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Sentyabrın 16-da Xəzər Universitetində yeni haqqında geniş məlumat verdi, əldə edilən nai-
dərs ilinin açılış mərasimi oldu. Dövlət himninin liyyətlərdən danışdı. 
səslənməsi ilə başlanan mərasimdə  universitetə  H. İsaxanlı  qəbul imtahanlarında ən yüksək 
yeni qəbul olunmuş birinci kurs tələbələri, onla- bal toplamış tələbələrə tələbə bileti təqdim etdi. 
rın valideynləri, yuxarı kurs tələbələri, universi- Yeni qəbul olunanlar adından Nadir Əlizadə çı-
tet rəhbərliyi, professor-müəllim heyəti iştirak xış edərək, seçdikləri Xəzər Universitetində yax-
edirdilər. şı mütəxəssis kimi yetişmək üçün əzmlə çalışa-

 Mərasimi giriş sözü ilə açan Xəzər Universi- caqlarını bildirdi.
tetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şura- Açılış mərasimi universitet tələbələrinin ifa-
sının sədri professor Hamlet İsaxanl müəllim və sında  konsert proqramı ilə başa çatdı. Tələbələr 
tələbə kollektivini, xüsusən birinci kurs tələbələ- auditoriyalara dəvət olundular və yeni dərs ili 
rini yeni dərs ilinin başlanması münasibətilə başlandı...
təbrik etdi, onlara uğurlar arzuladı, universitet 

 YENİ  DƏRS İLİ  YENİ  DƏRS İLİ 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham sitetinin "Dünya" məktəbi ən yaxşılar sırasına daxil 
Əliyevin “2012/2013-cü tədris ilində keçirilmiş olmuşdur! 
“Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi”müsabiqəsinin Qalib məktəblərin  hər biri 10000 (on  min) ma-
qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında” 6 nat məbləğində birdəfəlik pul mükafatı ilə müka-
avqust 2013-cü il tarixli cərəncamı ilə müsabiqədə fatlandırılmışdır.      
müvəffəqiyyət qazandıqlarına  görə qalib hesab "Dünya" məktəbinin müdiriyyətini, müəllimlə-
edilərək mükafatlandırılmış  50 ümumtəhsil rini, şagirdlərini və onların valideynlərini, 
məktəbi arasında  Xəzər Universitetinin  "Dünya" həmçinin Xəzər Universitetini təbrik edirik!
məktəbi də vardır. Daha böyük uğurlara doğru! Hər gün, hər saat 

Özəl məktəblər arasında yalnız Xəzər Univer- mükəmməlliyə doğru!

Burada intellektual, kulturoloji, ak-
sioloji keyfiyyətlərə yiyələnmiş müasir 
gənclər yetişdirilir. Məktəbdə hökm sürən 
intizama, davranış normalarına riayət mə-
dəniyyəti, öyrənci azadlığı, müstəqilliyi və 
təşəbbüskarlığı, xeyriyyəçilik, humanizm, 
əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təcəssümü öyrən-
ciləri ləyaqətli Vətən övladı kimi hazırlayır-
sa, İBO dünya sistemində təhsil, beynəlxalq 
hüquq və imtiyazlar bərabərliyi onları dün-
yanın ən inkişaf etmiş ölkələrində təhsil ala, 
işləyə bilən dünya insanına çevirir. 

Mən deyərdim ki, “Dünya məktəbi” Xə-
zər Universitetinin dünyaya baxış pəncərə-
si, çıxış qapısıdır...

Professor Əjdər AĞAYEV,
Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri

 “DÜNYA”  MƏKTƏBİ  “ƏN  YAXŞI  ÜMUMTƏHSİL  MƏKTƏBİ”  MÜSABİQƏSİNİN  QALİBİDİR

“DÜNYA   MƏKTƏBİ AZƏRBAYCANDA  ANALOQU  OLMAYAN
 ÜMUMİ TƏHSİL  VERƏN  TAM  ORTA  MƏKTƏBDİR

”



2004-cü ildən bəri dünya ali məktəblərinin “Webometrics” adlı reytinqi elan 
olunur. Bu reytinq tədqiqatını dünyanın nüfuzlu tədqiqat mərkəzlərindən biri olan 
İspaniyanın məşhur Dövlət Elmi Tədqiqat Mərkəzi (Consejo Superior de 
İnvestigac Cientifacasiones) aparır. Onlar Stanford Universitetinin və “Google” 
tədqiqatçılarının metodologiyasını əsas götürürlər. Bu mərkəz 1907-ci ildə Nobel 
mükafatı laureatı, professor Ramon y Cajal tərəfindən yaradılmışdır. 

dünya ali məktəblərinin ümumi gücü, müasirliyi, o 
cümlədən elektron-virtual dünyada tanınması əsas götürülərək 21 451 ali məktəb, o 
cümlədən Azərbaycandan 38 ali məktəb növbəti dəfə öyrənilmiş, tədqiq 
olunmuşdur. Nəticədə ali məktəblərin adı açıqlanmış, onların hər birinin tutduğu 
yer elan olunmuşdur.

