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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

თეიმურაზ ბუაძე 
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

კ. ქუთათელაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველოს 

555-555-5555  

email@sabauni.edu.ge  

  

განათლება 

 
აღწერა თარიღები 

 

Ph.D., თეოლოგია, ფრიბურგის უნივერსიტეტი (შვეიცარია),  

კვლევის სფერო: რელიგიის ფილოსოფია 

დისერტაცია: L’Eschatologisme de la pensée de Nikolas Berdiaeff 

(ნიკოლოზ ბერდიაევის ფილოსოფიის ესქატოლოგიური ასპექტები) 

ხელმძღვანელი: Barbara Hallensleben, Ph.D. ოპონენტები: Guido vergauwen, 

Ph.D., Martin George, Ph. D. 

 

M. A., თეოლოგია, ფრიბურგის უნივერსიტეტი (შვეიცარია),  

(l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe de Chambésy (Genève)) 

თემატიკა: საქართველოს ეკლესიის ისტორია 

სამაგისტრო ნაშრომი: Histoire de l′Eglise de Georgie en IV – VII siècles  

(IV – VII საუკუნეების საქართველოს ეკლესიის ისტორია) 

სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი Vlassios Phidas, PhD. 

 

B.A., ეკონომიკა (მენეგმენტი), ფრიბურგის უნივერსიტეტი (შვეიცარია) 

 

M.A., თეოლოგია, თბილისის სასულიერო აკადემია 

 

ასპირანტურა, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის 

ფაკულტეტის უმაღლესი გეომეტრიისა და ალგებრის კათედრა 

 

დიპლომი მათემატიკის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-

მათემატიკის ფაკულტეტი, უმაღლესი ალგებრა და ტოპოლოგია 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

2001 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

1999 

 

 

1989 

 

 

1985 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

პროფესორი, თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარია   

კურსები: პატროლოგია, ფილოსოფიის ისტორია, შედარებითი 
ღვთისმეტყველება, დოგმატიკა, ეკლესიის ისტორია 

 

ასოცირებული პროფესორი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 

კურსები: ანტიკური ფილოსოფიის ისტორია, შუა საუკუნეების 

2008-დან 

 

 

 

 

2011-დან 
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ფილოსოფიის ისტორია, ახალი დროის ფილოსოფიის ისტორია, უახლესი 
დროის ფილოსოფიის ისტორია, XX საუკუნის დასავლური თეოლოგიის 
მთავარი მიმართულებები 

 

მიწვეული ლექტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

კურსები: ავგუსტინეს პოლიტიკური თეოლოგია, მოდერნულობის 
თეოლოგიური წანამძღვრები, განმანათლებლობა, პლატონის 
სახელმწიფო 
 
მიწვეული ლექტორი, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 

საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტი 2010-2014 

კურსები: შედარებითი ღვთისმეტყველება, ეკლესიის ისტორია 
 

 

 

 

 

2009-2015 

 

 

 

 

 

2010-2014 

 

 
 

  

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

ფასეულობათა კვლევის საზოგადოება  
თანამდებობა: ჟურნალ „გული გონიერის“ მთავარი რედაქტორი; ლექტორი 

კურსი: ქრისტიანული ასეულობები და ფილოსოფია 
 
საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია „ერთსულოვნება“ ,  
საქმიანობის სფერო: გადაცემა „საღვთისმეტყველო საუბრების“ წამყვანი 

 

შვეიცარიის კონფედერაციის ემიგრაციული დეპარტამენტი  

საქმიანობის სფერო: თარჯიმანი ფრანგულ-ქართული, ფრანგულ-რუსული 

2013 წლიდან 

 

 

 

 

2011-2015 

 

2003-2008 

                         
 

 

  

 

 

 

 
კონფერენციები 

 
აღწერა 

თეიმურაზ ბუაძე: „კრებსითობა და სინოდურობა“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტში მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

„პრიმატი და სინოდურობა“ 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „ადამიანის უფლებები და თავისუფლების 

ქრისტიანული კონცეფცია“ 

თარიღები 

 

2020 

 

 

 

2019 
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ტექსტი წარდგენილ იქნა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტში მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

„რელიგია და ადამიანის უფლებები“ 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „რელიგია და სახელმწიფო“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტში მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

„ეკლესია და სახელმწიფო“ 

 

 

 

 

2019 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის საკითხი 

რუსული პოლიტიკური თეოლოგიის კონტექსტში“.  

ტექსტი წარდგენილ იქნა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტში მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაზე: 

„ადგილობრივი ეკლესიების ავტოკეფალიის პოლიტიკური, ისტორიული 

და სამართლებრივი ასპექტები“ 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „პოლიტიკური ლიბერალიზმის ქრისტიანული 

წანამძღვრები“. 

ტექსტი წარდგენილ იქნა სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტში მოწყობილ საერთაშორისო კონფერენციაზე: „რელიგია 

და ადამიანის უფლებები“. 

