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Sentyabrın 29-da Aktyor evində Xəzər Uni-
versitetinin 35-ci məzunluq mərasimi keçirildi. Mə-
rasimdə məzunlar və onların valideynləri, tələbə-
lər, universitetin  rəhbərliyi və professor-müəllim 
heyəti iştirak edirdilər.

Azərbaycanın Dövlət Himninin ifası ilə başla-
nan mərasimdə əvvəlcə Xəzər Universiteti haqqın-
da film nümayiş etdirildi. Sonra məzunlara dip-
lomlar təqdim olundu. Diplomları bakalavrlara pro-
rektorlar Məhəmməd Nuriyev və Rafiq Əhmədov, 
fakültə dekanları, departament müdirləri və müəl-
limlər, magistrlərə universitetin təsisçisi, Direktor-
lar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı təqdim etdilər. H. İsaxanlı məzunları təb-
rik edərək, yeni həyat yollarında onlara uğurlar ar-
zuladı. O, universitetdə yaradılmış təhsil 
mühitindən və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərin-
dən, bu təhsil sistemi vasitəsilə yalnız ixtisasına yi-
yələnmiş mütəxəssislər yox, eyni zamanda hərtə-
rəfli inkişaf etmiş gənc nəsil yetişdirilməsindən,  
universitetin professor-müəllim heyətinin gərgin 
və səmərəli işindən, universitetin dünyanın aparıcı 
ali məktəbləri ilə hərtərəfli əlaqələrindən, maddi-
texniki bazanın daim genişlənməkdə olmasından, 
həmçinin universitetin gələcəkdə həyata keçirəcə-
yi geniş miqyaslı tədbirlərdən ətraflı bəhs etdi.

Tələbələr çıxış edərək, universitet rəhbərliyi-
nə və müəllim kollektivinə minnətdarlıqlarını bil-
dirdilər, Xəzər Universitetinin andını söylədilər və 
xatirə şəkilləri çəkdirdilər.

Mərasim universitetin Musiqi və incəsənət de-
partamentinin  tələbələrin iştirakı ilə hazırladığı 
konsert proqramı ilə müşayiət olundu.

MƏZUNLUQ MƏRASİMİ
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Avropa Komissiyasının Təhsil, Audiovizual və Görüşdən sonra Klaus Haupt  Xəzər Universite-
Mədəniyyət Məsələləri üzrə İcraçı Agentliyinin tinin koordinator olduğu “Curriculum Develop-
Tempus və Sənaye Ölkələri ilə İkitərəfli Əməkdaş- ment and Capacity Building in the field of EU 
lıq Departamentinin rəhbəri (Head of Unit of Tem- Studies” adlı  Tempus layihəsinin monitorinqini 
pus and Bilateral Cooperation with Industrial aparmışdır. Layihənin koordinatoru Baba Bayramlı 
Countries of the European Commission) Klaus Ha- layihənin məqsədləri və icra vəziyyəti barədə geniş 
upt sentyabrın 26-da Xəzər Universitetində olmuş- təqdimatla çıxış etmişdir. Klaus Haupt layihənin 
dur. O, Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar icrası ilə bağlı suallar vermiş, daha sonra isə geniş 
və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa- müzakirə aparılmışdır.  H. İsaxanlı, Tempusun 
xanlı ilə görüşmüşdur. Qonağı səmimi salamlayan Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri (The Head of Na-
H. İsaxanlı ona Xəzər Universitetinin fəaliyyəti haq- tional Tempus Office in Azerbaijan) Pərviz 
qında ətraflı məlumat vermişdir. Xəzər Universi- Bağırov, Xəzər Universitetinin İnkişaf direktoru 
tetinin Tempus layihələrində iştirakının və bu sahə- Raziyə İsayeva və layihə üzrə tərəfdaş olan 
də universitetin qazanmış olduğu təcrübənin əhə- universitetlərin nümayəndələri monitorinq prose-
miyyəti xüsusi olaraq vurğulanmışdır. sində iştirak etmişlər.