Yüksək liqada (ilk 1/3) Azərbaycandan iki universitet - Bakı Dövlət Universiteti 
və Xəzər Universiteti yer almışdır. 

Dünyanın ən yaxşı 1650 kitabxanası arasında Azərbaycandan yalnız Xəzər 
Universitetinin kitabxanası seçilərək, dünya üzrə 1040-cı, Avropa üzrə isə 477-ci 
yerdədir.

BDU və Xəzər Universitetindən sonra gələn Azərbaycan Diplomatiya 
Akademiyası ilk onminliyə daxil olmuşdur.

QS ali məktəblərin dünya 
üzrə yeni reytinqini açıqlamışdır. Xəzər Universiteti dünya 
universitetləri arasında 651 -700-cü sırada yer alıb. 

XəzərUniversiteti,  həmçinin, xarici tələbələrin sayına görə 393, xarici professor-
müəllim heyətinin sayına  görə 283 və müəllim - tələbə sayının nisbətinə görə 338-
ci yerdədir. Ətraflı məlumatı bu linkdə əldə edə bilərsiniz:

http://www.topuniversities.com/universities/khazar 
university/undergrad#rankings.

2013-ci ilin iyul ayında

                    ***
2013-cü ilin sentyabr ayında

 

                         

  

Geniş məlumatla bu linkdə tanış ola 
bilərsiniz: http://www.webometrics.info/
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  ALİ MƏKTƏBLƏRİN DÜNYA ÜZRƏ YENİ REYTİNQİ
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Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı- xanlı ilə görüşdülər. Görüşdə  prorektorlar Məhəm-
nın (ATGTİ) Serbiya Universitetlər Birliyi məd Nuriyev, Rafiq Əhmədov, İctimai əlaqələr və me-
(SKONUS) ilə əməkdaşlığı çərçivəsində Serbiyanın dia üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli, Tələbə Məclisi-
Belqrad Dövlət, Niş Dövlət və "Singidunum" univer- nin Prezidenti Aysel Tağıyeva və ATGTİ Beynəlxalq 
sitetlərinin tələbələri ölkəmizdə səfərdədilər. Sentya- əlaqələr departamentinin direktoru Toğrul Məmmədli 
brın 13-də Tələbə Məclisinin təşkilatçılığı ilə serbiyalı iştirak edirdilər.  Serbiyalı tələbələrə universitet və təh-
tələbələr universitetimizin qonağı oldular. sil sistemi haqqında məlumat verildi.  Sonra qonaqlar 

Onlar  əvvəlcə universitetin təsisçisi, Direktorlar universitetin kitabxanası, xalça müzeyi, dərs otaqları 
və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa- və Tələbə Məclisinin otağı ilə taniş oldular.

SERBİYALI  TƏLƏBƏLƏR  “XƏZƏR” DƏ  

İyulun 5-də  Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilat- danda ümummilli lider Heydər Əliyevin, görkəmli 
ları İttifaqı (ATGTİ) və Serbiya Universitetlər Birliyi Serbiya yazçısı Milorad Paviçin heykəllərini  və NA-
(SKONUS) arasında imzalanmış niyyət protokolu TO qüvvələrinin Belqradı bombardman etdikləri za-
əsasında sentyabrın 2-10-da   müxtəlif universitetlə- man həlak olmuş uşaqların xatirəsinə ucaldılmış abi-
rin tələbə gənclər təşkilatlarını  təmsil edən 5 nəfərdən dəni  ziyarət etmiş, məşhur alim Nikola Teslanın mu-
ibarət nümayəndə heyəti Serbiya Respublikasında zeyində onun həyatı və dünya elminə bəxş etdiyi ixti-
səfərdə olmuşdur. Xəzər Universitetini Tələbə raları ilə  tanış olmuşlar.
Məclisinin Prezidenti Aysel Tağıyeva təmsil etmişdir.  ATGTİ nümayəndə heyəti “Singidunum” və 
Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin üzvləri Belqrad Dövlət universitetlərində, Serbiyanın Gənc-
Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyində  olmuş,  lər və İdman Nazirliyində təşkil olunmuş görüşlərdə iş-
onlara səfirliyin  fəaliyyəti və ölkələrarası (Azərbay- tirak etmiş, Belqradda fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
can - Serbiya) münasibətlər haqqında məlumat Mədəniyyət Mərkəzində serbiyalı tələbələr üçün 
verilmişdir.  Nümayəndə heyəti  səfirliyin əməkdaş- Azərbaycan mədəniyyət gecəsi keçirmişlər.
ları ilə birlikdə Belqradın mərkəzi meydanı Taşmay-

