტურული პროექტირება  

 მეთოდი:არქიტექტურული 
აზროვნების ჩამოყალიბების 
საფუძვლის ჩაყრა და მისი 
შემოქმედებით 
პოტენციალში გადაყვანა - 
„Selfcreation”-თვითშქმნა 
მეთოდის 
საშუალებით,როგორც 
არქიტექტურული სივრცის-
სისტემა- სტრუქტურის 
შექმნა -ჩამოყალიბება, 
არსებული ბუნებრივი 
გარემოს ბიო - კლიმატური 
და ოროგრაფიული 
ანალიზის საფუძველზე. 
ავტორი -პროფესორი მედეა 
მელქაძე. 



სწავლების მეთოდი: „ასოციაციები“ საგანი: არქიტექტურული 
დისკურსი. 



საერთაშორისო პროექტი Soeas+y PL/GEO young european design პოლონელ 
არქიტექტორებთან ერთად – ვორქშოფი და სემინარი „ინკლუზიური პროექტირება“ 
თემა: საზოგადოებრივი სივრცე ყველასთვის გრემში (კახეთი) 



საერთაშორისო პროექტები– ვორქშოფები – 2017 წ. ოქტომბერი. 

 

თემაზე: „დიდუბის არეალის კვლევა და 
საპროექტო წინადადებების შემუშავება“. 

მონაწილეობა მიირეს ვენის 
ტექნოლოგიური ინსტიტუტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტის და სტუ - ს 
არქიტექტურის ფაკულტეტის 
მაგისტრანტებმა 



Seminar and workshop with Friedrich Kuhlmann: “Perceiving the dynamics in 

changing urban landscapes” 10/11 april 2017 

 2017 წლის 11 აპრილს გერმანელი 
არქიტექტორის ფრიდრიხ კულმანის 
ხემძღვანელობით არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტზე ჩატარდა ვორქშოფი  
თემაზე: „ცვალებადი ურბანული 
ლანდშაფტის დინამიკის შესწავლა“. 
ვორქშოფში მონაწილეობა მიიღეს 
ფაკულტეტის ბაკალავრიატის 
სტუდენტებმა: ანი გიგანი, 
ალექსანდრე გაჩეჩილაძე, ლევან 
ქართველიშვილი, გივი თოფურია, 
ნინო გარდავა, ნინო ლომიძე, ნიკო 
გურჯიევი, ანდრო ასათიანი, ანი 
წიქორიძე, ანეტა კიკნაძე. 2017 წლის 
4 ივლისს სტუდენტებს  გადაეცათ 
სეთიფიკატები ვორქშოფში 
მონაწილეობისთვის. 



ვორქშოფი პოლონელ ურბანისთ პიოტრ ლორენსთან ერთად ქ. თელავში 

 2018 წლის 19 იანვარს ი.გოგებაშვილის 
სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტში, შპს „ატელიე 
არქიტექტს“–მა ინიციატივით, ჩატარდა 
„ვორქშოფი“, თელავის გენერალური 
გეგმის კონცეპტუალური ხედვის 
ჩამოყალიბებისთვის, რომელშიც 
მონაწილეობას იღებდნენ სტუ–ს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტები,  

 „ვორქშოფს“ უძღვებოდა შპს „ატელიე 
არქიტექტს“ მიერ მოწვეული სტუმარი, 
პროფესორი პიოტრ ლორენსი. 