TEMPUS  LAYİHƏSİNİN  

MONİTORİNQİ

Xəzər Universiteti haqqında ingilis dilində 
“Khazar University” adlı kataloq çapdan çıxmış-
dır. 150 səhifəlik soraq kitabında universitet haq-
qında ətraflı məlumat verilir. Mətnlər univer-
sitetin həyatını əks etdirən fotolarla müşayiət olu-
nur. Kataloqa Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı ön söz yazmışdır.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  HAQQINDA  

KATALOQ  ÇAP  OLUNMUŞDUR
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ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə zinin rəhbəri Cabir Xəlilov mərkəzin fəaliyyəti haq-
dəstəyi, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasi- qında məlumat verdi və iştirakçıları təbrik etdi. Təd-
yası (AHK) ilə Xəzər Universitetinin birgə layihəsi birdə, həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Pre-
olan və Humanitar və Sosial Elmlər fakültəsinin zidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn-
nəzdində yaradılmış Hüquq Tədris Mərkəzində novasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “ASAN xid-
(HTM) dörd aylıq təlim kursları müvəffəqiyyətlə mət”i sədrinin müşaviri Nadir Adilov, Azərbaycan 
başa çatmışdır. Sentyabrın 28-də “Insan hüquqları” Hüquq Konsorsiumu layihəsinin rəhbəri Ramil 
kurslarını bitirən tələbələrə sertifikat təqdim olun- İskəndərov və kursları bitirən iştirakçılar çıxış 
du. Açılış nitqi ilə çıxış edən Hüquq Tədris Mərkə- etdilər.

HTM - DƏ  4  AYLIQ

Xəzər Universiteti Hazırlıq Mərkəzinin                       
( XUHM ) işçi heyəti sentyabr ayının 23-dən 
27-dək Bakının Nizami rayonundakı 229, 61, 
242 və 238 nömrəli orta məktəblərdə olmuş-
dur. XUHM direktoru Emin Rüstəmov, tədris 
hissə müdiri Ruslan Xəlilov müəllim  və şa-
gird kollektivinin iştirakı ilə keçirilən görüş-
lərdə universitetin hazırlıq mərkəzinin geniş 
təqdimatını keçirmişlər. Məktəblilərə XUHM 
haqqında broşüralar paylanmışdır. Görüşlərin 
nəticəsi olaraq XUHM-in fəaliyyəti məktəb 
kollektivlərində  və şagirdlərdə  böyük maraq 
doğurmuşdur. 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  
HAZIRLIQ  MƏRKƏZİNİN 

 MƏKTƏBLƏRDƏ  TƏQDİMATI  BAŞLANDI

TƏLİM  KURSLARI  BAŞA  ÇATDI
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Sentyabrın 27-də Xəzər Universitetində univer- 2013-2014-cü  tədris ili müddətində keçirilməsi plan-
sitetin Fəlsəfə və Psixologiya departamentlərinin bir- laşdırılan elmi seminarlar haqqında ümumi məlumat 
gə layihəsi olan fəlsəfi-psixoloji seminarlar silsiləsin- vermişdir. Sonra AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hü-
dən “Uzaq Şərq fəlsəfəsindən bilmədiklərimiz” adlı  quq İnstitutunun boyük elmi işçisi, dosent Müşfiq Şü-
ilk elmi seminar keçirilmişdir. Seminarda universite- kürov Uzaq Şərq fəlsəfəsi, Konfutsi və Dzen Bud-
tin, habelə digər təhsil ocaqlarının tələbələri, Xəzər dizm təlimləri barədə geniş mühazirə söyləmiş, işti-
Universitetinin müəllim heyəti, universitetin təsisçi- rakçıların mövzu ilə bağlı suallarını izah etmişdir.
si, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri profes- Tədbirin yekununda universitetin Musiqi  və in-
sor Hamlet İsaxanlı iştirak etmişlər. cəsənət departamentinin müdiri, pianoçu Zülfiyyə  

Universitetin Fəlsəfə və sosiologiya departamen- Sadıqova klassik musiqi xəzinəsindən bəzi parçalar 
tinin müdiri Mail Yaqubov seminarı açaraq, Fəlsəfə ifa etmişdir.
və Psixologiya departamentlərinin təşkilatçılığı ilə 