 SERBİYADA

TƏLƏBƏ 

  PREZİDENTİ 

 MƏCLİSİNİN
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Erasmus Mundus mübadilə proqramı çərçivə- də siyasi elmlər ixtisası üzrə,  həmin universitetin 
sində 2013-cü ilin payız semesterində Avropa Bir- digər bir tələbəsi Natalia Konarzewska isə 10 ay ər-
liyi ölkələrinin müxtəlif universitetlərindən olan 6 zində beynəlxalq əlaqələr ixtisası üzrə PhD pillə-
nəfərdən ibarət tələbə, tədqiqatçı və müəllim sində, EUROEAST Erasmus Mundus proqramı 
heyəti Xəzər Universitetində üç Erasmus Mundus çərçivəsində İspaniyanın Valensiya Politexnik 
proqramı üzrə təhsil və tədqiqatlarını davam etd- Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə maqistr 
irəcəklər. tələbəsi Andrea Ferri Calatayud 10 ay müddətində 

WEBB Erasmus Mundus Proqramı çərçivə- təhsillərini Xəzər Universitetində davam etdirə-
sində Fabienne Bossuyt, Ewa Kowara, Natalia Ko- cəklər. 
narzewska və Delphine Volcke artıq universitetə ELECTRA Erasmus Mundus proqramı çərçi-
gəlmişlər. Belçikanın Ghent Universitetinin Siya- vəsində seçilən həmin universitetin PhD tələbəsi 
si elmlər departamentinin müəllimi Fabienne Bos- Carolina Blanes isə Menecment sahəsi üzrə “The 
suyt bir ay müddətində “Eastern and Central Euro- knowledge management as a basic competition in 
pean dimension of the European Union's (EU) en- the integration and system implantation of quality 
gagement with Azerbaijan” mövzusunda  tədqiqat management in productive units and schools that 
aparacaq, həmin universitetin Avropaşünaslıq üz- offer initial qualifications programs” mövzusunda 
rə maqistr tələbəsi Delphine Volcke isə iki semes- tədqiqatını 10 ay müddətində davam etdirmək 
ter ərzində təhsil alacaq. Polşanın Varşava Univer- üçün noyabr ayında Xəzər Universitetinə gələcək.
sitetinin bakalavr tələbəsi Ewa Kowara bir semes-
ter ərzində Humanitar və sosial elmlər fakültəsin-

AVROPA  BİRLİYİ  ÖLKƏLƏRİNDƏN  OLAN  TƏLƏBƏ  VƏ  TƏDQİQATÇILAR 
 XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ



8 321 Sentyabr  2013

NDU
“Xəzər Xəbər”in 

NDU
bürosu

 Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı  
səfirinin müavini Derek C.Hoqan başda olmaqla 
səfirliyin nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar 
Respublikasına  səfəri çərçivəsində sentyabrın 17-də 
NDU-da omuşdur. Rəsmi qəbuldan sonra qonaqlar 
Beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər fakültəsində, 
“Diplomatiya” kabinetində, kitabxanada olmuş, uni-
versitet ərazisini gəzmişlər. 

