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ინტერვიუ 

კვლევის პროექტი: გრავიტაციული ტალღები გრავიტაციის ეფექტურ თეორიებში 

დაწესებულება: პარი საკლეს უნივერსიტეტი / IJCLab 

 

§ თუ შეიძლება, მოკლედ აღგვიწერეთ თქვენი სპეციალობა და კვლევის პროექტი ამ 
მობილობის ფარგლებში. 
 
მე ვარ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
თეორიული ფიზიკის მიმართულების დოქტორანტი. ჩემი სადოქტორო ნაშრომის თემა 
ეხება გრავიტაციულ ტალღებს და მათ შესაძლო კავშირს სარკული სამყაროს 
მოდელთან, რომელიც ბნელი მატერიის ერთ-ერთი კანდიდატია. მობილობის 
ფარგლებში ჩატარებული კვლევის თემატიკა წარმოადგენს ჩემი სადოქტორო ნაშრომის 
ერთ-ერთ მიმართულებას. კერძოდ, ჩვენი მიზანი იყო, შეგვესწავლა, როგორ შეიცვლება 
გრავიტაციული ტალღის ფორმა, თუკი მას ასხივებს სარკული ვარსკვლავი. 
 

§ რა იყო თქვენი მოტივაცია ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის სადოქტორო 
მობილობაში მონაწილეობის მისაღებად? 
 
მე მქონდა კონტაქტი პარი საკლეს უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი IJCLab-ის 
ერთ-ერთ წამყვან მეცნიერთან, რომელიც თანახმა იყო ყოფილიყო ჩემი სამეცნიერო 
ხელმძღვანელი და  ჩაგვეტარებინა ერთობლივი კვლევა. ფრანგულ-ქართული 
უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამამ საშუალება მომცა, პირადად წავსულიყავი პარი 
საკლეს უნივერსიტეტში და კვლევის უდიდესი ნაწილი ჩამეტარებინა ჩემს 
ხელმძღვანელთან უშუალო თანამშრომლობით, რისი გაკეთებაც მხოლოდ ონლაინ 
კომუნაკაციით პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნებოდა.  
 

§ რატომ აირჩიეთ საფრანგეთი? უფრო კონკრეტულად კი, პარიზი, პარი საკლეს 
უნივერსიტეტი?  
 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ ერთ-ერთ საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენციაზე იმყოფებოდა პარი საკლეს უნივერსიტეტის 
წარმომადგენელი. მან გააკეთა მოხსენება პარი საკლეს უნივერსიტეტში და მასთან 
დაქვემდებარებულ ლაბორატორიებში მიმდინარე კვლევების შესახებ.  ასევე, მან 
გამოთქვა სურვილი, რომ ქართველი სტუდენტებიც ჩართულიყვნენ ამ კვლევებში. 
მოხსენების შემდეგ, მე მას ვესაუბრე პირადად და გამოვთქვი მათთან თანამშრომლობის 



ინტერესი. იგი დამპირდა, რომ გაეცნობოდა ჩემი კვლევის თემატიკას და 
დამაკავშირებდა იმ მეცნიერებთან, რომლებიც მსგავს თემებზე მუშაობენ. სამწუხაროდ, 
პანდემიამ ეს პროცესი შეაფერხა, თუმცა, საბედნიეროდ ჩვენი თანამშრომლობა მაინც 
შედგა. 
 

§ თქვენ უკვე დაასრულეთ კვლევა საფრანგეთში, როგორ ჩაიარა კვლევის პროცესმა პარი 
საკლეს უნივერსიტეტში?  
 
კვლევის პროცესმა ძალიან ნაყოფიერად და წარმატებით ჩაიარა. მე თითქმის 
ყოველდღე ვხვდებოდი ჩემს ხელმძღვანელს და ერთად ვმუშაობდით ჩვენს კვლევაზე. 
ასევე გავიცანი სტუდენტები, რომლებიც სხვადასხვა საკითხზე მუშაობენ და მათ 
გამიზიარეს თავიანთი გამოცდილება. გარდა ამისა, მქონდა შესაძლებლობა 
დავსწრებოდი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ასტრონაწილაკების შესახებ, 
რომელიც ჩემი იქ ყოფნის პერიოდში გაიმართა და ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის.  
 

§ თქვენი აზრით, რა მხრივ უწყობს ხელს მსგავსი ტიპის გაცვლითი პროგრამები 
მკვლევარებსა და ზოგადად კვლევას საქართველოში?  
 
მსგავსი ტიპის პროგრამები აუცილებელია მკვლევარების კვალიფიკაციის 
ასამაღლებლად და, შესაბამისად, საქართველოში მეცნიერების განსავითარებლად. 
მეცნიერება, მითუმეტეს დღევანდელ ეპოქაში, კოლექტიური საქმიანობაა. ცოდნისა და 
გამოცდილების გაზიარების გარეშე,  მხოლოდ ინდივიდუალური მუშაობით 
შეუძლებელია რაიმე ღირებულის შექმნა. მსგავსი გაცვლითი პროგრამები ახალგაზრდა 
მეცნიერებს საშუალებას აძლევს გაეცნონ უახლესს მეთოდებს, ჩაერთონ თანამედროვე 
კვლევის მოწინავე ფრონტზე, აიმაღლონ კვალიფიკაცია და მიღებული გამოცდილება 
მოახმარონ საქართველოში მეცნიერების განვითარებას. 
 

§ რა რჩევებს მისცემდით იმ სტუდენტებსა თუ მკვლევრებს, ვინც ისურვებდა საფრანგეთში 
სწავლას და/ან ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის სადოქტორო სტიპენდიის 
პროგრამაში მონაწილეობის მიღებას?  
 
ჩემი ერთადერთი რჩევა ის იქნებოდა, რომ მათ ეს ნაბიჯი აუცილებლად გადადგან. 
საფრანგეთში სწავლით ისინი მიიღებენ უაღრესად მნიშვნელოვან ცოდნასა და 
სასარგებლო გამოცდილებას, რის საშუალებასაც მათ ფრანგულ-ქართული 
უნივერსიტეტის პროგრამები აძლევს. 
 

§ თქვენ უკვე დაბრუნდით საქართველოში, შეგიძლიათ აღგვიწეროთ საფრანგეთში 
ჩატარებული კვლევის მნიშვნელობა თქვენი სადოქტორო ნაშრომისთვის? როგორ 
ფიქრობთ ამ საერთაშორისო მობილობის ფარგლებში შეძენილი უნარებისა და 
გამოცდილების გამოყენებას?  
 



საფრანგეთში ჩატარებული კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი სადოქტორო 
ნაშრომისთვის. იქ ყოფნისას შესწავლილი საკითხი წარმოადგენს თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩემს ხელმძღვანელთან ერთად აქამდე შესრულებული 
სამუშაოს სხვა ასპექტს. ამგვარად, საფრანგეთში ჩატარებული კვლევა შეავსებს ჩემს 
სადოქტორო ნაშრომს და მას მეტ ღირებულებას შესძენს. გარდა იმისა რომ ამ 
მობილობის ფარგლებში ჩატარებული კვლევა წაადგება ჩემს სადოქტორო ნაშრომს, იქ 
შეძენილი უნარ-ჩვევები, დამოუკიდებლად მუშაობის გამოცდილება, კომპიუტერული 
პროგრამის უკეთესად დაუფლება და სამეცნიერო მიმართულების უახლეს მიღწევებთან 
და მეთოდებთან გაცნობა, გამოსადეგი იქნება ჩემი სამომავლო საქმიანობისთვისაც. 

 