  START  VERİLDİ

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

 FƏLSƏFİ-PSİXOLOJİ 

 SEMİNARLARA

Xəbər verdiyimiz kimi (“Xəzər Xəbər”, 
sentyabr 2013-cü il), Xəzər Universitetinin  Təh-
sil Nazirliyinin sifarişi ilə  həyata keçirdiyi 
“İdarəetməyə dair qərarların verilməsi üçün 
şagirdlərin qiymətləndirmə nəticələrindən və 
monitorinq tədqiqatlarından istifadə” üzrə 
növbəti təlim kursu sentyabrın 23-28-də Təhsil 
Nazirliyinin və TQDK - nın əməkdaşları üçün 
təşkil olunmuşdu.

Təlimi Türkiyədən dəvət edilmiş,  tanınmış 
mütəxəssis, beynəlxalq təlimçi Prof. Dr. Ata 
Tezbaşaran və Xəzər Universitetinin Təhsil 
fakültəsinin dekanı Dr. Elza Səmədova apar-
mışlar. Sentyabrın 28-də  təlimə yekun vurulmuş, 
iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunmuşdur.

 (Təlim kursu haqqında əlavə materiallar səh 
17-19 -da)

 
SERTİFİKATLAR 

TƏLİM KURSUNUN İŞTİRAKÇILARINA 

TƏQDİM OLUNDU
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Oktyabrın 3-də Türkiyə universitetlərinin nümayəndələri 
– Sinop Universitetinin rektoru professor Recep Bircan, 
Qafqaz Universitetinin rektoru professor Ahmet Saniç, Canik 
Başarı Universitetinin rektoru professor Yunis Bekdemir, Kas-
tamonu Universitetinin rektoru professor Seyit Aydın, Canik 
Başarı Universitetinin prorektoru professor Reşit Özkanca, 
Canik Başarı Universiteti rektorunun müşaviri, dosent  Hasan 
Hüseyin Satılmış, Qafqaz Universitetinin İctimai əlaqələr üzrə 
direktoru Mahir Rəhimov və digərləri  Xəzər Universitetinin 
qonağı oldular. Qonaqları  Universitetin təsisçisi, Direktorlar 
və Qəyyumlar Şurasının sədri  professor  Hamlet İsaxanlı 
salamladı. 

Türkiyəli qonaqlar universitetləri haqqında geniş məlumat 
verdilər. Təhsil fakültəsinin dekanı, Dr. Elza Səmədova uni-
versitet haqqında geniş təqdimatla çıxış etdi və qonaqların 
suallarını cavablandırdı. Sonra Sinop, Kastomonu, Canik 
Başarı universitetləri ilə Xəzər Universiteti arasında ikitərəfli 
müqavilələr və Mövlanə proqramları çərçivəsində anlaşmalar 
imzalandı, xatirə şəkilləri çəkildi.

 Görüşdə univertsitetin  prorektorları  professor Məhəm-
məd Nuriyev,  professor Rafiq Əhmədov,  Humanitar və sosial 
elmlər fakültəsinin dekanı dosent Cabir Xəlilov, Mühəndislik 
və  tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı  professor Həsən Nik-
nəfs, İctimai əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət Əmirbəy-
li, İnsan resursları departamentinin müdiri Ülkər İsayeva, 
Keyfiyyətin təminatı mərkəzinin direktoru Lyudmila Sotova 
iştirak etdilər. Görüşdən sonra qonaqların şərəfinə ziyafət 
verildi.

TÜRKİYƏ  UNİVERSİTETLƏRİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ   

“XƏZƏR” DƏ
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Xəzər Universitetində “Avropa İttifaqı araşdır-
maları üzrə kurrikulumların işlənib hazırlanması 
və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi”(“Curricu-
lum Development and Capacity Building in the 
field of EU Studies”) adlı  Tempus layihəsi çərçi-
vəsində beynəlxalq seminar keçirilmişdir. Seminar 
tərəfdaş universitetlər tərəfindən aparılmış 
kurrikulumların təhlili prosesinin nəticələrinə həsr 
olunmuşdu. 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa-
xanlı seminar iştirakçılarını səmimi salamlamışdır. 
O, Xəzər Universitetinin koordinator olduğu və 
Avropadan dörd, Azərbaycandan isə altı universi-
teti bir araya gətirən bu layihənin əhəmiyyətindən 
danışmış, seminar iştirakçılarına layihənin həyata 
keçirilməsi işində uğurlar arzulamışdır. Tempusun 
Azərbaycandakı ofisinin rəhbəri (The Head of 
National Tempus Office in Azerbaijan) Pərviz Ba-
ğırov öz çıxışında layihənin gedişindən razılığını 
bildirmiş və layihə ilə bağlı fəaliyyətlərin gerçək-
ləşməsində sıx əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğu-
lamışdır.

