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დიალექტიკური მატერიალიზმი კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები
პროფესორი,
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი фс №008456 გაცემულია 22.01.1988
ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი დიპლომი № 000854, გაცემულია 1999 01.09
სახელმძღვანელოები



XX საუკუნის ფილოსოფია ტომი-1, 2016



XX საუკუნის ფილოსოფია ტომი- 2, 2016



ფილოსოფია(ძირითადი
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(შესწორებული
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გადამუშავებული გამოცემა)


შესავალი

ანალიტიკური

აზროვნებაში

(თანაავტორობით)საქართველოს

საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული
უნივერსიტეტი, 2014


შესავალი ფილოსოფიაში(თანაავტორობით) 2009,2012 (შესწორებული და
გადამუშავებული გამოცემა)



ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა
მინიმუმისათვის (თანაავტორობით), თბ.2007

საკვალიფიკაციო

თარგმანები



მარტინ ჰაიდეგერი „წერილი ჰუმანიზმის შესახებ“. მერიდიანი, თბ.2012
მარტინ ჰაიდეგერი „ნიცშეს სიტყვა: ღმერთი მკვდარია“ მერიდიანი, თბ. 2012

სამეცნიერო შრომები

The Heidegger’s Being Journal The chronicle, Published by
Georgian International University Press, Philadelphia, Pennsylvania,p.25-26, USA, 2017
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ანთიმოზ ივერიელი ქართულ-ევროპული დიალოგი მონოგრაფია (თანაავტორობით)
სინანულის თეოლოგია,გვ. 112-153, თბ. 2016
გლობალური ტარნსფორმაციები და გამოწვევები აშშ-სთვის ამერიკის შესწავლის
საკითხები", ტომი მე-6, თსუ, თბ. 2016

თავისუფლების დისკურსი და პასუხისმგებლობა,“მერმისი”გვ.46-59,თბ.,
უნივერსალი, 2016
კომპიუტერთან მჯდომი სოკრატე, ენა კულტურა, ფილოსოფია, გვ.118-124, თბ. 2016,
Plato, Aristotle and Heidegger dialogue on Being” ISBN (online): 978-606-16-0806-5 Şos.
Panduri nr. 90-92, 050663 Bucureşti ROMÂNIA, Bucharest, Romania „Aristotle 2400”,2016

„Socrates and Heidegger: Explanation of human dignity and virtue“

Proceedings 2015

27th international conference of philosophy , Athens Global ethics and politics p.91-92,
Metaphysics of M. Heidegger and Problem of Translation- Scientific collected papers # 126
p. 64-69, Kirovograd university Kirovograd, Ukraine 2014
2014 „ჭეშმარიტება როგორც ონტოლოგიური პრობლემა“ფილოსოფიურ-თეოლოგიური
მიმომხილველი, #3, გვ. 42-53, თსუ გამომცემლობა

Язык и политика в грузинской политической культуре, кировоград, украина, 2013
Повседневность языка “Науковi записки, ст. 309-312, кировоград, украина, 2012
ადამიანი აღარ აზროვნებს, მარტინ ჰაიდეგერი, მერიდიანი გვ.110-145,თბ.2012
ადამიანის ადამიანურობა ღირსებაში მდგომარეობს, მარტინ ჰაიდეგერი, მერიდიანი
გვ.145-174 თბ. 2012
ყოფიერების კონცეპტუალიზაციიდან ყოფიერების ონტოლოგიზაციისაკენ
ჰაიდეგერის ონტოლოგიაში,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი,# 1,
გვ.84-108 თსუ გამომცემლობა, თბ., 2011
The European union- In Freedom and prosperity in the 21st century Georgian
international University press first edition, USA, p.127-139, 2011
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The Paradigm of Christ and Philosophy Heidegger’s ontology- Philosophical relevance of the
contemporary challenges, Bucharest, Romania University “politehnica” press 140-148pp,
2008
ქორწინება ზნებრივი თუ იურიდიული ფენომენი გვ.48-59 ჟურ. რელიგია,თბ. 2012

