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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

ვაჟა ვარდიძე 

სიმონ ჩიქოვანის 38, 0171 თბილისი, საქართველო 

+995 599765146 

v.vardidze@sabauni.edu.ge  

 

განათლება 

 

აღწერა თარიღები 

 

თეოლოგიის დოქტორი, ვესტფალიის ვილჰელმის უნივერსიტეტი 

გერმანია, მიუნსტერი  

მიმართულება: სისტემატური თეოლოგია 

სადისერტაციო ნაშრომის დასახელება:  Theologische Relevanz der 

Ezistenzanalyse und Logotherapie Viktor E. Frankl  

დისერტაციის ხელმძღვანელი: თომას პროპერი                                                

 
 

2003 25 ივლისი 

თეოლოგიის მაგისტრი, იოანე პავლე მეორის სახელობის ლუბლინის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი, ლუბლინი, პოლონეთი 

 

1993-1998 

აგრარული უნივერსიტეტი, მექანიზაციის ინჟინერის მაგისტრი  1988-1993 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 

აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი 

კურსი:  ქრისტოლოგია; დოგმატური და ფუნდამენტური 

თეოლოგია 

 

2003  - 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი 

კურსი: რელიგიის ფენომენოლოგია 

 

2007-2008 

იოანე პავლე მეორის ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი 2016-2017 

მოწვეული ლექტორი: 

კურსი: 06 

 

 

იოანე პავლე მეორის ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტი,  

mailto:v.vardidze@sabauni.edu.ge
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მოწვეული ლექტორი, ლექციათა ციკლი  

კურსი: რწმენა და გონი, ჰერმენევტიკისა და თეოლოგიური 

შემეცნების თეორიის პრობლემატიკა. რწმენის შუამდგომლობა 

როგორც დოგმატიკის ამოცანა  

2006 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

რექტორი 

 

2010 -  

სულხან-საბა ორბელიანის თეოლოგიის, ფილოსოფიის, 

ისტორიისა და ხელოვნების ინსტიტუტი, პრორექტორი 

 

2003-2009 

Postsowjetische Erfahrungen in der politischen, religiosen und 

gesellschaftlichen Kultur, Bonn , ჟურნალი რედაქტორი 

2019 

  

კონფერენციები 

 

აღწერა თარიღები 

 

1. KAAD კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო კონფერენცია, 

მოხსენება: Das Primat und Synodalität. Eine ökumenische 

Überlegungen  

ბუდაპეშტი, უნგრეთი 

 

24-26/02/2020 

2. „გამოწვევები ახალი ევროპისათვის“, XIX საერთაშორისო 

კონფერენცია,  პანელის მონაწილე, პანელის თემა: პოპულიზმი 

ევროპაში - ურთიერთობა ელიტარულ წრეებსა და რიგით 

მოქალაქეებს შორის 

კრაკოვი, პოლონეთი 

 

11-12/10/2019 

3. „სოციალურ, სამართლებრივ, პოლიტიკურ და გარემოსდაცვით 

საკითხებში მდგრადობის შენარჩუნება“, საერთაშორისო 

კონფერენცია,  

ესტერგონი, უნგრეთი 

 

10-12/05/2019 

4. ავტოკეფალიის კანონიკური და პოლიტიკური ასპექტები, 

სამეცნიერო კონფერენცია 

მოხსენება: ავტოკეფალია და პრიმატის საკითხი 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი  

თბილისი, საქართველო 

 

27/02/2019 
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5. „ერთიანობა უდიდესია ვიდრე მისი ცალკეული ნაწილები - 

ქრისტიანთან ერთიანობა და ინტერრელიგიური დაპირისპირება 

დღეს“, საერთაშორისო კონფერენცია 

მოხსენება: „ქრისტიანობა და რელიგიათა მრავალფეროვნება: 

ექსკლუზივიზმის, ინკლუზივიზმისა და პლურალიზმის მიღმა“ 

რომი, იტალია. 