Layihənin koordinatoru Baba Bayramlı “Layi-
hənin məqsədləri və təhlil prosesinin nəticələri” 
mövzusunda ətraflı çıxış etmiş, layihə üzrə ilk fə-
aliyyət olan kurrikulumların təhlili prosesinin ümu-
mi nəticələri ilə seminar iştirakçılarını tanış etmiş-
dir. 

TEMPUS  LAYİHƏSİ  ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 
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 BEYNƏLXALQ  SEMİNAR 

O qeyd etmişdir ki,  meydana çıxan bir sıra çə-
tinliklərə baxmayaraq, Avropa universitetlərinin nü-
mayəndələri tərəfindən Azərbaycan universitetlə-
rində və Azərbaycan universitetlərinin təmsilçiləri 
tərəfindən Avropa universitetlərində aparılan təhlil 
prosesini layihədə nəzərdə tutulduğu kimi tam 
həcmdə həyata keçirmək mümkün olmuşdur.

İtaliyanın Genuya Universitetindən (University 
of Genoa) Agostino Massa, Bakı Dövlət Universi-
tetindən Kamran Eyyubov, Elmira İsmayılova, Fər-
had Hüseynov, Azərbaycan Universitetindən İlkin 
Məmmədli, Bəxtiyar Bədəlov, Naxçıvan Dövlət 
Universitetindən Röya Səfərova, Kamran Vəliza-
də, Polşanın Lodz Sosial Elmlər Universitetindən 
(Lodz University of Social Sciences) Piotr Kinas, 
Portuqaliyanın Lusofona Humanitar Elmlər və Tex-
nologiya Universitetindən (The Lusophona Uni-
versity of Humanities and Technology) Teresa do 
Rosario, Antonio Gameiro, Xəzər Universitetindən 
Rəşad Hüseynov, Aynur Cəfərova, Bakı Slavyan 
Universitetindən İrina Kunina və Mətin Məmmədli 
ayrı-ayrılıqda apardıqları təhlilə dair təqdimatla çı-
xış etmişlər.  

Çıxışlardan sonra aparılan geniş müzakirə za-
manı nəticələr ümumiləşdirilmiş və layihə üzrə gə-
ləcək fəaliyyətlərin istiqamətləri nəzərdən keçirilə-
rək təsdiq olunmuşdur.
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Oktyabrın 7-də İranın Gorgan Kənd Təsərrü- ləri üzrə prorektor Məhəmməd Nuriyev də iştirak 
fatı və Təbii Sərvətlər Universitetinin rektoru pro- edirdi. 
fessor Ramin Rahmani və Beynəlxalq əlaqələr üz- Tərəflər universitetlərarası əməkdaşlıq məsə-
rə rəhbəri, fəlsəfə doktoru Hassan Aslan Xəzər lələrini müzakirə etdilə Gorgan Kənd Təsərrüfatı 
Universitetində olub, universitetin təsisçisi, Di- və Təbii Sərvətlər Universiteti ilə Xəzər Universi-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor teti arasında müqavilə imzalandı, xatirə şəkilləri 
Hamlet İsaxanlı ilə görüşdülər. Görüşdə tədris iş- çəkildi.

