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H. İsaxanlı qonaqları salondakılara 
təqdim edərək, İzmir Ali Texnologiya İn-
stitutu haqqında məlumat verdi. Təhsil 
fakültəsinin dekanı dosent Elza Səmədo-
va slaydların müşayiəti ilə Xəzər Univer-
sitetini ətraflı təqdim etdi. M. Güden 
İYTE, oradakı bölümlər, fakültələr, son 
20 ildə institutun əldə etdiyi nailiyyətlər 
haqqında geniş məlumat verdi. M. Gü-
den, həmçinin, iştirakçıların çoxsaylı su-
allarını cavablandırdı. Sonra H. İsaxan-
lıya institutun hədiyyəsini təqdim etdi. 

Qonaqlar həmin gün Xəzər Univer-
sitetinin laboratoriyaları, Mədəniyyət 
mərkəzi, Kitabxana informasiya mərkə-
zi və digər qurumları ilə tanış oldulıar. 
Sonda xatirə şəkilləri çəkildi. 
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Noyabrın 8-də  Xəzər Universiteti Fəlsə-
fi-psixoloji seminarlar silsiləsinin növ-
bəti 3-cü seminarı keçirildi. Seminarda 

Xəzər Universitetinin tələbə və müəllim heyəti ilə 
yanaşı Qafqaz Universiteti, Təfəkkür Universiteti, 
Turizm İnstitutu və digər ali məktəblərin tələbə və 
müəllimləri də iştirak edirdilər.

 Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa-
xanlı "Platon və sevgi fəlsəfəsi" mövzusunda məru-
zə etdi və dinləyicilərin suallarını cavablandırdı. 

 "Təhsil proqramlarının keyfiyyət tə-
minatının sənədləşməsı" adlı Tempus la-
yihəsi çərçivəsində təşkil edilmiş semi-
nar Romanın tarixi mərkəzində yerləşən 
İtaliya Universitetlərinin Rektorları 
Mərkəzində keçirilirdi. 

Seminarda təhsil proqramlarının key-
fiyyətinin təminatı üçün müəyyən olun-
muş məlumat və bazaların onlayn idarə 
edilməsi üçün CİNECA (layihə ortağı) 
tərəfindən yaradılan proqram təminatı, 
Boloniya sisteminin həyata keçirilməsi 
prosesi və Boloniya sisteminin həyata 
keçirilməsinin Avropanın, xüsusilə  
DoQuP layihəsinin tərəfdaş universitet-
lərinin təhsil proqramlarının quruluşuna 
təsiri və digər müvafiq məsələlər müza-
kirə olunmuşdur.  Tədbirin sonunda işti-
rakçılara sertifikatlar təqdim edilmişdir.

ƏMƏKDAŞLARIMIZ  ROMADA 
SEMİNARDA İŞTİRAK  ETMİŞLƏR

Noyabrın 13-15-də  Təhsil fakültəsinin dekanı Elza Sə-
mədova, Keyfiyyətin təminatı mərkəzinin direktoru Lyud-
mila Sotova və Jurnalistika departamentinin koordinatoru 
Cabir Məmmədli  tərəfdaş ölkələrin təhsil proqramlarının 
keyfiyyətinin təminatı üçün müəyyən olunmuş məlumat 
və bazaların onlayn idarə edilməsinin proqram təminatı  üz-
rə Romada keçirilmiş seminarda iştirak etmişər.

ƏMƏKDAŞLARIMIZ  ROMADA 
SEMİNARDA İŞTİRAK  ETMİŞLƏR
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Noyabrın 7-də Xəzər Universitetinin Karyera mərkəzi tələbələr üçün Azərsun şirkətinin təqdimatını 
keçirdi. Şirkətin İşə qəbul şöbəsinin müdiri Elmin Əzimli tələbələrə əvvəlcə Azersun  haqqında qısa məlumat 
verdi. Sonra onlara  gələcək üçün doğru ixtisas seçimi, müsahibə zamanı davranış qaydaları və s. barəsində 
tövsiyələrini bildirdi. Tələbələrin sualları ətraflı cavablandırıldı. 