 

თეიმურაზ ბუაძე „განათლების კონცეფცია ანტიკურ და ქრისტიანულ 

ეპოქებში“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა ქ. ვენაში „გერმანელ პროფესორთა ასოციაციის“ 

ეგიდით ორგანიზებულ კონფერენციაზე: „განათლება - ვის აქვს 

პასუხისმგებლობა? - ისტორიული, სამართლებრივი და 

მსოფლმხედველობრივი ასპექტები“. 

 

თეიმურაზ ბუაძე: "მეცნიერება და შუა საუკუნეების ქრისტიანული 

ეკლესია", 

ტექსტი წარდგენილ იქნა თბილისში საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიისა და საქართველოს საპატრიარქოს ეგიდით ორგანიზებულ 

საერთაშორისო კონფერენციაზე: „მეცნიერება და რელიგია“. 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „ქრისტიანობა და განმანათლებლობა“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა ქ. მიუნხენში „გერმანელ პროფესორთა 

ასოციაციის“ ეგიდით ორგანიზებულ კონფერენციაზე: „ქრისტიანობა და 

თანამედროვე გამოწვევები“ 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „დროს კონცეფცია ნეტარ ავგუსტინესთან“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა თბილისის სასულიერო აკადემიის მიერ 

ორგანიზებული ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კონფერენციის 

სექციაზე “რელიგია და ფილოსოფია“. 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „სიკეთისა და ბოროტების კონცეფცია ნეტარ 

ავგუსტინესთან“ 

ტექსტი წარდგენილ იქნა ქ. ბუდაპეშტში Open Society Foundations, 

Academic Fellowship Program-ის ეგიდით ორგანიზებულ საერთაშორისო 

2019  

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2015 
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ინტერდისციპლინარულ კონფერენციაზე. 

 

თეიმურაზ ბუაძე: „თავისუფლების ქრისტიანული და ფილოსოფიური 

გაგება“, 

ტექსტი წარდგენილ იქნა ქ. სტამბოლში Open Society Foundations Academic 

Fellowship Program (Returning Scholars)-ის ეგიდით ორგანიზებულ 

საერთაშორისო ინტერდისციპლინარულ კონფერენციაზე. 

 

თეიმურაზ ბუაძე . „თავისუფლების ცნება პატრისტიკულ ტრადიციაში“, 

ტექსტი წარდგენილ იქნა თბილისის სასულიერო აკადემიის 20 

წლისთავთან დაკავშირებულ საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე.  

 

თეიმურაზ ბუაძე „ნიკოლოზ ბერდიაევის შეხედულება რელიგიური 

თავისუფლების შესახებ“, 

ტექსტი წარდგენილ იქნა სამეცნიერო თეოლოგირ კონფერენციაზე 

ფრიბურგის (შვეიცარია) უნივერსიტეტში. 

 

თეიმურაზ ბუაძე. „ესქატოლოგიური ასპექტები ბერდიაევის 

ფილოსოფიაში“, 

ტექსტი წარდგენილ იქნა ჰანს ფონ ბალთაზარის 100 წლისთავთან 

დაკავშირებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე ფრიბურგის (შვეიცარია) 

უნივერსიტეტში.  

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 
სემინარები და ტრენინგები 

 
აღწერა თარიღები 

 

ტრენინგი თეოლოგიის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 

აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან  

 

„ფასეულობათა კვლევის საზოგადოების“ ყოველწლიური 

ინტერდისციპლინარული  სემინარი „ქრისტიანული ფასეულობები და 

თანამედროვეობა“, ბოდბე  

 

Open Society Foundations, Academic Fellowship Program, 

ინტერდისციპლინარული სემინარები, სტამბული,  
 

2019 

 

 

2016, 2017, 2018 

 

 

 

2012, 2013, 2014 

  
  

 
გრანტები და სტიპენდიები 
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აღწერა თარიღები 

 

Open Society Foundations, Academic Fellowship Program grant  

 

Saint Justin Foundation grant  
 

2011-2015 

 

2002-2005 

  
  
 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
თეოლოგიისა და ფილოსოფიის კვლევის ინსტიტუტი 

 
ენობრივი კომპეტენცია 

   
ძალიან კარგად: ფრანგული, რუსული 

კარგად: ინგლისური 

სპეციალური ლიტერატურის კითხვა: გერმანული 

მშობლიური ენა: ქართული 

 
სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word   

Power Point    

Internet    
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

1.  L’Eschatologisme de la 

pensée de Nikolas Berdiaeff 

ფრანგული თეიმურაზ 

ბუაძე 

Editions 

Universitaires 

Européennes, 

Saarbrücken 

2011 

2.  L’Eschatologisme de la 
pensée de Nikolas Berdiaeff 

ფრანგული თეიმურაზ 

ბუაძე 

Université 
Fribourg, 
Fribourg 
(Switzerland),  

2008 

3.  ქრისტიანული მწერლობა ქართული რედ. და 

შემდ. 