 

r, 

İRAN   UNİVERSİTETİ    İLƏ  

ƏMƏKDAŞLIQ  MÜQAVİLƏSİ

İMZALANDI

Oktyabrın 7-də Kanadanın Alberta Universi- əməkdaşlıq imkanları barədə müzakirələr apar-
tetinin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin nümayən- mışdır. Sonra D. Fridrix  tələbələr qarşısında Ka-
dəsi Dan Fridrix  Xəzər Universitetində olmuşdur. nadada təhsil almaq üçün təqaüd proqramları ba-
O, universitetin Direktorlar və Qəyyumlar Şurası- rəsində təqdimatla çıxış etmişdir.
nın sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə görüşərək,  

KANADANIN  ALBERTA  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏSİ  “XƏZƏR”DƏ

İRAN   UNİVERSİTETİ    İLƏ  

ƏMƏKDAŞLIQ  MÜQAVİLƏSİ

İMZALANDI
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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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 Oktyabrın 5-də Xəzər Universitetinin Karyera mərkəzi 
tələbələr üçün “Layihələrin yazılışı və idarə olunması” 
mövzusunda təlim keçirdi. Təlimçi Parabank eksperti  Ta-
merlan Dəmirbəyli idi.Təlimdə tələbələrə müxtəlif möv-
zular haqqında layihələrin yazılma qaydası, onların hə-
yata keçirilməsi prosesi, qrant qazanmağın yolları haq-
qında və s. mövzularda geniş məlumat verildi. Sonda tə-
ləbələrin sualları ətraflı cavablandırıldı. 

“LAYİHƏLƏRİN  YAZILIŞI VƏ İDARƏ OLUNMASI”

 MÖVZUSUNDA TƏLİM

Oktyabrın 14-də Xəzər Universitetinin Mədə- sitetində işə başlamasından məmnun olduğunu, qar-
niyyət mərkəzində Mühəndislik və tətbiqi elmlər fa- şıda duran məsələlərin birgə həllində əməkdaşların 
kültəsinin yeni dekanı professor Həsən Niknəfs uni- yardımına arxalanacağını bildirdi. 
versitet əməkdaşlarına  təqdim olundu. İdarəetmə və Tədbirin sonunda universitetin təsisçisi, Direk-
tələbə işləri üzrə prorektor professor Rafiq Əhmədov torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Ham-
tədbiri açaraq, H. Niknəfsin əmək fəaliyyəti və elmi let İsaxanlı da H. Niknəfs haqqında çıxış etdi, yeni de-
nailiyyətləri haqqında geniş məlumat verdi və yeni kana Xəzər Universitetindəki fəaliyyətində uğurlar ar-
işində ona uğurlar arzuladı. zuladı. Tədbir çay süfrəsi ilə başa çatdı.

Sonra söz H. Niknəfsə verildi. O, Xəzər Univer-

YENİ  DEKANIN  TƏQDİMATI

Oktyabrın 18-də Xəzər Universiteti 
Karyera mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tələbə-
lər üçün BP biznes görüşü keçirildi. Görüşdə 
şirkətin nümayəndələri – Fatimə Tagiyeva 
və digərləri tərəfindən 2012-2014-cü illərdə 
məzun olmuş və olacaq neft-qaz ixtisaslı tə-
ləbələrə iş imkanları, təqaüd proqramları və 
s. mövzularda geniş məlumat verildi. Tələ-
bələrin sualları ətraflı cavablandırıldı.

TƏQDİMATI

323 Noyabr  2013
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Oktyabrın 17-də Xəzər Universitetində  Si- Birliyi  və Avropa inteqrasiyası haqqında danışdı. 
yasi elm və beynəlxalq münasibətlər departamen- Sonra Şərqi Avropanın Avropa Birliyinə üzv döv-
tinin təşkilatçılığı ilə Dr. Fabienne Bossuyt açıq lətlərinin Avropa Birliyi ilə postsovet ölkələrinin 
mühazirə oxuyub. Dr. Bossuyt Gent Universiteti əlaqəsinə təsiri nəticəsində bu ölkələrin Avropa 
(Belçika) Politologiya departamentinin nəzdində Birliyi ilə əlaqəsinin gücləndirilməsini əhatə 
olan  Avropa İttifaqı Araşdırmaları Mərkəzinin edən geniş tədqiqat layihəsini təqdim etdi. 
dosentidir. O, sentyabrın 16-dan oktyabrın 16- Mühazirənin sonunda Dr. Bossuyt Mərkəzi 
dək departamentdə  tədqiqat işi aparmışdır. və Şərqi Avropanın AB-yə üzv ölkələrinin dövlət 