 ŞİRKƏTİNİN  

TƏQDİMATI

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 
"İKT ili" çərçivəsində 2013-cü il  iyulun 15-dən no-
yabrın  5-dək olan  dövrdə “Respublikada “Elektron 
hökumət”: mövcud vəziyyət, problemlər, perspektiv 
və gözləntilər” mövzusunda analitik məqalə müsabi-
qəsi keçirmişdir. Xəzər Universitetinin müəllimi,  
”Khazar Journal of Humanities and Social Sciences” 
(“Xəzər humanitar və sosial elmlər  jurnalı”) jurnalı 
redaktorunun köməkçisi Xəyalə Məmmədova iki 
mərhələdə keçən müsabiqədə ”E-Dünya təcrübəsi 
əsasında  yeni  “Elektron-Azərbaycan” modelinin tət-
biqi yollarının əsas inkişaf istiqamətləri” və  “Azər-
baycanda “E-hökumət”in tətbiqi prosesində mövcud 
vəziyyətin analizi, yaranan problemlərin  beynəlxalq 
təcrübə əsasında həlli yolları və təkliflər” adlı məqa-
lələri ilə iştirak edərək, 114 müəllif arasından seçilən 
10 qalib sırasında yer almışdır.

Noyabrın 8-də  Rabitə və İnformasiya Texnolo-
giyaları Nazirliyinin konfrans zalında müsabiqənin 
nəticələrinə həsr olunmuş  tədbirdə nazir müavini El-
mir Vəlizadə qaliblərə diplomlar və qiymətli hədiy-
yələr təqdim etmişdir. Əməkdaşımızı təbrik edir, ona 
yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

MÜƏLLİMİMİZ 
 ANALİTİK  MƏQALƏ  MÜSABİQƏSİNİN  

10QALİBİ 
 ARASINDA

Xəzər Universiteti Ətraf mühitin tədqiqi mər- yinin, Tibb Universitetinin, QHT-lərin nümayəndə-
kəzinin təşkilatçılığı ilə noyabrın 22-də universi- ləri və Xəzər Universitetinin tələbələri iştirak etmiş-
tetdə "Abşeron yarımadasında havanın keyfiyyə- lər.
ti: problemlər və imkanlar" mövzusunda seminar Seminarda  maraqlı müzakirələr aparılmışdır. Na-
keçirilmişdir. zirlik və QHT nümayəndələri tələbələri maraqlan-

Seminarda Nəqliyyat Nazirliyinin, Ekologiya dıran məsələləri izah etmişlər.
və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirli-

  EKOLOGİYA İLƏ  ƏLAQƏDAR  SEMİNAR 
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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet isaxanlı 
və İctimai əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət 
Əmirbəyli Qafqaz Universitetinin dəvəti ilə dekabrın 
5-də universitetin qonağı oldular. Universitetin önün-
də qonaqları Qafqaz Universitetinin rektoru profes-
sor Ahmet Saniç və universitetin rəhbərliyi çox səmi-
mi qarşıladılar. A.Saniç öncə qonaqları universitetin 
yeni yaradılmış laboratoriyaları, sinif otaqları, tədris 
mərkəzləri ilə tanış etdi. Sonra universitetin İqtisa-
diyyat fakültəsi üçün yaradılmış yeni korpusda pro-
fessor-müəllim heyəti və tələbələrlə görüş oldu. Əv-
vəlcə A.Saniç və H. İsaxanlı Anlaşma Memorandu-
munu imzaladılar. 