არქიტექტურული ოლიმპიადა 

„გარაჟი“ – პოტენციური საჯარ სივრცე 
ავტოფარეხების გადააზრება, 
ტრანსფორმაცია და ადაპტაცია 
 

 

 2018 წლის 1 მაისიდან – 16 
ივნისის ჩათვლით  სტუ–ს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის 
და დიზაინის ფაკულტეტზე 
გაიმარაა არქიტექტურული 
ვორქშოფი თემაზე: „გარაჟი“ – 
პოტენციური საჯარ სივრცე, 
ავტოფარეხების გადააზრება, 
ტრანსფორმაცია და ადაპტაცია 



სტუდენტური კონკურსი: საუკეთესო არქიტექტურული 
პროექტი –2018 



სტუდენტური კონკურსი: „საუკეთესო ინტერიერის 
პროექტი“– 29 მარტი, 2018 



2017  წელს ჩატარდა XXXV კლაუზურა კონკურსი: „ქაღალდის 
არქიტექტურა“  



2017 წლის 18 დეკემბერს არქიტექტორთა კავშირში შედგა  წლის საუკეთესო  
სამაგისტრო სადიპლომო ნამუშევრების კონკურსი და გამარჯვებულების 

დაჯილდოება. კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად არქიტექტურის დღის 
ფარგლებში. 

 „მოცულობითი არქიტექტურა“-
ის ნომინაციაში  საუკეთესო 
სამაგისტრო ნამუშევრისთვის 
დიპლომი და არჩილ და ქეთევან 
ქურდიანების სახელობის პრემია 
მიენიჭა სტუ-ს არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის მაგისტრს ივანე 
ებრალიძეს პროექტში „ახალი 
სკოლა ავლაბარში 480 
მოსწავლეზე“ ხელმძღვანელი 
სტუ - ს პროფესორი მედეია 
მელქაძე. 

 ამავე ნომინაციაში მონაწილის 
დიპლომი გადაეცა გიორგი 
არევაძეს,  საცხოვრებელი 
ხელმძღვანელი მ. მელქაძე 
(სტუ.) 



 ნომინაცია რესტავრაცია, 
რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია 
საუკეთესო სამაგისტრო 
ნამუშევრისთვის დიპლომი 
გადეცა დავით უგრეხელიძეს. 
თემა: ‘ილია წინამძღვრიშვილის 
სახელობის სასოფლო-
სამეურნეო სკოლის 
ისტორიული შენობის 
რეაბილიტაცია“; ხელმძღვანელი 
გიული გეგელია (სტუ-ს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის 
და დიზაინის ფაკულტეტი) 



დაჯილდოებაზე გამარჯვებული სტუდენტები და მათი ხელმძღვანელები 

გ. გეგელია, დ. უგრეხელიძე ი.ებრალიძე, მ. მელქაძე, გ. არევაძე 



გამოფენები -2017-2018 წ. 



გამოფენა–კონკურსი “არქიტექტურული კომპოზიცია“ 
 

 2018 წლის 12 აპრილს გალერეა „ვანდაში“ მოეწყო სტუ–ს არქიტექტურის, 
ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტების 
საკურსო ნამუშევრების გამოფენა – კონკურსი „არქიტექტურულ 
კომპოზიციაში“. „არქიტექტურული კომპოზიციის“ მიზანია სტუდენტს 
განუვითაროს ვიზუალურ–სივრცითი წარმოდგენის უნარი, რაც თავის მხვრივ, 
არქიტექტურული ობიექტის შექმნის საფუძველია. 

 



2017 წლის 5 ივლის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 
ვესტიბულში გაიხსნა სტუდენტთა ნამუშევრების გამოფენა „ქანდაკება“. გამოფენის 
ორგანიზატორია ‘სახვითი ხელოვნების დეპარტამენტი.  



 „გარემოს დისზაინი“-ს პედაგოგთა თაოსნობით, ჩვენი სტუდენტები 
უკვე მეხუთე წელია იღებენ მონაწილეობას "ვახტანგ ჭაბუკიანის 
სახელობის ბავშვთა და მოზარდთა თბილისის საერთაშორისო 
ქორეოგრაფიული ფესტივალი“-სთვის აფიშის, ბანერის და მოსაწვევის 
შესრულებაზე გამოცხადებულ გრაფიკული დიზაინის კონკურსში. 
აღსანიშნავია, რომ ოთხივე შემთხვევაში გამარჯვებული აფიშა დაიბეჭდა 
და განთავსდა ქალაქის სივრცეში, ბანერმა დაამშვენა ფესტივალის 
ჩატარებისთვის განკუთვნილი დარბაზის სცენა, ხოლო მოსაწვევები 
დამზადდა და დაურიგდათ სტუმრებს. 



