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დეპარტამენტი N 602 
2019–20 ს. წ. II სემესტრის სესიების განრიგი 

 საგანი                                 ჯგუფი 61800 61801 61802 61803 61804 61805 61806 
 ერგონომიკის საფუძვლები 

პრაქტიკული და თეორია. 
აუდიტორია 407ც 

წულუკიძე გ. 

29.01  
11 სთ 

29.01  
11 სთ 

29.01  
1230  სთ 

29.01  
1230 სთ 

29.01  
14 სთ 

29.01  
14 სთ 

29.01  
14 სთ 

დამატებითი 11.02 აუდიტორია 407 ც 

 
 

 

11 სთ 12  სთ 13 სთ 
საგანი                                 ჯგუფი 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 
საზოგადოებრივი  დანიშნულების 

ინტერიერის დაპროექტება 
პრაქტიკული.  აუდიტორია 305 ც 
ქოჩლაძე ნ., სალუქვაძე ქ., გელაშვილი შ., 

დათუკიშვილი დ., ჯობაძე დ., ხაჭაპურიძე მ., 
ხოსრუაშვილი გ.. 

28.01 
11 სთ 

29.01 
11 სთ 

28.01 
12 სთ 

29.01 
12 სთ 

29.01 
13 სთ 

28.01 
13 სთ 

28.01 
14 სთ 

დამატებითი 12.02 აუდიტორია 407 ც 
11 სთ 12  სთ 13 სთ 

ქუჩის მონაკვეთის დიზაინ-პროექტი 
პრაქტიკული.  აუდიტორია 316 ც 

ხვედელიანი ნ., ხაბეიშვილი.მ., კიკნაველიძე დ., 
ყარამურზა ზ.. 

30.01 
11 სთ 

 
30.01 
12 სთ 

 
30.01 
13 სთ 

 
30.01 
14 სთ 

დამატებითი 11.02 აუდიტორია 414 ც 11 სთ 

ქუჩის მონაკვეთის დიზაინ-პროექტი 
პრაქტიკული.  აუდიტორია 314 ც 

ხაბეიშვილი ნ., დიღმელაშვილი ა., მაკოვკინა ი., 
ხვედელიანი მ.. 

 
30.01 
11 სთ 

 
30.01 
12 სთ 

 
30.01 
13 სთ 

 

დამატებითი 11.02 აუდიტორია 414 ც 11 სთ 

Предмет                            Группа  61808  
Основы эргономики 

Практическая работа. Аудитория 407 ц
Цулукидзе Г. 

29.01 
1530 ч. 

Дополнительные 
11.02  Аудитория 407 ц 14 ч. 

Предмет                            Группа 6708  
Проектирование интерьера 
общественного назначения    

Практическая работа. Аудитория 407 ц

29.01 
14 ч. 

 
Дополнительные 

12.02  Аудитория 407 ц 11 ч. 
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Дизайн-проект участка улицы 
Аудитория 314 ц 

Хабеишвили Н. 

28.01 
1030 ч. 

Дополнительные 
11.02  Аудитория 310 ц 1030 ч. 

 
 

საგანი                                 ჯგუფი 6600-07        
გარემოს დიზაინური პროექტირება  
პრაქტიკული.  აუდიტორია 305 ც 

ხვედელიანი ნ., ხაბეიშვილი.მ., კიკნაველიძე დ., 
ჯობაძე ნ., ხაჭაპურიძე მ., ხოსრუაშვილი გ.. 

31.01 
11 სთ დამატებითი 11.02 აუდიტორია 414 ც 12 სთ 

ფერთმცოდნეობა 
პრაქტიკული და თეორია. 

აუდიტორია 310 ც 
ხაბეიშვილი. ნ., ხაბეიშვილი. მ.. 

28.01 
15 სთ 

დამატებითი 11.02 აუდიტორია 310 ც 13 სთ 

 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 
გამწვანება და დეკორი 

პრაქტიკული და თეორია. 
აუდიტორია 310 ც 

ხაბეიშვილი. ნ., ხაბეიშვილი. მ.. 

28.01 
11 სთ 

28.01 
1130სთ 

28.01 
12 სთ 

28.01 
1230 სთ 

28.01 
13 სთ 

28.01 
1330 სთ 

28.01 
14 სთ 

28.01 
1430 სთ 

დამატებითი 11.02 აუდიტორია 310 ც 1330 სთ 

მაგისტრატურა 

საგანი                                  ჯგუფი 2019.4  
ურბანული სივრცის დიზაინური 

დაგეგმარება 
პრაქტიკული და თეორია.   