QAFQAZ

GÖRÜŞ

UNİVERSİTETİNDƏ 
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İmzalama mərasimindən sonra universitetin pro- çəkildi. H. İsaxanlı Xəzər televiziyasına müsahibə 
rektoru professor Cihan Bulud əvvəlcədən elan olun- verdi.
muş  “Milli kimlik: tarix və bu gün” adlı tədbiri aça- Xəzər Universitetindən gəlmiş qonaqların şərəfi-
raq, H.İsaxanlının həyat və yaradıcılığı haqqında mə- nə ziyafət verildi. Ziyafətdə universitetin tədris işləri 
lumat verdi və məruzə etmək üçün onu kürsüyə dəvət üzrə prorektoru professor Cihan Bulud, İctimai əla-
etdi. H.İsaxanlının milli kimlik mövzusunda geniş  qələr üzrə prorektor Natiq Paşayev, İqtisadiyyat fa-
məruzəsi diqqətlə dinlənildi və salondakılar tərəfin- kültəsinin dekanı dosent Mais Əzizov, Təhsil fakültə-
dən sürəkli alqışlarla qarşılandı. Sonra H.İsaxanlı tə- sinin dekanı professor Erdal Karaman, Keyfiyyətə nə-
ləbələrin suallarını cavablandırdı. A.Saniç çox ma- zarət departamentinin müdiri Ədalət İbadov, dosent 
raqlı məruzəyə görə H. İsaxanlıya təşəkkür plaketini Celil Erdem və universitetin digər professor və müəl-
və tələbə Qalib Qəmbərov isə ona tələbələr adından limləri iştirak etdilər.    
hazırlanmış rəsm əsərini təqdim etdi. Xatirə şəkilləri 
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Xəzər Universitetinin fakültələrarası futbol çem- dasının oyunçusu Rauf Paşa qazandı. Kubokları və 
pionatına noyabrın 24-də  yekun vuruldu. Həmin mükafatları qaliblərə Xəzər Universiteti adından İc-
gün universitetin  “Qarabağ” və “Tərcümə” koman- timai əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət Əmir-
daları arasında final görüşü keçirildi. “Start”  İdman bəyli təqdim etdi. O, qalibləri universitet rəhbərliyi 
Kompleksində keçirilən oyunda  “Tərcümə” ko- adından təbrik edərək, gələcək yarışlarda onlara da-
mandası qalib gələrək, I dərəcəli  Kuboka layiq gö- ha böyük uğurlar arzuladı. Sonda futbol komandala-
rüldü. II yeri isə “Qarabağ” komandası tutdu. rı ilə xatirə şəkilləri çəkildi.

“Ən yaxşı oyunçu” adını isə “Qarabağ” koman-

Noyabrın 26-da universitetdə Pearson Education Pub- Andrea Şustariç rəqəmsal dövrdə nəşriyyatda yeni 
lisher nəşriyyatının nümayəndəsi Andrea Şustariçlə tendensiyalar, müəllimlər və tələbələr üçün açıq olan im-
əməkdaşların görüşü keçirildi. kanlar barədə təqdimatla çıxış etdi. Onlardan biri tələbə-

lərin müvəffəqiyyətini artırmaq və  nəticələrini yaxşı- Çap, onlayn texnologiyalar və sabit elektron media-
laşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş dünyanın aparıcı on-  dan əlaqəli şəkildə istifadə edərək  geniş  məhsul və xid-
layn tapşırıqlar, təlimləndirici və qiymətləndirici məlu-mətlər təqdim edən Pearson dünyanın aparıcı təhsil nəş-
matlar toplusu olan MyLab-dır. Təqdimat sual-cavabla riyyatıdır. Bu yanaşma tədris və təlimin yaxşılaşdırılma-
başa çatdı.sına kömək edir və işçi heyətə özünü  inkişaf etdirməyə 

yardımçı olur.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  FUTBOL  ÇEMPİONATININ  QALİBİ 
 “TƏRCÜMƏ”  KOMANDASI  OLDU