თინათინ 

გაგოჩაშვილი 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

თბილისი 

2018 

4.  ლაზარეს აღდგინება 

ბზობა 

ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2018 

5.  ფერისცვალება ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

2018 
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ურუშაძე თბილისი 

6.  ამაღლება ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2018 

7.  ნათლისღება ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2017 

8.  ღვთისმშობლის შობა 

და ტაძრად მიყვანება 

ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2016 

9.  ჯვრის თაყვანისცემა ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2015 

10.  აღდგომა ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2015 
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11.  შობა ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2014 

12.  სულთმოფენობა ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2014 

13.  მარიამობა  ქართული რედ. და 

შემდგ. 

თეა 

ინწკირველი, 

კახაბერ 

ურუშაძე 

გამომცემლობა 

„ალილო“, 

(საგამომცემლო 

სერია „რჯული 

ქრისტესი“) 

თბილისი 

2014 

14.  დასავლური 

პოლიტიკური 

თეოლოგია - 

განთავისუფლების 

თეოლოგია: აქვს თუ 

არა სახარების კეთილ 

უწყებას სოციალური 

ხასიათი? 

ქართული რედ. და 

შემდგ. 

დავით 

თინიკაშვილი 

სულხან-საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტი 

2009 

სტატიები 

15.  ტრადიციის 

ქრისტიანული გაგება 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

23/2019 

2019 

16.  რელიგია და პოლიტიკა ქართული თეიმურაზ ჟურ. "გული 2019 
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ბუაძე გონიერი" N 

22/2018 

17.  დრო და მარადისობა ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

21/2018 

2018 

18.  განათლების კონცეფცია 

ანტიკურ და ქრისტიანულ 

ეპოქებში 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

20/2018 

2018 

19.  მეცნიერება და შუა 

საუკუნეების 

ქრისტიანული ეკლესია 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

19/2018 

2018 

20.  ქრისტიანული 

ფასეულობები და 

საქართველოს 

სოციალურ-პოლიტიკური 

მოწყობა ილია ჭავჭავაძის 

მიხედვით 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

18/2017 

2017 

21.  სიკეთის და ბოროტების 

ქრისტიანული და 

სეკულარული გაგება" 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

17/2017 

2017 

22.  კულტურა და 

ფასეულობათა სისტემა 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

16/2017 

2017 

23.  თანამედროვე 

ფასეულობები და 

ქრისტიანობა,   

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

15/2016 

2016 

24.  ფილოსოფიურ-

რელიგიური 

შეხედულებები სულისა 

და მისი უკვდავების 

შესახებ 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

14/2016 

2016 
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25.  არამართლმადიდებლური 

მისტიკური 

მიმართულებები 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

13/2016 

2016 

26.  ადამიანის ადგილი 

სამყაროში 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

12/2015 

2015 

27.  განმანათლებლობა და 

ქრისტიანობა,   

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

11/2015 

2015 

28.  ფილოსოფოსთა ღმერთი ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

10/2015 

2015 

29.  რენესანსი და 

ქრისტიანობა 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

9/2014 

2014 

30.  მოდერნულობის 

რელიგიურ-

ფილოსოფიური 

საფუძვლები 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

8/2014 

2014 

31.  ეთიკის ფილოსოფიურ-

რელიგიური საფუძვლები 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

7/2014 

2014 

32.  პიროვნების ცნების 

ეთიკურ-რელიგიური 

საფუძვლები 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

6/2013 

2013 

33.  ფილოსოფიური 

შეხედულებები 

თავისუფალი ნების 

შესახებ 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

5/2013 

2013 

34.  ეკლესია და სახელმწიფო ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

ჟურ. "გული 

გონიერი" N 

2013 
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5/2013 

35.  თავისუფლების ცნების 

გაგება 

მართლმადიდებლურ-

ასკეტურ ტრადიციაში, 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

თბილისის 

სასულიერო 

აკადემიის 

სამეცნიერო 

შრომები 

2009 

36.  იობის ტანჯვის 

ეგზისტენციალური 

საზრისი 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

საპატრიარქოს 

უწყებანი, N 12 

2009 

37.  თავისუფლების გაგება 

დასავლური და 

აღმოსავლური 

ქრისტიანობის მიხედვით, 

საპატრიარქოს უწყებანი 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

საპატრიარქოს 

უწყებანი, N 5 

2009 

38.  ქრისტიანობა და 

დემოკრატია 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

Website “Europe 

for Georgia”  

http://eugeorgia.info/ka/articleblog/21/qristianoba-da-
demokratia/ 
2019-04-27, 13:46 

39.  ქრისტიანობა და 

ლიბერალიზმი 

ქართული თეიმურაზ 

ბუაძე 

Website 

“Orthodox 

Theology” 

http://www.orthodoxtheology.ge/christianityandliberalism/ 
2019-04-27, 13:46 

თარგმანები 

40.  იოანე მეიენდორფი, 

წმინდა გრიგოლ პალამა 
და 
მართლმადიდებლური 
სულიერება 

ფრანგულიდან 

ქართულად 

თეიმურაზ 

ბუაძე 

სულხან-საბა 

ორბელიანის 

უნივერსიტეტი 

გამოვა რამდენიმე თვეში 

http://eugeorgia.info/ka/articleblog/21/qristianoba-da-demokratia/
http://eugeorgia.info/ka/articleblog/21/qristianoba-da-demokratia/
http://www.orthodoxtheology.ge/christianityandliberalism/
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