Universitetin elektron kitabxanası ilə tanışlıq, 
burada yaradılan şərait xüsusi marağa səbəb olmuş-
dur. Universitetin rektoru, biologiya elmləri doktoru, 
professor Saleh Məhərrəmov məlumat vermişdir ki, 
bu il kitabxananın binası təmir edilmiş, oxuculara da-
ha yüksək səviyyədə xidmət göstərə biləcək, yeni nə-
sil texnologiyalarla təchiz olunmuş kitabxana yara-
dılmışdır. Derek C.Hoqan kitabxananın müasir 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları quraş- radılan şəraitlə tanış olmuşdur.
dırılmış elektron oxu zalında və digər şöbələrində ol- Sonra Derek C.Hoqanın tələbələrlə görüşü ol-
muş, kitabxananın elektron kataloqu ilə tanış olmaq, muşdur. Görüşdə dünyada baş verən ictimai-siyasi 
sorğulara operativ cavab almaq və virtual sifariş ver- proseslər, dövlətlərarası siyasi-iqtisadi əlaqələr, 
mək üçün nəzərdə tutulmuş Elektron informasiya köş- Amerika və Azərbaycan arasında diplomatik münasi-
kü ilə, elektron kataloq sisteminin, kitabların tam- bətlərin inkişafında elm, təhsil sahəsində tərəfdaşlı-
mətnli elektron versiyasının hazırlanması prosesi ilə ğın rolu, universitetlərarası əməkdaşlığın perspektivi, 
maraqlanmış, İnternet mərkəzində universitetin mü- Azərbaycan və Naxçıvan təəssüratları barədə suallar 
əllim və tələbələrinin internetdən istifadəsi üçün ya- cavablandırılmışdır. 

ABŞ  SƏFİRLİYİNİN  NÜMAYƏNDƏ  HEYƏTİ  NDU-DA

yüksək etimaddan, mütəxəssis hazırlığına 
hərtərəfli dövlət qayğısından bəhs etmişdir. Rektor 
qeyd etmişdir ki, muxtar respublika rəhbərliyinin 
tapşırığı və dəstəyi ilə keçirilən təlim kursları 
regionda yüksək ixtisaslı kadr potensialının 
formalaşması, bilik və təcrübə mübadiləsi 
baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

 Layihənin idarə olunması üzrə təlim kursunun 
təşkilatçısı olan GRBS Şirkətlər Qrupunun baş 
direktoru Bəhram Qurbanov  qeyd etmişdir ki, 
rəhbərlik etdiyi təşkilat akkreditasiyalarının sayına 
görə öz sahəsi üzrə dünyada ilk beşlikdə dayanır, 
postsovet məkanında isə ilk yeri tutur. Təlim 

NDU-da Azərbaycan hökuməti və Beynəlxalq iştirakçıları təlim zamanı layihənin uğurla idarə 
İnkişaf Assosiasiyasının birgə  həyata keçirdiyi olunması üzrə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş 
“Dövlət investisiyaları üzrə  kadr potensialının yanaşma və proseduralarla bağlı zəngin nəzəri və 
gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində  keçirilən təcrübi bilik əldə edərək, gələcəkdə Azərbaycanın 
növbəti təlim kursu  başa çatmışdır.    Kursun sosial-iqtisadi tərəqqisi naminə  uğurla fəaliyyət 
yekununda NDU-nun rektoru, biologiya elmləri göstərəcəklər. Sonda təlim iştirakçılarına 
doktoru, professor Saleh Məhərrəmov çıxış sertifikatlar təqdim olunmuşdur.          
edərək, Azərbaycanda gənc kadrlara göstərilən 

TƏLİM  KURSU  UĞURLA  BAŞA  ÇATDI
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 ELMİ - İNZİBATİ  ŞURANIN  İCLASI ELMİ - İNZİBATİ  ŞURANIN  İCLASI

Xəzər Universitetinin Elmi-İnzibati Şurası işlər haqqında siyasəti barədə  Magistratura, 
sentyabrın 6-da universitetin tədris işləri üzrə doktorantura və elmi işlər bölməsinin müdiri Eldar 
prorektoru Məhəmməd Nuriyevin sədrliyi ilə cari Şahgəldiyevin məlumatı dinlənildi. Gündəlikdəki  
dərs ilində ilk iclasını keçirdi. İclasın gündəliyinə məsələlər haqqında müvafiq qərarlar qəbul edildi.  
əsasən M. Nuriyev universitetdəki yeni təyinatlar və İclasda, həmçinin cari məsələlər müzakirə olundu.
Elmi-İnzibati Şuranın yeni tərkibi haqqında məlumat Universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyum-
verdi. Fakültə dekanları İnqilab Əhmədov, Cabir Xə- lar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı iclasda 
lilov, Elza Səmədova və dekan müavini Əlihüseyn çıxış edərək, yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr-
Dövlətov məzunlar haqqında məlumat verdilər. dən danışdı.
Universitetin magistratura, doktorantura və elmi 

Sentyabr ayının 23-25-də Bakıda Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə III Bakı Beynəlxalq 
kitab-sərgi yarmarkası keçirildi. Sərgidə 25 ölkədən 125 
nəşriyyat evi öz məhsulunu təqdim etdi. 

