
Curriculum  Vitae

ზაზა ფირალიშვილი

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

დამოუკიდებელი კვლევითი ერთეულის რელიგიათა ინტერდისციპლინური კვლევის

ცენტრის ხელმძღვანელი. ილია ჭავჭავაძის გამზირი №1, 0179, თბილისი,
საქართველო. ტელეფონი +995 32 2 25 04 84 +995 32 2 29 42 88
თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის

რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის მთავარი

მეცნიერი თანამშრომელი

გრიბოედოვის ქუჩა N22, 0108თბილისი, საქართველო
ტელეფონი: +995 32 2999216

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი: 1957 წლის 20 იანვარი

ასაკი: 61 წლის

ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული

ერთი ვაჟი - პაპუნა (1982)

მისამართი: 0171, თბილისი, იყალთოს გორა 42

ტელეფონი: (+995 32) 2366141

მობ: 599 25 31 21

ელექტრონული ფოსტა: zpirali@yahoo.com

პირადობის N: 01026010624



ეროვნება: ქართველი

ენები

ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილი), ინგლისური (ძალიან კარგი),

გერმანული (კარგი)

განათლება

1987-90 - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის

ფაკულტეტის ასპირანტურა. თბილისი, საქართველო

1974-79 - სტუდენტი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის

ფაკულტეტი. ქვანტური რადიოფიზიკის სპეციალობა. თბილისი, საქართველო

სამეცნიერო ხარისხები

1990 - ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატი. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო.

1995 - ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი. თბილისი, საქართველო.

სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდებები

1992 - დოცენტი.

2000 - პროფესორი.

სამუშაო გამოცდილება



2018 - დღემდე - თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო

სამხატვრო აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის

ფაკულტეტის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.

2014 - დღემდე - თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი კვლევითი ერთეულის რელიგიათა

ინტერდისციპლინური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი.

2009 – 2018 - აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო

აკადემიის მიწვეული პროფესორი.

2006 – 2009 - თსუ ფილოსოფიის ინსტიტუტის სრული პროფესორი.

2004-2005 - ნანზანის რელიგიისა და კულტურის ინსტიტუტის (ნაგოია, იაპონია)

მიწვეული მკვლევარი.

2001 - 2005 - თბილისის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის

უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

2000 - 2004 - საქართველოს სახელმწიფო კანცელარიის საზოგადოებრივ და

პოლიტიკურ ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი.

1996 – 2006 - თსუ ეთიკისა და რელიგიათმცოდნეობის კათედრის პროფესორი.

1992 – 1996 - თსუ ეთიკისა და რელიგიათმცოდნეობის კათედრის დოცენტი.

საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცდილება

2012 SAGE Publication -ის პროექტში მონაწილეობა. „Encyclopedia of Global religion-ის

თანაავტორი.

2005 წლის 21-22 - მარტი ნანზანის რელიგიისა და კულტურის ინსტიტუტი, ნაგოია,

იაპონია. მიწვეული მკვლევარი.

2005 წლის 23-30 მარტი.რელიგიის ისტორიის საერთაშორისო ასოციაციის მე-19

მსოფლიო კონგრესზე მონაწილეობა. ტოკიო. კონგრესის მომხსენებელი.



2003 წლის 1 აგვისტო - საერთაშორისო სემინარი “შუა აღმოსავლეთში რელიგიათა

შორის დიალოგის ძიებაში.“ აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის საერთაშორისო

რელიგიური შემწყნარებლობის დეპარტამენტი. ვაშინგტონი. სემინარის

მომხსენებელი.

2003 - ფულბრაიტის ამერიკულ სწავლებათა ინსტიტუტი. სანტა ბარბარას

უნივერსიტეტი. კალიფორნია, აშშ.

შემუშავებული და განხორციელებული

სასწავლო კურსები

ეთიკა;

ფილოსოფიის ისტორია;

ეთიკური ანთროპოლოგია;

სოციალური ეთიკა;

რელიგიური ეთიკის საკითხები;

ეკოლოგიური ეთიკის საკითხები;

თანამედროვე რელიგიათმცოდნეობის შესავალი;

სეკულარიზაცია და სეკულარიზაციის თეორიები;

რელიგიის ფილოსოფია;

ძალაუფლების თეორიები;

ხელოვნების ფილოსოფია;

ფილოსოფიის შესავალი;

საკრალური და პროფანული კულტურაში;

ჰუმანიტარული შემეცნების თავისებურებები.

სხვა საქმიანობა

2012 წელი - ანალიტიკური ჯგუფის ICEUR – Vienna-ს მრჩეველი. ვენა. ავსტრია.



2003 წლიდან - იოჰან გოტლიბ ფიხტეს სახელობის საერთაშორისო საზოგადოების

წევრი.

2003 წლიდან – ამერიკის რელიგიური აკადემიის წევრი.

2010 წლიდან - საქართველოს დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრი.

2017-2018 - საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული შეწყალების კომისიის წევრი.

2004-2005 - ჟურნალი „ახალი პარადიგმების“ რედკოლეგიის წევრი.

1999-2000 - საქართველოს ფილოსოფიური საზოგადოების დამფუძნებელი და

თავმჯდომარე.

სხვადასხვა დროს მონაწილეობა მაქვს მიღებული 21 პროექტში.

გაკეთებული მაქვს 40-მდე მოხსენება (მათ შორის საერთაშორისო) კონფერენციებსა და

სემინარებზე.

პროფესორი ზაზა ფირალიშვილი

2018 წლის 7 ოქტომბერი


