სტუ-ს არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის დისერტაციების დაცვების განრიგი
(2018 წლის 19 და 20 ივლისი )
სტუ-ს I კორპუსი აუდიტორია 405.

თარიღი, დრო
აუდიტორია

19.06.18
ხუთშაბათი
12:00 სტუ,
ცენტრალური
ბიბლიოთეკის
სააქტო
დარბაზი

დოქტორანტ
სადოქტორო თემის
ის გვარი.
დასახელება
სახელი.

ხოშტარია
თამარი

ტურისტულსარეკრეაციო
კლასტერის
განვითარება სამცხეჯავახეთში, მისი
ქალაქგეგმარებითი
ფაქტორების
გათვალისწინებით

ხელმძღვანელ
კოლეგიის წევრები
ი

ასოც.პროფ.ნ.
ჩაჩავა

1) ასოც. პროფ. ნინო ჩაჩავა (ხელმძღვანელი, სტუ);
2) მოწვ. ასოც. პროფ. ნინო ჩხეიძე (რეცენზენტი, სტუ);
3) ვლადიმერ ვარდოსანიძე (მოწვეული რეცენზენტი, შპს დისტანციური
ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრი
გეოგრაფიკი. არქ. დოქტორი);
4) პროფ. ვახტანგ ფირცხალავა (სტუ);
5) ასოც. პროფ. გია ნაცვლიშვილი (სტუ);
6) პროფ. ნინო იმნაძე (სტუ);
7) პროფ. გიორგი სალუქვაძე (სტუ);
8) მანანა ტაბიძე (თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი „თბილი SPA“
ჯანმრთელობის და სამედიცინო რეაბილიტაციის ეროვნული სამედიცინო
პრაქტიკული ცენტრი. მედიცინის დოქტორი);
9) პროფ. თენგიზ ურუშაძე (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ
საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტის
დირექტორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი).

თარიღი, დრო
აუდიტორია

19.06018.
ხუთშაბათი
12.00 საათი
აუდიტორია
405

11.06.15
შაბათი
13:00
აუდიტორია
405

დოქტორანტ
სადოქტორო თემის
ის გვარი.
დასახელება
სახელი.

„ფერისა და განწყობის
თეორიის ასპექტები
არქიტექტურულ
ცალქალამან
დიზაინში
იძე მარინა
(საგანმანათლებლო
დაწესებულებების
მაგალითზე)“.

ჩუბინიძე
თამარი

„დეკორის
გარდაქმნილი
დაბრუნება
არქიტექტურაში და
ქართული
შესატყვისები“.

ხელმძღვანელ
კოლეგიის წევრები
ი

სრ.პროფ.
ნ.ხაბეიშვილი

პროფ. ნ.
შავიშვილი
პროფ. ლ.
ბერიძე.

1) პროფ. თინათინ ჩიგოგიძე (თავმჯდომარე, სტუ, არქიტექტურის დოქტორი);
2) პროფ. ნინო ხაბეიშვილი (ხელმძღვანელი, სტუ, არქიტ. დოქტორი);
3) ასოც. პროფ. მარინე მაისურაძე (რეცენზენტი, სტუ, არქიტ. დოქტორი);
4) პროფ. დავით ძიძიგური (მოწვეული რეცენზენტი, გრიგოლ რობაქიძის
უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი,
ფსიქოლოგიის დოქტორი);
5) პროფ. გიგა ბათიაშვილი (მოწვეული წევრი, თსსა, არქიტ. დოქტორი);
6) პროფ. თამაზ ნათიძე (მოწვეული წევრი, თსსა, არქიტ. დოქტორი);
7) ასოც. პროფ. ნუგზარ ხვედელიანი (სტუ, არქიტ. დოქტორი);
8) ასოც. პროფ. დავით ბოსტანაშვილი - სტუ, არქიტ. დოქტორი);
9) ასოც. პროფ. ნათია ქოჩლაძე (სტუ, არქიტ. დოქტორი).

1) პროფ. ნიკოლოზ შავიშვილი (ხელმძღვანელი, სტუ);
2) პროფ. ლევან ბერიძე (ხელმძღვანელი, სტუ);
3) ასოც. პროფ. მაია ძიძიგური (რეცენზენტი, სტუ);
4) გიორგი ხოშტარია (მოწვეული რეცენზენტი, გ. ჩუბინაშვილის სახ.
ქართული ხელოვნების ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ცენტრის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი, ხელოვნებათმცოდნეობის
დოქტორი);
5) ასოც. პროფ. მაია დავითაია (სტუ);
6) პროფ. ნინო იმნაძე(თავმჯდომარე) (სტუ);
7) ასოც. პროფ. მარინა მაისურაძე (სტუ);
8) პროფ. დავით ანდრიაძე (თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი,
ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი);
9) პროფ. მანანა სუხიტაშვილი (თბილისის სახ. სამხატვრო აკადემიის მედია
ხელოვნების ფაკულტეტი, არქიტექტურის დოქტორი).