Xəzər Universitetinin Tarix və arxeologiya departa-
mentinin əməkdaşları da sentyabr ayının 25-də sərgidə 
iştirak edib, təqdim olunan kitablarla tanış oldular. Əsir və 
İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar 
Dövlət Komissiyasının nümayəndələri Rəna Abbasova və 
Qabil Kazımov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
nümayəndəsi Asəf Rzazadə departamentə tarixə aid kitab-
lar və disklər hədiyyə etdilər. Əməkdaşlarımız kitab sərgidə 
departamentin kitabxanası üçün lazım olan kitabları da əldə 
etdilər.

TARİX  VƏ  ARXEOLOGİYA  DEPARTAMENTİNİN 
 ƏMƏKDAŞLARI  III  BEYNƏLXALQ  KİTAB-SƏRGİ  YARMARKASINDA     

 

ƏMƏKDAŞLARIMIZ  LONDONDA  KEÇİRİLƏN  KONFRANSDA
  İŞTİRAK  ETMİŞLƏR

Sentyabrın 9-13-də Xəzər Universitetinin İnkişaf olunmasında bilik, bacarıq və səlahiyyətlərin geniş-
üzrə direktoru Raziyə İsayeva  və Keyfiyyətin Təmi- ləndirilməsi  üçün  layihənin tərəfdaş universitetləri-
natı Mərkəzinin rəhbəri Lyudmila Sotova "Tələbə dəs- nin heyət üzvlərinin pilot qrupunun təkmilləşdirilmə-
tək və inkişaf xidmətləri" Tempus layihəsi çərçivəsin- si üçün təşkil edilmişdi. Konfrans tələbə xidmətləri, 
də Londonda Middlesex Universitetinin təşkil etdiyi karyera, məzunların işlə təmini, e-təhsil imkanları və 
seminarda iştirak etmişlər. Tədbir tələbə oriyentasi- 3D virtual mühitlərdə tələbələrin  iştirakı və s. möv-
yası, tələbələrə akademik dəstək, məzunlarla əlaqə və zularda keçirilmiş seminarlarla, Unihelp şöbəsi və 
tələbə həyatı məsələlərinin planlaşdırılması və idarə kitabxana ilə tanışlıqla başa çatmışdır.
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 Xəzər Universitetinin  Təhsil Nazirliyinin sifa- üçün təşkil  olunmuşdur. Təlimi Türkiyədən dəvət 
rişi ilə  həyata keçirdiyi  “İdarəetməyə dair qərar- edilmiş,  tanınmış mütəxəssis, beynəlxalq təlimçi 
ların verilməsi üçün şagirdlərin qiymətləndirmə nə- Prof. Dr. Ata Tezbaşaran və Xəzər Universitetinin 
ticələrindən və monitorinq tədqiqatlarından isti- Təhsil fakültəsinin dekanı Dr. Elza Səmədova 
fadə” üzrə növbəti təlim kursu sentyabrın 23-28-də aparmışlar.
Təhsil Nazirliyinin və TQDK - nın əməkdaşları 

“ELSEVİER  MƏLUMATLAR  BAZASI”NIN 
 TƏMSİLÇİSİ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

Xəzər Universitetinin Magistratura, dokto- laboration Trends in Research”) mövzusunda təq-
rantura və elmi tədqiqat işləri bölməsinin təşki- dimat keçirmişdir. A. Saracoğlu  iştirakçılara el-
latçılığı ilə sentyabrın 20-də “Elsevier Məlumat- mi məqalələrin işlənməsi və dərc olunması za-
lar Bazası”nın təmsilçisi Altay Saracoğlu  uni- manı xarici tədqiqatçılarla əməkdaşlıq qurmağın 
versitetin professor-müəllim heyəti və doktorant əhəmiyyətinə dair tövsiyələrini vermişdir.  
tələbələri ilə görüşərək, “Beynəlxalq elmi əmək- Tədbirdə universitetin prorektoru professor 
daşlığın tendensiyaları”(“The International Col- Məhəmməd Nuriyev iştirak etmişdir.

“QİYMƏTLƏNDİRMƏ  NƏTİCƏLƏRİNDƏN  İSTİFADƏ”YƏ  

DAİR  TƏLİM  KURSU 
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Xəzər Universitetinin elmi-kütləvi və ədəbi-publisistik nəşri olan “Xəzər Xəbər” jurnalı ayda bir dəfə 
(avqust ayından başqa) 80 səhifə həcmində və qismən rəngli çap olunur. 
Jurnalda Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində tələbə həyatı, təhsil yenilikləri, elm, sənət, 
ədəbiyyat, mədəniyyət, turizm və idmana aid müxtəlif materiallar və maraqlı xəbərlər dərc olunur. 