Повседневность языка“Науковi записки, ст. 309-312, кировоград, украина 2012
возможности и перспективы интеграционных процессов на постсоветском
пространстве

Международной научно-практической конференции в 2-х частях. -

"Інновація", ч. 2. с. 47-52, Днепропетровск,Украина, 2012.
ევროპის რეგიონული პოლიტიკა, ჟურ. სტრატეგიული კვლევები, # 3, გვ. 131–
153,2012
ქრისტეს აღდგომის ექსისტენციალური საზრისი, ჟურ. რელიგია,#1 , გვ.5–9. 2012
Liberty of Person and post secular Society, Dionisiana IV, p.186-193. Constanta, Romania,
2011
Role of the classical University in the postmodern Society? Европейский освiтнiй простiр,
стан, проблеми, перспективи, Днепропетровск, Украина. 2010
გლობალური ტრანსფორმაციები და გლობალური გამოწვევები ჟურ. სტრატეგიული
კვლევები, # 2, გვ. 149–166, 2010
თავისუფლების პარადოქსი, ჟურ.რელიგია,# 4, გვ.16–20,თბ.2009

აბსურდი და პასუხიმგებლობა,გამომცემლობა “ლეგა“ 2008 (მონოგრაფია)
ადგილობრივი დემოკრატია და რეგიონული განვითარება ,როგორც პოლიტიკური
წესრიგის საბაზო ელემენტი,(მონოგრაფია თანაავტორობით) თბ. 2009
სოციოლოგები, ცნობარი(თანაავტორობით) აფხაზეთის უნივერსიტეტის გამოცემა, თბ.2009
გლობალური

მსოფლიო

კულტურა

და

პასუხისმგებლობის

ახალი

კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.57–65,თბ.2009
კირკეგორის რწმენის ფენომენოლოგია –ჟურ.“რელიგია“,#–3, გვ.29-36,თბ.2009

განზომილება,
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ბედის ფენომენი და ექსისტენციალიზმი–ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული,
გვ.9-18, თბ.2009
რელიგიური ჰერმენევტიკა და კულტურათა დიალოგი–საქართველო და ევროპული სამყარო,
საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ.84–96, თბ.2009

The Paradigm of Christ and Philosophy Heidegger’s ontology - Philosophical relevance of
the contemporary challenges, Bucharest, Romania University “politehnica” press 140-148pp,
2008,Romania
ადამიანი,დრო და

სახეზემყოფობის პრობლემა

კონფერენციის მასალები,

გვ 344,

თსუ,თბ.2008
ქართული პოლიტიკური კულტურა, კონფერენციის მასალები, გვ. 109-126, თბ.2008

Культура постмодерна и испитание свободой, жур. Homo Esperans, ст.128-133,СПБ,
Россия, 2005,
Парадигма Христа и онтология М.Хайдеггера, ст.212-225, СПБ, Россия,. 2005
ტრანსფორმირებადი საზოგადოება და პოლიტიკური ცნობიერება,პოლიტოლოგიის
ინსტიტუტის წელიწდეული, გვ. 24–31, თბ. 2005

Дилемма политического Сознания, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ст. 392398 СПБ. Россия,2005
ილია ჭავჭავაძე და ქართული კულტურის პარადიგმის ცვლილება,
ე.

თაყაიშვილის

სახ.კულტურისა

და

ხელოვნების

სახ.

უნივერსიტეტის

გამომცემლობა, გვ.39-45.თბ. 2005
ქრისტეს პარადიგმა და ჰაიდეგერის ონტოლოგია ჟურ. „რელიგია“,#4-5-6, გვ.59-72,თბ.
2003
ადამიანი და ხვედრი დროის მეტაფიზიკა, თსუ გამომცემლობა, 2002 (მონოგრაფია)
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საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი (თანაავტორობით)თბ.2002
ადგილობრივი თვითმმართველობა და სოციალური პოლიტიკა, ჟურ. ადგილობრივი
თვითმართველობა # 11,გვ. 15-27,თბ.2001
რეგიონული ელიტა, პოლიტიკა, ჟურ. ადგილობრივი თვითმართველობა # 6, გვ.12-26,
თბ.2001
მუნიციპალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა მომზადება უკრაინაში,
ჟურ. ადგილობრივი თვითმართველობა .#10, გვ.35-46,თბ.2001
ადგილობრივი თვითმმართველობა და „პაბლიკ რილეიშენზის“ ინსტიტუტი, ჟურ.
ადგილობრივი თვითმართველობა .#2, გვ. 16-25, თბ.2001
Проблемы и перспективи регионального развития Грузии, Вестник УАДУ, ст.
Киев,Украина,2000
ქრისტიანული დემოკრატია და ახალი ორიენტაცია, ჟურ. ქრისტიანული დემოკრატია, გვ.
48-61, თბ.1999