თბილისის V საერთაშორისო ქორეოგრაფიული ფესტიველი–კონკურსი 
Vakhtang Chabukiani Tbilisi V International Choreographic Festival-

Competition 

 
 2018 წლის 1 აპრილს 

საქართველოს პედაგოგ–
ქორეოგრაფთა ასოციაციის 
(Georgian Teacher-choreographer 

Association) მიერ ჩატარდა 
თბილისის V საერთაშორისო 
ქორეოგრაფიული ფესტიველი–
კონკურსი (Vakhtang Chabukiani 

Tbilisi V International 

Choreographic Festival-

Competition).  



გამოფენა „პლაკატი“ სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის ფოიეში 



კონკურსი “სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად“ 



გამოფენა–კონკურსი „ასოციაციები“ 

 2018 წლის 16 აპრილს 
არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტზე მოეწყო 
„არქიტექტურის თეორიის“ 
მიმართულების სტუდენტტა 
ნამუშევრების გამოფენის 
გახსნა და დაჯილდოება. 

 

 

 



კურსი „არქიტექტურული 
დისკურსი მოდერნიზმის 
ირგვლივ“ წამყვანი პროფესორი 
მაია დავითაია 
 



საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციის და ჟურნალ „STYLE” -ს 
ორგანიზებით ტარდება მე-12 საერთაშორისო არქიტექტურული 
კონკურსი „არქიტექტურული პრემია 2017“ .  

 კონკურსში  მონაწილეობას 
ღებულობენ სტუ - ს 
არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის პედაგოგები 
და სტუდენტები. 
საკონკურსო პროექტები 
შეგიძლიათ დაათვალიეროთ 
საიტზე www. 

Archiaward.com. 



ნომინაცია „არქიტექტურული პროექტი“ 

 სასტუმრო შეკვეთილში 

 ავტორი სტუ–ს 
არქიტექტურის, 
ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის პედაგოგი 
ვასილ ქობულია, 
ტანაავტორები გივი და 
გიოეგი ქობულიები 



ნომინაცია ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი 
რეალიზებული 

სახლი წყნეთში, ავტორი სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის 
ფაკულტეტის პედაგოგი ვასილ ქობულია, ტანაავტორები გივი და გიორგი 
ქობულიები 



EASMUS+ Credit Mobility - საერთაშორისო მობილობა პედაგოგებისთვის 
 

 2018 წლის 20 მაისიდან 26 მაისის 
ჩათვლით ლისაბონის უნივერსიტეტის 
არქიტექტურის ფაკულტეტზე 
(პორტუგალია)  აკადემიური 
პერსონალის მობილობის ფარგლებში, 
სწავლების მიზნით იმყოფებოდნენ სტუ–
ს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის პროფესორი 
ნინო იმნაძე და ასოცირებული 
პროფესორი ნათია ქოჩლაძე. მათ 
წაიკითხეს  ლექცია:  „ტრანსფორმაცია 
არქიტექტურაში“ და „კლიმატის გავლენა 
ქართული საცხოვრებლის ინტერიერის 
ჩამოყალიბებაზე“. ლექციას 
ესწრებოდნენ ლისაბონის 
უნივერსიტეტის არქიტექტურის 
ფაკულტეტის მაგისტრანტები და მათი 
პედაგოგეგბი: პროფესორები ანტონიო 
კასტებლანკა და პედრო როდრიგესი. 
გარდა ლექციისა საგანში: 
„არქიტექტურული პროექტირება“ 
ქართველმა პედაგოგეგბმა მონაწილეობა 
მიიღეს საკურსო პროექტების  
განხილვაში.  