 

8-10/01/2018 

6. „საით მიდის ევროპა“, კათოლიკე ეკლესიის როლი 

ევროინტეგრაციის საკითხში, მე-17 საერთაშორისო კონფერენცია, 

იდენტობა - დაიცავს ევროპა ქრისტიანობაზე დაფუძნებულ თავის 

იდენტობას? პანელის მონაწილე,  

იოანე პავლე მეორის პონტიფიკური უნივერსიტეტი  

კრაკოვი, პოლონეთი 

 

27/10/2017 

7. „ერთი სამყარო - მრავალი კულტურა“, VIII საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინარული კონფერენცია   

მოხსენება: ”საქართველოს მრავალკულტურული იდენტობა. 

ეპოქალური ცვლილებები და კრიზისის დაძლევა“ 

ბიდგოშჩი, პოლონეთი  

 

26-27/10/2017 

8. თეოლოგიური სწავლება აღმოსავლეთ ევროპასა და ახლო 

აღმოსავლეთში, საერთაშორისო კონფერენცია 

მოხსენება: სწავლების მიზანი: საქართველოში თეოლოგიის 

სწავლება 

ბეირუთი, ლიბანი 

2017 

9. Hope in the Future: The Experiences of Youth under Communism, the 

Transition to Democracy and the Present, საერთაშორისო 

კონფერენცია, პანელის მონაწილე 

ზაგრები, ხორვატია 

 

12-13/06/2016 

10. „ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საგადასახადო 

სისტემის გამოცდილება და პრობლემები ევროპულ საგადასახადო 

სისტემასთან მორგების კონტექსტში“, დამსწრე, ლუბლინის 

კათოლიკური უნივერსიტეტი,  

ლუბლინი, პოლონეთი 

 

19-24/11/2015 

11. KAAD კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო კონფერენცია 

ერევანი, სომხეთი 

 

18-21/10/2015 

12. აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორების მე-13 კონფერენცია 

ვილნიუსში, აღმოსავლეთ ევროპის სტიპენდიის პროგრამის 25 

წლის იუბილე  

ვილნიუსი, ლიეტუვა 

 

9-12/07/2015 
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13. ეკლესია და მედია, საზოგადოებრივი აზრი, რენოვაბისის 

საერთაშორისო კონგრესი  

გერმანია 

 

2015 

14. იერუსალიმის ტრადიცია, საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

ერთობლივი პროექტი ილიას უნივერსიტეტის, სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტის და საქართველოში კათოლიკური, 

ბაპტისტური და ლუთერული ეკლესიების ორგანიზებით 

ილიას უნივერსიტეტი 

 თბილისი, საქართველო 

6-7/06/2012 

15. KAAD აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორების კონფერენცია 

(konferenz der Osteuropischen Partnergramien des KAAD) 

 სიბიუ, რუმინეთი 

 

15-19/06/2009 

16. ცოდნა თუ რწმენა? პაპი იოანე პავლე მეორის ენციკლიკის „ რწმენა 

და გონი“ 10 წლის იუბილე, თომა აქვინელის სახელობის 

რელიგიის მეცნიერებათა ინსტიტუტი 

კიევი, უკრაინა 

 

24-26/10/2008 

17. ახალი ჰუმანიზმი ევროპისათვის, უნივერსიტეტების როლი. რომის 

ტრაქტატის (1957 – 2007) 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი 

ევროპის უნივერსიტეტების პროფესორების შეხვედრა 

ლატერანის პონტიფიკური უნივერსიტეტი 

რომი, იტალია 

 

24-26/06/2007 

18. რელიგიათმცოდნეობის I საერთაშორისო სიმპოზიუმი 

(ორგანიზატორები: სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის 

თეოლოგიის, ფილოსოფიის, კულტურისა და ისტორიის 

ინსტიტუტი; ჟურნალი „საბა“, ჟურნალი „დიალოგი“ ქრისტიანული 

თეოლოგიისა და კულტურის ცენტრი; საქართველოს ბიბლიური 

საზოგადოება) 

თბილისი, საქართველო 

 

17-18/05/2006 

19. საერთაშორისო კონფერენცია, სოციალურ მეცნიერებათა 

ინსტიტუტი კომმენდე 

დორტმუნდი, გერმანია 

 

