
დეპარტამენტი N601 (24) 

2018–2019  ს.წ. 2 სემესტრის კონსულტაციების განრიგი 

საგანი ჯგუფი პედაგოგი დღე საათი აუდიტორია 

არქიტექტურული პროექტირება 2 6700 გელაშვილი ვაჟა ორშაბათი 15-16 სთ. 506 
 6701 გეგელია გიული ოთხშაბათი 11-12 სთ. 506 
 6702 ბოსტანაშვილი დავითი სამშაბათი 16-17 სთ. 505 
 6703 ბუზალაძე ნოდარი სამშაბათი 15-16 სთ. 608 
 6704 სვანაძე ზაზა სამშაბათი 14-15 სთ. 315 

 6705 გუჯაბიძე მერაბი შაბათი 13-14სთ. 608 
 6706 ბიბილაშვილი ანა ხუთშაბათი 12-13 სთ. 611 
Архитектурное проектирование 2 
 

6708 იმნაძე ნინო შაბათი 14-15 სთ. 318 

არქიტექტურული პროექტირება  2 6600 დოგრაშვილი თამაზი სამშაბათი 18-19 სთ. 610 

 6601 სვანაძე ზაზა სამშაბათი 14-15 სთ. 315 

 6602 ნადირაძე გია სამშაბათი 13-14სთ. 307 

 6603, 6606 ბუზალაძე ნოდარი სამშაბათი 15-16 სთ. 609 

 6604 გოგოლაშვილი თენგიზი ორშაბათი 16-17 სთ. 506 

 6605 ტატიშვილი ბესარიონი სამშაბათი 14-15 სთ. 506   

 6607 ბოსტანაშვილი დავითი სამშაბათი 16-17 სთ. 505 

      

 



დეპარტამენტი N601 (24) 

2018–2019  ს.წ. 2 სემესტრის კონსულტაციების განრიგი 

საგანი ჯგუფი პედაგოგი დღე საათი აუდიტორია 

საზოგადოებრივი კომპლექსების პროექტირება 6700,6702 დოგრაშვილი თამაზი ორშაბათი 16-17 სთ. 613 
 6704, 6705     
 6706     
არქიტექტურული პროექტირება  4 6600 იმნაძე ნინო ორშაბათი 15-16 სთ. 508 
 6601 მელქაძე მედეა ორშაბათი 15-16 სთ. 315 

 6602 ხოჯავა თეიმურაზი სამშაბათი 12-13 სთ. 611 
 6603 ყიფიანი გიორგი სამშაბათი 11-12 სთ. 315 
 6604 გოგოლაშვილი თენგიზი ორშაბათი 16-17 სთ. 506 

 6605 გეგელია გიული ოთხშაბათი 12-13 სთ. 506 

 6606 ბუზალაძე ნოდარი პარასკევი 13-14სთ. 609 

 6607 ბოსტანაშვილი დავითი სამშაბათი 16-17 სთ. 505 

Архитектурное проектирование 4 
 

6608 იმნაძე ნინო ორშაბათი 17-18სთ. 316 

       

 

 

 

 



დეპარტამენტი N601 (24) 

2018–2019  ს.წ. 2 სემესტრის კონსულტაციების განრიგი 

საგანი ჯგუფი პედაგოგი დღე საათი აუდიტორია 

არქიტექტურული პროექტირება  6 65114,65214 გეგელია გიული ოთხშაბათი 13-14სთ. 506 
 65115 გოგოლაშვილი თენგიზი ორშაბათი 16-17 სთ. 506 
 65116 მელქაძე მედეა ოთხშაბათი 15-16 სთ. 315 
 65117 ხოჯავა თეიმურაზი ორშაბათი 12-13 სთ. 312 
 65314 დოგრაშვილი თამაზი შაბათი 16-17 სთ. 312 

საბაკალავრო პროექტი (არქიტექტურა) 
 

65114 ნადირაძე გია სამშაბათი 14-15 სთ. 307 

 65115 გოგოლაშვილი თენგიზი ორშაბათი 16-17 სთ. 506 
 65116 სვანაძე ზაზა ორშაბათი 15-16 სთ. 315 

 65117 ბუზალაძე ნოდარი პარასკევი 13-14სთ. 609 

არქიტექტურის პოეტიკა 65114,65115 ბოსტანაშვილი დავითი პარასკევი 16-17 სთ. 505 

 65314    505 

      

       

 

 

 

 



დეპარტამენტი N601 (24) 

2018–2019  ს.წ. 1 სემესტრის კონსულტაციების განრიგი (მაგისტრატურა) 

საგანი ჯგუფი პედაგოგი დღე საათი აუდიტორია 

კულტურის სემიოტიკა და 
ხუროთმოძღვრული პრაქტიკა 

2018.1.1, 
2018.1.2 

ბოსტანაშვილი დავითი პარასკევი 14-15 სთ. 505 

არქიტექტურული პროექტი 2 
 

2018.1.1 გოგოლაშვილი თენგიზი შაბათი 14-15 სთ. 506 

 2018.1.2 გელაშვილი ვაჟა სამშაბათი 15-16 სთ. 506 
      
      
      

      
      
      

 

დეპარტამენტის უფროსი:                                 თ. მახარაშვილი 