2014-cü il üçün “Xəzər Xəbər” jurnalına “Azərmətbuatyayımı”ASC-nin şəhər və rayon mətbuat 
yayımı şöbələrində, “Qasid”  ASC-nin xətti ilə isə aşağıdakı ünvanlarda dekabrın 25-dək abunə 
yazılmaq olar 

“Azərpoçt” MMC-nin Bakı Mərkəzi poçtu (Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 36), tel.: 493-33-66   
1 saylı poçt (İstiqlaliyyət küçəsi, 35, İçərişəhər metrosunun yanı, İqtisadiyyat Universiteti ilə 
üzbəüz), 

“Qasid” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (5-ci mikrorayon, Cavad xan küçəsi, 21, Memar Əcəmi 
metrosunun yanı, 

“Xəzər Xəbər” jurnalına, həmçinin, “Metro-Servis” MMC-də abunə yazılmaq olar.

(1 illik abunə haqqı 22 manat, 6 aylıq abunə haqqı ilin birinci yarısında 12 manat, 
ilin ikinci yarısında 10 manatdır):

Tel.: 492-58-40

Tel.: 493-14-06;   493-16-43 

 Tel.: 434-01-33; 434-93-01
 
“Xəzər Xəbər” jurnalını pərakəndə satışda “Metro-Servis” MMC-nin Bakı metropoliteni stansi-
yalarındakı köşklərindən almaq olar.

2014-CÜ  İL  ÜÇÜN  “XƏZƏR  XƏBƏR”  JURNALINA  ABUNƏ  ELANI

 Bizə yazın!Abunə olun! Oxuyun!
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əzər Universiteti nəzdində fəaliyyət gös-
tərən Avrasiya Hasilat Sənayesi Bilik XMərkəzi iyulun  4-6-da  Crescent Beach 

otelində “Hasilat sənayesi ölkələrində gəlirlərin idarə 
olunması və iqtisadi diversifikasiya” mövzusunda 
növbəti təlimini təşkil etdi. Altı ölkənin – Azərbay-
can, Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Ta-
cikistanın elmi-tədqiqat institutları, universitetlər,  
dövlət qurumları və  media mənsublarının. eləcə də 
vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin  20-dək   nüma-
yəndəsinin iştirak  etdiyi təlimin açılışında mərkəzin 
direktoru İnqilab Əhmədov çıxış edərək, təqdim olu-
nan mövzuların aktuallığından, proqramın məqsədi 
və praktiki əhəmiyyətindən danışdı. 

Təlimdə gəlirlərin idarə olunması, təbii ehtiyat-
larla zəngin ölkələr üçün makroiqtisadi çərçivələr, su-
veren rifah fondları, makroiqtisadiyyatın idarə olun-
ması, gəlirlərin submilli səviyyədə bölünməsi, dövlət 
neft-qaz şirkətləri,  iqtisadiyyatın və ixracın diver-
sifikasiyası və onun ölçülməsi, iqtisadiyyatın diversi-
fikasiyasından dayanıqlı inkişafa və s. istiqamətlər 
üzrə təqdimatlar dinlənildi.  İştirakçılar təqdim olun-
muş bütün mövzular ətrafında  interaktiv müzakirələr 
apardılar, qruplara bölünərək konkret tapşırıqları 
yerinə  yetiridilər.

“HASİLAT  SƏNAYESİ  ÖLKƏLƏRİNDƏ  GƏLİRLƏRİN  İDARƏ  OLUNMASI 

 VƏ  İQTİSADİ  DİVERSİFİKASİYA” 
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Təlimin ikinci günü iştirakçılar tərəfindən hazır-
lanan Rusiya və Qazaxıstanda suveren rifah fondları-
nın vəziyyəti üzrə təqdimatlar dinlənildi.  

Ümumiyyətlə, təlim iştirakçılar tərəfindən bö-
yük diqqət və maraqla qarşılandı. Təlim Gəlirlərə Nə-
zarət İnstitutu (Revenue Watch Institute, US) mütə-
xəssislərinin tərtib etdiyi proqram əsasında Azərbay-
canın tanınmış ekspertləri tərəfindən aparılırdı.