Açıq mühazirənin mövzusu “Şərqi Avropa- qulluqçularının və vəzifəli şəxslərinin  Azərbay-
nın Avropa Birliyinə üzv dövlətlərinin  Avropa canda AİT vinninq layihələrindəki iştirakına 
Birliyi ilə postsovet ölkələrinin əlaqəsinə təsiri” əsaslanaraq, Bakıda apardığı tədqiqat işinin nəti-
idi. Dr. Bossuyt mühazirəsində əvvəlcə Avropa cələri haqqında məlumat verdi.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  BELÇİKA 
 ALİMİNİN  AÇIQ  MÜHAZİRƏSİ 

Oktyabrın 18-də Xəzər Universiteti Karyera mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün Azercell 
biznes görüşü keçirildi. Görüşdə Azersell-in nümayəndələri tərəfindən kompüter mühəndisliyi, 
telekommunikasiya və iqtisadiyyat ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə iş imkanları, təqaüd proqramları 
və s. mövzularda geniş məlumat verildi. Tələbələrin sualları ətraflı cavablandırıldı. 

TƏQDİMATI



Oktyabrın 18-də  Xəzər Universiteti Fəlsəfə və ailə-məişət mövzusunda, gənclərin dövrümüzdə 
Psixologiya departamentlərinin birgə layihəsi olan rastlaşdıqları ailə problemləri barədə geniş 
fəlsəfi-psixoloji seminarlar silsiləsindən növbəti  mühazirə söyləmiş, iştirakçıların mövzu ilə bağlı 
“Evim sənsən” mövzusunda  seminar keçirilmiş- suallarını izah etmişdir.
dir. Seminarda universitetin, habelə digər təhsil 
ocaqlarının tələbələri, Xəzər Universitetinin 
müəllim heyəti, universitetin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı iştirak etmişlər.

Universitetin İnsan resursları departamen-
tinin direktoru, həmçinin Psixologiya departa-
mentinin müəllimi Ülkər İsayeva seminarı 
açaraq, iştirakçıları salamlamış və mühazirə-
çini auditoriyaya təqdim etmişdir. Sonra  
AMEA  Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnsti-
tutunun elmi işçisi, psixoloq Elnur Rüstəmov 
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Oktyabrın 18-də Xəzər Universitetinin Kar- lükəsizliyi, sağlamlıq və təhlükəsizlik planları və 
yera Mərkəzi tələbələr üçün “Sağlamlıq və Təh- s. haqqında ətraflı məlumat verildi. Tələbələri 
lükəsizlik” adlı təlim keçirdi. Təlimçi Rüfət Rüs- maraqlandıran suallar geniş  izah olundu.
təmov idi. Təlimdə tələbələrə iş sağlamlığı, təh-

“SAĞLAMLIQ  VƏ  TƏHLÜKƏSİZLİK ”  MÖVZUSUNDA  TƏLİM

“EVİM SƏNSƏN”
 MÖVZUSUNDA  SEMİNAR



 
 TƏQDİMATI  KEÇİRİLDİ

GƏNCLƏR  FONDUNUN 

QRANT  MÜSABİQƏSİNİN 
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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında Gənclər Fondu okt-
yabrın 18-də Xəzər Universitetində 

yaşı 14-29 arası olan fiziki şəxslər üçün elan 
edilmiş qrant müsabiqəsinin şərtləri haqqında 
təqdimat keçirdi. Universitetin Siyasi elm və bey-
nəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri Dr. 
Muxtar Hacızadə tədbir haqqında qısa məlumat 
verdikdən sonra Fondun layihələr və regionlarla 
iş sektorunun müdiri Vaqif  Seyidbəyov  mü-
sabiqənin şərtləri haqqında geniş məlumat verdi. 
Qeyd olundu ki, fond tərəfindən qrant müsabi-
qəsi elan olunandan sonra belə təqdimat ilk ola-
raq Xəzər Universitetinin  tələbələri və “Dünya” 
məktəbinin şagirdləri üçün təşkil olunmuşdur və 
onlara bildirildi ki, layihələrin qəbulu üçün son 
tarix  noyabrın 18-dir. Sonda iştirakçıların sual-
ları cavablandırıldı. 