აუდიტორია 414 ც 

    31.01 
  1230 სთ 

დამატებითი 11.02  აუდიტორია 414 ც 12 სთ 

ავეჯი და ერგონომიკა 
პრაქტიკული. აუდიტორია 407 ც 

2019.4 2019.5  
29.01  15 სთ 

 

 
დამატებითი 11.02  აუდიტორია 414 ც 11 სთ 

ქალაქის კოლორისტიკა 
პრაქტიკული და თეორია.   

აუდიტორია 310 ც 

2019.4  
31.01  1230 სთ  
დამატებითი 11.03  აუდიტორია 310 ც 1230 სთ  

  ინტერიერის 3D მოდელირება 2019.5  
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ინტერიერისა და დიზაინის დეპარტამენტი N 602 

სამაგისტრო დაცვა 
2 მარტი 12 სთ. 

აუდიტორია 305 ც 
კომისია: 
თავმჯდომარე – პროფ. თ. ჩიგოგიძე; 
მდივანი – ასოც. პროფ. ნ. ქოჩლაძე 

1. პროფ. ნ. ხაბეიშვილი; 
2. ასოც. პროფ. ნ. ხვედელიანი; 

3. ასოც. პროფ. გ. წულუკიძე; 
4. ასოც. პროფ. ქ. სალუქვაძე; 
5. ასოც. პროფ. ვ. მჭედლიშვილი 

ინტერიერისა და დიზაინის N 602 დეპარტამენტი 
საკურსო პროექტების დაცვა 

 
სასწავლო კური: 

„საზოგადოებრივი  დანიშნულების ინტერიერის დაპროექტება“ 
აუდიტორია 305 ც 

28 იანვარი  
ჯგ. N 6700 – 11 სთ 
ჯგ. N 6702 – 12 სთ 
ჯგ. N 6705 – 13 სთ 
ჯგ. N 6706 – 14 სთ 

29 იანვარი  
ჯგ. N 6701 – 11 სთ 
ჯგ. N 6703 – 12 სთ 
ჯგ. N 6704 – 13 სთ 

 
 
კომისიის შემადგენლობა: 

1. ასოც. პროფ. ქ. სალუქვაძე; 
2. ასოც. პროფ. ნ. ქოჩლაძე; 
3. მოწ. ასოც. პროფ. დ. დათუკიშვილი; 
4. ასისტ.-პროფ. შ. გელაშვილი; 
5. მოწ. უფრ. მასწ. მ. ხაჭაპურიძე; 
6. მოწ. უფრ. მასწ. დ. ჯობაძე; 
7. მოწ. მასწ. გ. ხოსრუაშვილი 

პრაქტიკული. აუდიტორია კ/ც N2     31.01  1230 სთ  
დამატებითი 11.03  აუდიტორია კ/ც N2 14 სთ  

სტილი და სტილისტიკა 
ინტერიერში  

პრაქტიკული და თეორია.   
აუდიტორია 214 ც 

2019.5  
29.01  11 სთ  

დამატებითი 11.02  აუდიტორია 214 ც 11 სთ.  

ფოტო-ვიდეო ხელოვნება 
პრაქტიკული. აუდიტორია 414 ც 

2018.4  
31.01  12 სთ  

დამატებითი 11.02  აუდიტორია 414 ც 12 სთ  
დიზაინური დაგეგმარების პრინციპები

და მეთოდები 2 
პრაქტიკული. აუდიტორია 414 ც 

2018.4  
31.01  13 სთ  

დამატებითი 11.02  აუდიტორია 414 ც 1230 სთ  

გარემოს დიზაინის 3D მოდელირება 
პრაქტიკული. აუდიტორია ? 

2018.4  
       ?  
დამატებითი   ? 

საზოგადოებრივი შენობების 
ინტერიერი დაპროექტება 

პრაქტიკული. აუდიტორია  414 ც 

 2018.5  
31.01   14 სთ  
დამატებითი 10.02 აუდიტორია 414 ც 14 სთ. 

სამრეწველო შენობების ინტერიერის 
დაპროექტება 

პრაქტიკული. აუდიტორია  214 ც 

  2018.5  
29.01  14 სთ  
დამატებითი    11.02  აუდიტორია    214 ც 14 სთ  

დამატებით გამოცდაზე   დაიშვებიან მხოლოდ ის სტუდენტები, რომლებმაც შუალედურ  და დასკვნით გამოცდაზე 
მიღებული შეფასებით ჯამში დააგროვეს 41-51 ქულა (FX). 

На дополнительный экзамен допускаются только те студенты, которые в сумме на промежуточном и 
заключительном экзамене набрали 41-51 очков (FX)            