Борьба против времени Научные труды ДГУ, ст. 56-63, Днепропетровск,Украина,1998
ადამიანისა და ფილოსოფიის ურთიერთობის პრობლემა მ. ჰაიდეგერთან და შ.
ნუცუბიძესთან, თსუ შრომები გვ.75-85,თბ.1995
ჰაიდეგერი და ახალი ორიენტაცია მ. ჰაიდეგერის დაბადების 100წ. მიძღვნილი
სესიის მასალები, გვ.16-20,თბ.1991
ეპოქის მსოფლმხედველობა და ადამიანის ღირსება, საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები, გვ.81-87,თბ.1991
ადამიანის დროითი სტრუქტურა და ზნეობრივი ქცევის შინაარსი-- წ. გ. კრიტიკის
200 წ. მიძღვნილი სესიის მასალები, გვ.72-78,თბ.1991
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თვითშემეცნების პრობლემის დაყენების საკითხისათვის--- „მაცნე“ ფილოსოფის და
ფსიქოლოგიის სერია, გვ.91-112,თბ.1987
პიროვნება და თვითშემეცნების პრობლემა მარქსიზმში--ახალგაზრდა ფილოსოფოსთა პრობლემური სემინარის მასალები, გვ. 113-124,თბ. 1987
თვითშემეცნებისა და თვითცნობიერების ურთიერთობის საკითხისათვის--ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა შრომები, გვ. 136-152, თბ. 1987
თვითშემეცნების პრობლემის აქტუალურობის საკითხისათვის--ახალგაზრდა მეცნიერთა დ ასპირანტთა შრომები,გვ. 56-64, თბ. 1985
თვითშემეცნების ადგილისათვის ე.ჰუსერლის ფენომენოლოგიაში--ახალგაზრდა ფილოსოფოსთა პრობლემური სემინარის მასალები,გვ. 46-54,თბ. 1982
განათლება/ტრენინგი

1975-1980 წწ. თსუ თბილისი ჭავჭავაძის ქ. №3 ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის
ფაკულტეტი, სტუდენტი
1980-1983 წწ. თსუ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა,
ასპირანტი
2002 წ. Tacis „მენეჯმენტის განვითარების პროგრამა“
2003წ. SALA IDA “ადგილობრივი თვითმმართველობის საფუძვლები”
2009წ, ტრენინგი „სტუდენტზე ორიენტირებულისწავლების თეორია და
პრაქტიკა“რომელიც ორგანიზებული იყო თსუ საგანმანათლებლო ინიციატივების ცენტრისა
და საერთაშორისო ასოციაცია “STEP BY STEP”-ის მიერ.

2016 წ. ტრენინგი „აქტიური სწავლების მეთოდები“, რომელიც ორგანიზებული იყო
ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ.