Təlimin sonuncu günü iştirakçılara xüsusi serti-
fikatlar və Xəzər Universitetinin hədiyyələri təqdim 
edildi. Eyni zamanda, Bakı şəhəri ilə tanışlıq məqsə-
dilə qonaqlar  üçün xüsusi ekskursiya təşkil olundu.

3 gün davam edən təlimdə iştirakçıların təlimçi-
lər tərəfindən gündəlik  qiymətləndirilməsi  aparılıb. 
Qiymətləndirmədə ən yüksək nəticələr nümayiş et-
dirmiş məzunlar Avrasiya Bilik Mərkəzinin ilin so-
nunda təşkil edəcəyi ənənəvi “Təlimçilər üçün təlim-
lər”inə dəvət olunacaq, təlimləri uğurla başa vuran 
məzunlar Avrasiya Bilik Mərkəzinin təlimçilər qru-
puna qoşulacaqlar.   

MÖVZUSUNDA  BEYNƏLXALQ  TƏLİM 
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VOKALÇI  MÜƏLLİMİMİZİN 
 

PARİSDƏ  

UĞURU

S
entyabrın 17-də UNESCO-nun 
mənzil qərargahında TÜRKSOY-
un, Azərbaycan, Qazaxıstan və Tür-

kiyənin bu beynəlxalq qurum yanında dai-
mi nümayəndəliklərinin təşkilatçılığı ilə da-
hi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyli-
nin “Arşın mal alan” operettasının 100 illiyi-
nə həsr edilmiş bayram tədbirləri keçiril-
mişdir. 

Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadi-
mi Əli Usubovun rejissorluğu, Azərbayca-
nın xalq artisti, professor Ağaverdi Paşaye-
vin dirijorluğu və Qazaxıstanın Karakanda 
Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə Azər-
baycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə-
dən gəlmiş aktyorlar “Arşın mal alan” ope-
rettasını  göstərmişlər. Onların çıxışı böyük 
maraqla qarşılanmışdır.

Tamaşada Asya rolunu beynəlxalq mü-
sabiqələr laureatı, Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyası xor kapellasının artisti, M. F. 
Axundov adına Opera və Balet Teaterının 
solisti, Xəzər Universitetinin müəllimi Məh-
səti Cabbarova ifa etmişdir. O, uğurlu çıxışı-
na görə UNESCO-nun diplomu və TÜRK-
SOY-un təşəkkürnaməsi ilə təltif olunmuş-
dur.

Həmin tamaşa sentyabrın 13-də  Qaza-
xıstanın paytaxtı Astana  və Karakanda şə-
hərlərində də nümayiş etdirilmişdir.
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MUMEENA - Avropa Şurasının Şərqi 
Avropada Tibb Təhsilinin Müasirləşdirilməsi 
layihəsinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət 
Universitetində olmuşlar. Universitetin 
rektoru, biologiya elmləri doktoru, professor 
Saleh Məhərrəmov qonaqları qəbul edərək, İtaliyadan olan nümayəndələr təmsil olunur. Univer-
müasir dövrdə Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya və sitetin Tibb fakültəsi 2012-ci ildən bu proqrama qoşu-
ümumavropa ali təhsil məkanının formalaşdırılması lub. Tibb fakültəsinin əməkdaşları layihə çərçivəsində 
məqsədi ilə NDU-da görülən işlərdən danışdı. Avropanın müxtəlif universitetlərində keçirilən treninq-

lərdə iştirak ediblər. 
Gorüşdə dünya səhiyyəsində baş verən yeniliklər, 

Avropada Tibb Təhsilinin əsas müddəaları və modeli, 

 Avropa tibb təhsilində qazanılan tibb sahəsində tələbə və təcrübə mübadiləsi ilə bağlı 
qabaqcıl təcrübənin tətbiqi məsələlərdən bəhs olundu. Səfər zamanı qonaqlar Tibb 

fakültəsində tədrisin vəziyyəti, buradakı maddi-texniki 
baza, tələbələrin nəzəri və təcrübi bilik səviyyələri ilə 

Pediatriya kafedrasının baş müəlli- tanış oldular. 
mi, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, layihənin yerli ko-  
ordinatoru Elmar Rzayev çıxış etdilər. Qeyd olundu ki, Mehriban Sultan,
MUMEENA layihəsi Avropada Tibb təhsilinin modelini NDU-nun Mətbuat şöbəsinin müdiri
təqdim edir. Layihədə İngiltərə, Niderland, İspaniya və 

Layihənin koordinatoru, Boyuk Britaniyanın Leeds 
Universitetinin direktoru, professor Trudie Robertsin, 
layihənin digər əməkdaşları Anne Maria Reid, Riçard 
Fuller və Elania Brockun iştirakı ilə növbəti müştərək 
layihələrin həyata keçirilməsi, muxtar respublikada tibb 
təhsilinin inkişafı,

 kimi tərəfdaşlıq məsələləri 
müzakirə olundu. 