76 322 Oktyabr  2013

“Dünya  məktəbi Azərbaycanda analoqu olmayan ümumi 

təhsil verən tam orta məktəbdir. Burada intellektual, kulturoloji, 

aksioloji keyfiyyətlərə yiyələnmiş müasir gənclər yetişdirilir. 

Məktəbdə hökm sürən intizama, davranış normalarına riayət 

mədəniyyəti, öyrənci azadlığı, müstəqilliyi və təşəbbüskarlığı, 

xeyriyyəçilik, humanizm, əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təcəssümü 

öyrənciləri ləyaqətli Vətən övladı kimi hazırlayırsa, İBO dünya 

sistemində təhsil, beynəlxalq hüquq və imtiyazlar bərabərliyi onları 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində təhsil ala, işləyə bilən dünya 

insanına çevirir. 

Mən deyərdim ki, “Dünya” məktəbi Xəzər Universitetinin dün-

yaya baxış pəncərəsi, çıxış qapısıdır...

Professor  Əjdər AĞAYEV,
Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri

”

MƏKTƏBİ
“DÜNYA”

“Xəzər Xəbər” dərgisinin “Dünya” məktəbi üçün əlavəsi

Oktyabr ayının 18-də “Dünya” məktə-
bində  yaddaqalan günlərdən biri idi: məktəb 
kollektivi  5 yubilyarının dogum gününü qeyd 
etmək üçün bir yerə toplaşmışdı. Dil -
ədəbiyyat müəllimi Aydın Qənbərov, mək-
təbin direktor müavini Aləmzar Cabbarova, 
biologiya müəllimi Səadət Xudaverdiyeva, fi-
zika müəllimi Əlihüseyn Dövlətov və ibtidai 
sinif müəllimi Gülnarə İbrahimovanın  
yubiley yaşları məktəb kollektivi tərəfindən 
təntənə ilə qeyd edildi.

Məktəbin təlim - tərbiyə işləri üzrə direk-
tor müavini Çiçək Qaracayevanın açılış söz-
lərindən sonra yubilyarların şərəfinə tort 
kəsildi, onlara gül dəstələri təqdim olundu. 
Məktəbin  direktoru Mərufə Mədətli və Xəzər 
Universiteti Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının müşaviri Nailəxanım İsayeva 
yubilyarları xoş sözlərlə təbrik etdilər. 
Onların məktəbdəki fəaliyyətləri yüksək qiy-
mətləndirildi, çətin və şərəfli işlərində onlara 
uğurlar arzulandı.

“DÜNYA”  MƏKTƏBİNDƏ  YUBİLEY  ŞƏNLİKLƏRİ
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Three years ago, Khazar University's the students to enjoy learning and explore con-
affiliate Dunya School started to offer cepts of local and global significance. In this 
the IB Diploma programme. The period, Dunya IB School has made great strides on 

school has developed greatly over the past 3 years, an exciting journey to create a rich learning 
including learning to put a strong emphasis on environment where students grow holistically and 
character building among the students. The stu- become future-ready. The school is commited to 
dents have followed an international curriculum providing students with an integrated learning 
different from the national one. The IB program experience through national and international 
broadened their horizons and inspired them to programmes.
become internationally-minded and tolerant 
students who acquire the skills necessary to 
conduct research. The IB curriculum encouraged 

ENGLISH 
EDUCATION

Continued on page 78
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The experience with the IB Diploma Prog- teach an international curriculum, but we believe 
ramme gave the school an idea to open a new pri- that we are uniquely suited to overcome all the re-
mary class which follows an international curri- lated difficulties. We anticipate success in prepa-
culum. ring our students from an early age to become glo-

I am pleased to announce that this year Dunya bal citizens.
School has opened its doors to primary school stu-  
dents who choose to study in English. We know Rena Hasanova 
that it is a challenging task for a local school to IB coordinator

Materialları “Dünya”məktəbinin müəllimi

Mədinə Karahan çapa hazırlamışdır 
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