საჯარო ლექციები 

 „ახალი ბანას“ სამონასტრო-
საგანმანათლებლო და კულტურულ-
საზოგადოებრივი ცენტრი 

 2018 წლის 17 იანვარს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტზე (14 საათზე 
403ც აუდიტორიაში) მოეწყო 
პროფესორ-მასწავლებლებელტა და 
სტუდენტთა შეხვედრა სურამის და 
ხაშურის ეპარქიის მმართველ-
მღვდელმთავარ ეპისკოპოს, მეუფე 
სვიმეონთან. მეუფე სვიმეონმა 
დამსწრეებს გააცნო სურამის და 
ხაშურის ეპარქიაში, ზემო სერას 
ტერიტორიაზე ახალი ბანას ტაძრის 
მშენებლობის კონცეფცია. ახალი 
ბანას ტაზრის საძირკველის საზეიმო 
კურთხევა მოხდა 2017 წლის 15 
ივლისს. 



GRAPHISOFT. ARCHICAD - ტრენინგი პედაგოგებისთვის და 
სტუდენტებისთვის 

 2018 წლის  22 მარტს ევროპის 
სააქციონერო საზოგადოების 
გრაფსოფტი – უნგრეთი 
წარმომადგენლების მიერ სტუ–ს 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის 
პედაგოგებისთვის და 
სტუდენტებისთვის  ჩატარდა საჯარო 
მოხსენება და ტრენინგი ARCHICAD 

21–ში.  ლექცია და მასტერ კლასის 
მიზანია ტექნიკური ცოდნის 
პოპულარიზაცია, სასწავლო 
ცენტრების უზრუნველყოფა 
პროგრამებით ARCHICAD და 
თანამედროვე ინფორმაციული 
მოდელირების ტექნოლოგიების 
დანერგვა სასწავლო პროცესში (BIM – 

Building Information Modeling). 



შეხვედრა დამსაქმებელ 
ორგანიზაციებთან 

 2018 წლის 5 მარტს შედგა შეხვედრა 
საქართველოს ეკონომიკის 
სამინისტროსთან არსებული სსიპ 
აწარმოე საქართველოში 
წარმომადგენელთან, ექსპორტის 
ხელშეწყობის დეპარტამენტის 
პორთფელის მენეჯერთან 
ეკატერინე სარალიძესთან. 
შეხვედრის მიზანი იყო 
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტზე მოქმედი 
საგანმანათლებლო პროგრამების, 
სასწავლო მეთოდიკის, დაგეგმილი 
და განხორციელებული 
ღონისძიებების გაცნობა. 
ქალბატონმა ეკატერინემ აღნიშნა, 
რომ მზად არის ითანამშრომლოს 
არქიტექტურის ფაკულტეტთან და 
ხელის შეგვიწყობს, როგორც 
დამსაქმებელ ორგანიზაციებთან 
კონტაქტების დამყარებაში ასევე 
ღონისძიებეის დაგემავა და 
განხორციელებაში. 

2018 წლის 15 მარტს დამსაქმებელ 
ორგანიზაციატა შეხვედრის ფორმათში მოექყო 
შეხვედრა კურსდამთავრებულებთან: შპს „ემ 
სტუდიოს“ დირექტორთან რობიზონ 
გეთიაშვილთან და შპს „ურბან დიზაინ სტუდიოს“ 
დირექტორტან ლუდა ჩიქოვანთან. დღეს ეს 
ახალგაზრდები ეწევიან დამოუკიდებელ 
პრაქტიკულ მოღვაწეობას, სურვილი გამოთქვეს 
თანამშრომლობაზე, სხადასხვა ღონისძიებეში 
ჩართულობაზე, სტუდენტებისთვის დასაქმების 
ხელშეწყობაზე და სხვა.  
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2017 წელს არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის 
კურსდამთავრებულებმა საინტერესო ტრადიციას ჩაუყარეს 
საფუძველი. სიმბოლურად შეიძინეს სამშენებლო  ჩაფხუტები, 
რომელზეც პედაგოგეგბმა სამახსოვროდ ხელი მოუწერეს. საბოლოოდ 

ჩაფხუტები  აყარეს.  