 Sonra tələbələrlə görüş keçirildi. Görüşdə Trudie 
Roberts, NDU-nun 

magistr, bakalavr səviyyələrində tələbələrin hazırlan-
ması üçün tibbi kurrikulum haqda ətraflı məlumat veril-
di, 

NDU

TEMPUS MUMEENA
 LAYİHƏSİNİN TƏMSİLÇİLƏRİ

 UNİVERSİTETDƏ 

NDU-da “Bilik günü”nə həsr olunmuş yığıncaq keçirildi. 
Yığıncaq universitetin tarixini və inkişaf yolunu əks etdirən 
filmin nümayişi ilə başladı . Bu il ali məktəbə yeni qədəm qo-
yan I kurs tələbələrinin iştirak etdiyi tədbirdə rektor, biologiya 
elmləri doktoru, professor Saleh Məhərrəmov qeyd etdi ki, 
ölkədə intellektual potensiala göstərilən əvəzsiz qayğı NDU-
da da öz real inikasını tapmaqdadır. Vurğulandı ki, 
universitetin 108 hektarlıq ərazisində tikilən, əsaslı təmir 
olunaraq istifadəyə verilən tədris korpusları, Tələbə Sosial 

Xidmət mərkəzi, Tələbə Evi, idman meydançaları ölkədə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilə, savadlı kadrların 
yetişməsinə göstərilən yüksək qayğının təzahürüdür. Məqsədyönlü təhsil strategiyasının nəticəsidir ki, Naxçıvanda 
möhkəm milli əsaslara malik, güclü maddi-texniki bazası olan müasir tipli universitet formalaşmışdır. Rektor 2013-2014-cü 
tədris ilində universitetə qəbul olunmuş tələbələri təbrik etdi, yeni dərs ilində hamıya uğurlar dilədi.                                                            

Daha sonra, Hüquqşünaslıq ixtisası  üzrə 690 balla tələbə adını qazanan Surə  Qurbanova, həmçinin 600-dən yuxarı bal 
toplayaraq Müalicə  işi ixtisasına qəbul olan Tamam Seyidli, Beynəlxalq münasibətlər ixtisasının I kurs tələbələri Rəhim 
Nəcəfov və İnci Rzayeva çıxışlarında NDU-nun tələbəsi adını qazandıqları üçün qürur duyduqlarını və burada tələbələrə 
yaradılan şəraitdən layiqincə istifadə edəcəklərini vurğuladılar.

 
Mina Qasımova,

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin əməkdaşı

“BİLİK  GÜNÜ”NƏ 
 HƏSR  OLUNMUŞ  YIĞINCAQ



76 321 Sentyabr  2013

 Xəzər Universitetinin “Dünya”  məktəbində yeni tədris ilinin ilk 
zəngi səsləndi. Yenə də məktəblilər əllərində çiçək dəstələri doğma 
məktəblərinin qarşısına toplaşdılar. Üzlərdə sevinc, qəlblərdə 
həyəcan yeni tədris ilinə “xoş gəldin” dedilər. Balaca birincilər sinif 
otaqlarında müəllimləri və yeni yoldaşları ilə tanış oldular, məktəbin 
onlar üçün hazırladığı hədiyyələri və şagird vəsiqələrini aldıqdan 
sonra isə məktəbli dostlarının çıxışlarını dinlədilər. Məktəblilərin 
hazırladıqları “Vals”, “Lalə” rəqsləri, “Dünya məktəbinin himni” ta-
maşaçıların zövqünü oxşadı. 

  Məktəb rəhbərliyi və pedaqoji kollektiv, şagirdlər və valideyn-
lər yüksək nəticələr göstərərək ali məktəblərə  daxil olan məzunları 
təbrik etdilər. 

 Açılışda Xəzər Universiteti və “Dünya” məktəbinin təsisçisi, 
professor Hamlet İsaxanlı yeni tədris ilinin başlaması münasibətilə 
məktəbliləri təbrik etdi, məktəbin uğurlarından danışaraq, perspek-
tivlərindən söz açdı. 

İLK ZƏNG!.. YENƏ DƏ SƏSLƏN,

ÜRƏKLƏRİ OXŞA SƏN...
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