2007 

20. საერთაშორისო კონფერენცია, კომმენდეს სოციალურ 

მეცნიერებათა ინსტიტუტი 

დორტმუნდი, გერმანია 

 

2006 

21. საერთაშორისო კონფერენცია, კომმენდეს სოციალურ 

მეცნიერებათა ინსტიტუტი 

დორტმუნდი, გერმანია 

2005 
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22. რწმენა და გონება: ქრისტიანული რწმენის უფლებამოსილების 

განცხადება ჭეშმარიტებაზე, რელიგიური საკითხების 

შემსწავლელი ცენტრი 

27/09/2005 

23. KAAD აღმოსავლეთ ევროპის გრემიათა (წარმომადგენლობის 

ოფისთა) კონფერენცია 

სპლიტი, ხორვატია 

 

7-11/07/2004 

24. თავისუფლება, თუ ის, რაც მნიშვნელოვანია ჩვენთვის 

კონფერენცია, კავკასიური სახლი 

თბილისი, საქართველო 

1-03/2004 

 

სემინარები და ტრენინგები 

 

აღწერა თარიღები 

 

1. ევროპის კათოლიკური უნივერსიტეტების ფედერაციის 

გენერალური ასამბლეა, მონაწილე, ანტვერპენი, ბელგია 

 

16-18/05/2019 

2. აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტების ასოციაციის 

ყოველწლიური შეხვედრა / სემინარი,  

გერმანია 

 

01-02/06/2019 

3. თანამედროვე სწავლების მეთოდები, ტრენინგი Erasmus+ KA2  

STAR პროექტის ფარგლებში 

თბილისი, საქართველო 

 

16/02/2019 

4. მოწინავე კათოლიკური უნივერსიტეტები 21-ე საუკუნეში 

ირლანდიური კოლეჯი 

IFCU, რომი, იტალია 

23-29/09/2018 

5. კათოლიკური ლიდერობა, ნოტრ დამის უნივერსიტეტი, აშშ 

ინდიანა 

8-15/07/2017 

6. სამართლიანობა, როგორც განვითარების წინაპირობა, 

ერთობლივი პროექტი უკრაინის კათოლიკურ 

უნივერსიტეტთან, სემინარებისა და ვორქშოპების ერთკვირიანი 

ციკლი, მონაწილე, ორგანიზატორი 

საბაუნი, თბილისი, საქართველო  

12-16/10/2015 

7. უმაღლესი განათლება სოციალური განახლებისათვის, 

უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტი, ერთობლივი 

პროექტი, დისკუსიების მონაწილე,  

ლვოვი, უკრაინა 

14-19/12/2015 
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8. რელიგიურობა და რელიგიური სიტუაცია საქართველოში, 

მოხსენება თეოლოგიის ფაკულტეტზე, ფრაიბურგის 

უნივერსიტეტი 

ფრაიბურგი, გერმანია 

2008 

  

 

გრანტები და სტიპენდიები 

 

აღწერა თარიღები 

 

1. Erasmus+ ICM აკადემიური პერსონალის მობილობა, იოანე 

პავლე მეორის პონტიფიკური უნივერსიტეტი კრაკოვში, 

პოლონეთი 

27/10 – 01/11/2018 

2. კვლევით გრანტი „ფუნდამენტური თეოლოგია“ მესამე 

ნაწილი,  ნოტრ დამის უნივერსიტეტი, აშშ, ინდიანა 

1 -30/07/2018 

3. KAAD სამეცნიერო კვლევითი გრანტი (ფუნდამენტური 

თეოლოგია) 

ფრაიბურგი, გერმანია 

2009-2012 

  

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 

KAAD (გერმანიის კათოლიკური აკადემიური გაცვლის სამსახური), პრეზიდენტი 

საქართველოში 

 

სპეციალური ჯილდო 

 

აღწერა თარიღები 

 

პეტერ ჰიუნემანის (KAAD ყოფილი პრეზიდენტი)  ფონდის 

სპეციალური პრიზი საქართველოში თეოლოგიური მეცნიერების 

განვითარების ხელშეწყობაში შეტანილი წვლილისათვის (2013 

წლის ჯილდო) 