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში
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2017 საერთაშორისო კონფერენცია 29th International conference of Philosophy
“Greek moral and political philosophy, მოხსენება: “Critique of political rationality
and Plato’s thinking”, Greece Rodos
2017 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „არაცნობიერი ფილოსოფიასა და
კულტურაში-თანამედროვეობის გამოწვევები“ მოხსენება: „რესენტიმენტი
როგორც ადამიანის ყოფნის წესი“, თბილისი
2017 ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, “ამერიკული კულტურის ფენომენის გააზრება ევროპელი
მოაზროვნეების მიერ“, თბილისი
2016 world congress in philosophy “The Philosophy of Aristotle” Heidegger
between Plato and Aristotle: A new talk on Being. Athens,Greece
2016 თბილისი „ანთიმოზ ივერიელი და ევროპული განმანათლებლობა“
ტექსტები და კონტექსტები. ანთიმოზ ივერიელის სინანულის თეოლოგია
ევროპული რეფორმაციის და განმანათლებლობის კონტექსტში
2016 VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, „ანთიმოზ
ივერიელი და გაბრიელ ეპისკოპოსი (ქიქოძე) ქართული- ევროპული
სააზროვნო დიალოგის უცნობი ფურცლები“, გვ. 374-376თბილისი
2016
საერთაშორისო კონფერენცია “მხატვრული თარგმანი-ერების და
ლიტერატურების შეხვედრის
ადგილი, ჰაიდეგერის მეტაფიზიკა და
თარგმანის პრობლემა“,თბილისი
2016 International conference „Aristotle 2400” “Plato, Aristotle and Heidegger on
Being”, Bucharest, Romania
2015 27th international conference of philosophy , Athens Global ethics and politics
„Socrates and Heidegger: Explanation of human dignity and virtue“, Athens, Greece
2015 International conference Antim Iverianul and Georgian-Romanian relation
“Antim Iverianul and theological discourse of your epoch”, Bucharest, Romania
2015 ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია.
„ესპანურენოვანი
ემიგრაცია-თანამედროევე
გამოწვევა
შეერთებული შტატებისათვის“, თბილისი
2014 International conference The Thematization on amateur culture in modern
society “Germany amateur culture in post-Soviet space in terms of Georgia” Berlin,
Germany
2013 world congress in philosophy, “Explanation of human’s dignity in Heidegger’s
ontology” Athens, Greece
2013 საერთაშორისო კონფერენცია
ამერიკათმცოდნეობაში,“გლობალური
ტრანსფორმაციები მთავარი გამოწვევა აშშ–სათვის“, თბილისი,
2012 International conference “Everydayness of the language” Kirovograd state
university “Language and the World: Research and Teaching, Kirovograd Ukraine
2012
International conference Problems of identity: tradition and innovations,
“Elite and retraditionalization” Vilnius Lithuania
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2012 საერთაშორისო კონფერენცია
ამერიკათმცოდნეობაში, „ქართულ–
ამერიკული ურთიერთობების ოცი წლის კულტურული გამოცდილება“, თბილისი,



2011 “Institution of marriage in the three The Monotheistic religions, “Relation of
Ethical and Legal Aspects of the Marriage in Post-Secular Society.” Constanta,
Romania
2010 “Role of the classical University in the postmodern Society” Ukraine,
Dnepropetrovsk
2010 International conference The Monotheistic religions and Human liberty
“Liberty of Person and post secular Society”, Dionisiana IV, p.186-193 Constanta,
Romania,
2010 საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში,“მოხსენება–
ამერიკული ღირებულებები და გლობალური სამყარო“, თბილისი,
2010
საერთაშორისო კონფერენცია–ევროპული იდენტობა და ომის
ევროპული
პარადიგმა
„ევროპის
რეგიონული
პოლიტიკა“
ჟურ.
სტრატეგიული კვლევები № 2 თბილისი
2009 საერთაშორისო კონფერენცია– საქართველოს უსაფრთხოება ცვლად
სამყაროში „გლობალური ტრანსფორმაციები და გლობალური გამოწვევები“
ჟურ. სტრატეგიული კვლევები № 3. თბილისი
2009 საერთაშორისო კონფერენცია
ამერიკათმცოდნეობაში
ამერიკული
დემოკრატიის გამოცდილება, „ამერიკული იდენტობის ტრანსფორმაცია“,
თბილისი
2008 International conference Philosophical relevance of the contemporary
challenges, Bucharest, Romania University “politehnica” “ The Paradigm of Christ
and Philosophy Heidegger’s ontology.” Constanta, Romania
2008
საერთაშორისო კონფერენცია– საქართველო და ევროპული სამყარო
ფილოსოფიურ–კულტურული დიალოგი ანთიმოზ ივერიელი „რელიგიური
ჰერმენევტიკა და კულტურათა დიალოგი“, თბილისი
2008
საერთაშორისო კონფერენცია– პასუხისმგებლობა, ტრადიციული
ღირებულებები და მდგრადი განვითარება, „კულტურული ტრადიცია და
პასუხისმგებლობა“, თბილის
2007
საერთაშორისო კონფერენცია–პასუხისმგებლობა გლობალიზაციის
ეპოქაში, „ტრანსფორმირებადი საზოგადოება და პასუხისმგებლობა“,
თბილისი
2007 საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკული–ქართული ურთიერთობები
ისტორია და თანამედროვეობა „პრაგმატიზმი და ამერიკული იდენტურობა“,
თბილისი
2005
საერთაშორისო კონფერენცია -პოსტსაბჭოური სივრცის ადამიანი.
მოხსენება -“პოლიტიკური ცნობიერების დილემა” სანკტ-პეტერბურგი
2004
საერთაშორისო კონფერენცია - ადამიანი, ეროვნული და
ზოგადადამიანურის მიმართება.
მოხსენება -“ქრისტეს პარადიგმა და
ჰაიდეგრის ონტოლოგია”, თბილისი
























