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არქიტექტურის, ურბანისტიკის და 
დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტთა 
მიღწევები საერთაშორისო კონკურსებში 

2011-2017 წ.წ. 



• 2011 წლის ოქტომბერში სომხეთის დედაქალაქ ერევანში ჩატადა 
უმაღლესი არქიტექტურული სკოლების მე-20 საერთაშორისო 

დათვალიერება-კონკურსი. კონკურსზე წარმოდგენილი იყო 78 

არქიტექტურული სკოლა და 565 ნამუშევარი. 

• ჩვენი უნივერსიტეტიდან 6 ნამუშევარი იყო გაგზავნილი. 3 

საბაკალავრო და 3 სამაგისტრო. 

• პირველი პრემია დაიმსახურეს მაგისტრანტებმა: ლევან 

მათიაშვილმა. (თემა: „თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი“; 

ხელმძღვანელი: გია ნადირაძე) და გიორგი შაყულაშვილმა (თემა: 
„სამთოსათხილამურო კომპლექსი“(ხელმძღვანელი: გია ნადირაძე) 

• მეორე პრემია - გიორგი მელაძე (თემა: „თანამედროვე გარემოში 

ახალი საცხოვრისი“; ხელმძღვანელი: მედა მელქაძე 

• ბაკალავრები: პირველი პრემია - ალექსანდრე ხასია (თემა: 
„მრავალფუნქციური ბიზნეს ცენტრი“) და ნანა ლეკვეიშვილი (თემა: 
„ სასტუმრო კომპლექსი 300 ადგილზე“; ხელმძღვანელი: ზაზა 
სვანაძე ) 

• მეორე პრემია - ვახტანგ ნემსაძე (თემა:“სასტუმრო 300 ადგილზე“; 

ხელმძღვანელი: მედეა მელქაძე) 

 





 



 















• 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 მიიღო 

ხუთი სხვადასხვა ქვეყნის არქიტექტურულმა სკოლამ მათ შორის 

საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, 

ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის წარმომადგენლებმა 
ასოც. პროფ. ნინო იმნაძემ, მე-4 კურსის სტუდენტმა ნუცა 
კვანტალიანმა და მე-3 კურსის სტუდენტმა ნოდარ კვანჭიანმა. 
სემინარზე მათ მიერ წარმოდგენილი იყო ერთი პროექტის: „მედია 
ცენტრი“-ს ორი კონცეფცია, ხელმძღვანელები: ნინო იმნაძე, შოთა 
ბოსტანაშვილი და ვასილ ქობულია. ასევე გაკეთდა პრეზენტაცია 
სტუდია: „არქიტექტურული პოეტიკა“(ხელმძღვანელი შოთა და 
დათობოსტანაშვილები ) 





 



 







 



 













 



 



• 2013 წლიდან შვეიცარიის ქ. ბერნის უნივერსიტეთან ერთად 

ტარდება საერთაშორისო კონკურსი თემა: სოციალური სახლი ქ. 
თბილისში, ბათუმში და ბოლნისში, (ეხლა მიმდინარეობს 

მუშაობა ზუგდიდის სოციალურ სახლზე) და ბაგა-ბაღი რუსთავში 





ლუკა მაჩაბლიშვილი 



მარიამ ჭულუხაძე 



 

მარიამ ჭულუხაძე 



 



 



 



• 2014 წელს ალმაატაში ჩატარდა არქიტექტორთა 
კავშირის საერთაშორისოასოციაციის 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) 





გურამ ბაღაშვილი 





ბექა 
ხუციშვილი 



















თორნიკე აბულაძე 









შოთა გელაშვილი 1 ადგილი 



რუსუდან აბზიანიძე 2 ადგილი 



გურამ ხოსრუაშვილი 2 ადგილი 



სოფო ჯოხაძე 2 ადგილი 
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• თორნიკე აბულაძე - ქართული საბრძოლო ხელოვნების ცენტრი მუცოში; 

ხელმძღვანელი ვაჟა გელაშვილი 

• 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 

• ანა ბიბილაშვილი - ცათამბრჯენი; ხელმძღვანელი ვახტანგ დავითაია 

• მამუკა ბარათაშვილი - ცათამბრჯენი; ხელმძღვანელი ვახტანგ დავითაია 

 

 



ანა ბიბილაშვილი 



ნატალი ბეზარაშვილი 





მამუკა ბარათაშვილი 











• სამაგისტრო ნაშრომის თემა: 
ფსიქიატრიული კლინიკა 
პალიასტომის ტბასთან 

მაგისტრი: ნატალი ბეზარაშვილი  

• ხელმძღვანელი: დავით 

ბოსტანაშვილი  

• მიმართულება: არქიტექტურა  

•   

• 2015 წ. 7 – 10 დეკემბეს 

ფლორენციაში ჩატარებულ 

არქიტექტურის, სამოქალაქო 

ინჟინერიის და დიზაინის 

ევრაზიული სკოლების მეხუთე 

საერთაშორისო ფესტივალზე 

დაიმსახურა მესამე ხარისხის 

დიპლომი. 
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OBSERVATORY, MUSEUM AND TOURISTIC CENTER OF KHEVSURETI 
Location: Georgia | Khevsureti 

Designer(s): Mamuka Baratashvili  
Georgian Technical University 

Faculty of Architecture, Urban Planning 

and Design 

Tutor(s): Gia nadiradze 

 

ASIA | GEORGIA | 

TBILISI 

 Dispcipline: Architecture 

Categories: cultural, infrastructure, regional, 

mountain, medium 

 

The project territory is located in Khevsureti, Georgia on a mountain of the Caucasus range 

between the fortress-town of Mutso and Shatili at an altitude of 2200 meters. The project aims 

to enliven abandoned villages with touristic routes and by granting it new functions. In the 

framework of the project, an observatory, a touristic centre and a museum shall be provided. 

These are gong to be connected via rope-ways to the village of Shatili and the fortress-town of 

Mutso. The concept of the project is derived from the principles of the architecture of 

fortresses, towers and terrace constructions common to the Coucasus mountain range. 
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