25/04/2014 

 

ენობრივი კომპეტენცია 

   

ქართული (მშობლიური ენა),  გერმანული (C1), პოლონური (C1), ინგლისური (B2), რუსული 

(B2), იტალიური (B1) 

 

სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word   

Power Point    

Internet    
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

      

 
1 

ფუნდამენტური თეოლოგია 

Demonstratio Christiana, ნაწილი 

მეორე 

ქართული ვაჟა ვარდიძე უნივერსალი 2014 

2 ფუნდამენტური თეოლოგია 

Demonstratio Religiosa, ნაწილი 

პირველი 

ქართული ვაჟა ვარდიძე უნივერსალი 2012 

3 ღვთის სიტყვა, დოგმა, 

თავისუფლება 

ქართული ვაჟა ვარდიძე სულხან-საბა ორბელიანის 

თეოლოგიის, ფილოსოფიის, 

კულტურისა და ისტორიის 

ინსტიტუტი 

2008 

4 დოგმატური თეოლოგია ქართული ვაჟა ვარდიძე სულხან-საბა ორბელიანის 

თეოლოგიის, ფილოსოფიის, 

კულტურისა და ისტორიის 

ინსტიტუტი 

2007 

სტატიები 

1 Wielokulturowa tozsamosc Gruzji. 

Przelomy epokowe I odnajdywanies sie 

w kryzysach 

პოლონური ვ.ვარდიძე Migration crisis-destruction or 

chance? Krakow-Tbilisi pp.35-

39 

2019 

2 ავტოკეფალია და პრიმატის საკითხი ქართული ვ.ვარდიძე სულხან-საბა ორბელიანის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, 

2019 
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ადგილობრივი ეკლესიების 

ავტოკეფალია. ისტორიული, 

კანონიკური, პოლიტიკური 

და სახელმწიფოებრივი 

საკითხები, თბილისი, გვ.1-9.  

 იდენტობა - დაიცავს ევროპა 

ქრისტიანობაზე დაფუძნებულ 

თავის იდენტობას?  

ინგლისური 

/პოლონური 

ჰანს-გერტ 

პოტერინგი,  

ვ,ვარდიძე,  

ანდჟეი გრჟიბ,  

მარჩინ მამონ 

მოდ: მარეკ ზაიაჩ 

საით მიდის ევროპა? 

კათოლიკე ეკლესიის როლი 

ევროინტეგრაცის საქმეში, მე-

17 საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალების 

კრებული, The “Wokol nas” 

გამომცემლობა, გლივიცე, გვ. 

51-79 

2018 

3 Heil und Heilung aus 

existenzanalytischer Sicht -Bonn, 

KAAD-Jahresakademie 2014: 

Gesundheit ohne Grenzen? – „Global 

Health“ in interkultureller Perspektive  

 

გერმანული ვ.ვარდიძე  2014 

4 Die Religiösität und die religiöse 

Situation im gegenwärtigen Gergien,  

 

გერმანული ვ.ვარდიძე in: Conta COR, 17-25  

 

2009 

5 თავისუფლება, თუ ის, რაც 

მნიშვნელოვანია ჩვენთვის?,  

 

ქართული ვ.ვარდიძე ჟურნალი აღმოსავლურ-

დასავლური ქრისტიანობა, 

თბილისი, გვ. 329-340  

 

2009 

6 ევქარისტია - წყარო სიცოცხლისა,  

 

ქართული ვ.ვარდიძე დიალოგი“, აღმოსავლურ 

დასავლური ქრისტიანული 

ჟურნალი, თბილისი, № 2(5), 

88-107 გვ.  

 

2006 
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7 Die Gegenwart der katholischen Kirche 

in Georgien, in:  

 

გერმანული ვ.ვარდიძე Gesellschaft im Test. Zeitschrift 

der Kommende Dortmund. 

Sozialinstitut des Erzbistums 

Paderborn, XLV , Heft 1, s. 44-

48.  

 

2005 

      

      

      

თარგმანები 

1 „შესავალი ქრისტიანობაში“  ქართული ი. რატცინგერი სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

2010 
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