9

ვალერიან რამიშვილი, CV

ადგილობრივი კონფერნეციები






















2016 კონფერენცია “ფილოსოფიურ-პოლიტიკური დისკურსი“,“ჟაკ დერიდას
ონტოლოგიის მოდელი“, თბილისი
იუნესკოს პროგრამის ფარგლებშიფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფენენცია; „ფილოსოფია და დღევანდელობა“,
„წერილის და მეტყველების მიმართება ჟ. დერიდას გრამატოლოგიაში“,
,თბილისი 2015
თსუ,კონფერენცია- „ფილოსოფია და თანამედროვეობა“, „ვითგენშტაინი და
ჰუსერლი ენის შესახებ“, 2014
თსუ,საფაკულტეტო კონფერენცია. მოხსენება „ელიტა და
რეტრადიციონალიზაცია ”თბილისი, 2012
თსუ,საფაკულტეტო კონფერენცია. მოხსენება „კომუნიკაციური გონება და
საზოგადოება”თბილისი, 2011
თსუ,საფაკულტეტო კონფერენცია, მოხსენება -“პოსტმოდერნული
მდგომარეობის გენეოლოგია”თბილისი, 2011
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მოხსენება- “რელიგიურისა და ეთიკურის
მიმართება ს.კირკეგორთან” თბილისი, 2010
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მ.მამარდაშვილი 80 წლისადმი მიძღვნილი
მოხსენება -“ინტელექტუალისა და საზოგადოების ურთიერთობის
მ.მამარდაშვილისეული ხედვა” თბილისი, 2010
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია “ფილოსოფია და დღევანდელობა”
მოხსენება-“ პოლიტიკა როგორც პერფორმანსი და კომუნიკაცია” თბილისი,
2010
თსუ,კონფერენცია ადგილობრივი დემოკრატია და მმართველობის სისტემის
დეცენტრალიზაცია, მოხსენება-“ ევროპის რეგიონული პოლიტიკა” თბილისი,
2009
თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება -“ს. კირკეგორის რწმენის
ფენომენოლოგია”თბილისი, 2009
თსუ,ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია
მოხსენება “-კომპიუტერთან მჯდარი სოკრატე” თბილისი, 2009
თანამედროვეობა და ფილოსოფია, აგრარული უნივერსიტეტის, თსუ და
მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის ინსტიტუტის ერთობლივი
კონფერენცია მოხსენება- “ თანამედროვეობა და ომის ფენომენი” 2008,
თბილისი
კონფერენცია რუსთავის საერო უნივერსიტეტის იუბილესადმი მიძღვნილი.
მოხსენება -“ქართული პოლიტიკური კულტურა” 2008 წ.
თსუ,საფაკულტეტო კონფერენცია _ შალვა ნუცუბიძის 120 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი. მოხსენება -“ადამიანი, დრო და სახეზემყოფობის პრობლემა” 2008

10

ვალერიან რამიშვილი, CV





კონფერენცია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია: 2 წლის
გამოცდილება. მოხსენება-“ რეგიონალური პოლიტიკა და ეროვნული
უსაფრთხოება” 2007 წ.
თსუ-სა და ფილოსოფიის ინსტიტუტის გაერთიანებული კონფერენცია.
მოხსენება -“ქართული პოლიტიკური კულტურის შესახებ” 2006 წ.

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა



Lincoln University Pennsylvania,USA, Department of History and political Science
“Capitalism in 21 Century”, USA, 2010-2011



2010-2011წწსაარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმებისა და სწავლების
ცენტრი № 1-130102პოლიტიკური პარტიების განვითარების მხარდაჭერის
პროექტი,მკვლევარ–ექპერტი



02.04.2014-02.04.2016--ანთიმოზ ივერიელი ქართულ-ევროპული დიალოგი,
FR/454/2-170/13, სსიპ-შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,
ძირითადი შემსრულებელი



17.04.2015-17.11.2015--- “დისკურსი და თავისუფლება” 363/09-1 თსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის კვლევითი პროექტი,სამეცნიერო ხელმძღვანელი



30.03. 2016-20.12.2016--„კრეაციონიზმის და ევოლუციონიზმის კონცეპტები“თსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კვლევითი პროექტი, პროექტის
შემსრულებელი

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების
და ა.შ. წევრობა








International association of Greek philosophy, member
Martin-Heidegger-Gesellschaft e.V. Meßkirch, member

Lincoln University Pennsylvania,USA, Department of History and political Science,
The Honourable lecturer,
Gerogian international university Doctor habilitatus USA,
Economic society of America(USA) member of scientific society and editorial board,
researcher analytic
საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი (peer-reviewed) ჟურნალის
„ფილოსოფიური კვლევები“(Philosophy Study) David Publishing Company. USA.
რედკოლეგიის წევრი
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ვალერიან რამიშვილი, CV






Філософія і політологія в контексті сучасної культури" "Вісник
Дніпропетровського університету. Серія: філософія, політологія, соціологія".
უკრაინა, რედკოლეგიის წევრი
ფილოსოფიურ-რელიგიური მიმომხილველი, თსუ,სარედაქციო საბჭოს წევრი
და # 5 რედაქტორი
თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს
ფილოსოფიის სექციის თავმჯდომარე

დამატებითი ინფორმაცია








ნ. კვარაცხელია _ ადამიანი და მეტაფიზიკა – რედაქტორი
ბ. მამულაიშვილი _ ჯანმრთელობა და ავადმყოფობა ადამიანის ღირებულებით
ორიენტაციაში – რედაქტორი
ი. ბრაჭული _ ზეკაცის ჰერმენევტიკა – რედაქტორი
ა. ზაქარიაძე _ ბიოეთიკა – რედაქტორი
სოციოლოგიური
თეორიები,
(მონოგრაფია)
აფხაზეთის
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, რედაქტორი 2009
ა.ზაქარიაძე ნარკვევები ამერიკულ ფილოსოფიაში- სამეცნიერო რედაქტორი 2009
ბერძენიშვილი ა. პოლიტიკური სოციოლოგია, რედაქტორი 2011

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაკითხული კურსები:

















შესავალი ფილოსოფიაში,
XX საუკუნის ფილოსოფიური მიმდინარეობები,
მეტაფიზიკა და ონტოლოგია,
ჰუმანიტარული ცოდნის მეთოდოლოგია.
ექსისტენციალიზმი,
ფენომენოლოგია,
ეპისტემოლოგია და ცნობიერების თეორია,
ჰაიდეგერი და პოსტმოდერნიზმი,
ანალიტიკური ფილოსოფია,
მეცნიერების ფილოსოფია,
ისტორიის ფილოსოფია,
მოდერნის და პოსტმოდერნის ფილოსოფია,
ინფორმაციული საზოგადოება და კომუნიკაციები,
ამერიკული იდენტობა და თვითცნობიერება,
ამერიკული პრაგმატიზმი და კონტინენტური ტრანსცენდენტალიზმი,

ვალერიან რამიშვილი

25.06.2017
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