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  FUTBOL  ÇEMPİONATININ  QALİBİ 
 “TƏRCÜMƏ”  KOMANDASI  OLDU

PEARSON  EDUCATİON  PUBLİSHER  NƏŞRİYYATININ 
 TƏQDİMATI
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ilnüsdə keçiriləcək üçüncü Şərq Tərəf- T. Pilz bildirdi ki, tərəfdaş ölkələrdə siyasi və so-
daşlığı Sammiti ərəfəsində  Xəzər Uni- sial-iqtisadi islahatların dəstəklənməsində əsas məq-Vversitetinin Siyasi elm və beynəlxalq səd Aİ ilə Azərbaycan arasında siyasi assosiasiya və 

münasibətlər departamenti noyabrın 27-də Avropa İt- iqtisadi inteqrasiyanı sürətləndirməyi, ölkədəki və-
tifaqının (Aİ) Azərbaycandakı  nümayəndəliyinin rəh- təndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsini və vətən-
bəri əvəzi  Toralf Pilzi qəbul etdi. Departament  mü- daşların mobilliyini və Azərbaycan vətəndaşları üçün 
diri fəlsəfə doktoru Muxtar Hacızadə qonağı auditori- Şengen vizaların verilməsinin sadələşdirilməsini dəs-
yaya təqdim etdi və Şərq Tərəfdaşlığı və onun diqqə- təkləməkdir. O, Şərq Tərəfdaşlığının həm çoxtərəfli, 
tini yönəltdiyi əsas sahələr haqqında tələbələrə ümu- həm də ikitərəfli əməkdaşlığı ehtiva etdiyini söyləyə-
mi məlumat verdi. Sonra T. Pilz Avropa qonşuluq si- rək, Aİ və Azərbaycan arasında qarşıda duran məsələ-
yasətinin Şərq istiqaməti haqqında ətraflı və hərtərəfli lər – yenilənmiş Assosiasiya Sazişindən və Strateji 
təqdimatla çıxış etdi. O, qanunun aliliyi və yaxşı ida- Modernləşmə Tərəfdaşlığından, o cümlədən Dərin və 
rəçilik, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hör- Hərtərəfli Azad Ticarət Sazişinin xüsusi variantının 
mət, bazar iqtisadiyyatı və davamlı inkişaf kimi sahə- müzakirə olunması imkanlarından danışdı. Sonda T. 
lərdə əməkdaşlığın Şərq Tərəfdaşlığının əsasını təşkil Pilz tələbələrin suallarına cavab verdi.
etdiyini vurğuladı.

Aİ  NÜMAYƏNDƏSİ   XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

Noyabrın 30-da Xəzər Universitetinin Tarix və dı. Mövzunun tariximiz üçün aktuallığından bəhs 
arxeologiya departamenti tərəfindən “Səfəvilər döv- edən natiq Azərbaycanda Səfəvi tarixinin ən görkəm-
rü Azərbaycan alimlərinin son tədqiqatlarında” möv- li tədqiqatçısı olmuş və bu il vəfat etmiş  tarixçi alim, 
zusunda elmi seminar keçirildi. Seminarda Xəzər AMEA-nın müxbir üzvü Oqtay Əfəndiyevin bu sa-
Universitetinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi- hədəki araşdırmalarını və onun ötən əsrin 90-cı 
yasının və Bakı Dövlət Universitetinin mütəxəssis- illərində Xəzər Universitetindəki fəaliyyətini xatır-
ləri məruzələrlə çıxış etdilər. Xəzər Universitetinin latdı. 1997-ci il sentyabrın 24-26-da Şah İsmayıl Xə-
bir qrup tələbəsinin də iştirak etdiyi tədbir qarşılıqlı tai haqqında ilk beynəlxalq konfransın məhz Xəzər 
polemikalar və diskussiyalar şəraitində üç saat ərzin- Universitetində keçirildiyini bildirən R.Arazova Sə-
də davam etdi. fəvi tarixi ilə bağlı mütəxəssislər arasında fikir mü-

badiləsinin vacibliyini vurğuladı.Seminarın əvvəlində Xəzər Universitetinin Tarix 
və arxeologiya departamentinin müdiri, tarix üzrə fəl-
səfə doktoru, dosent Roza Arazova qonaqları və işti- (Ardı səh. 14-də)
rakçıları salamladı və seminarın işinə uğurlar arzula-

“SƏFƏVİLƏR  DÖVRÜ  AZƏRBAYCAN  ALİMLƏRİNİN  SON  TƏDQİQATLARINDA”
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məsi” mövzusuna həsr olunmuş ədəbi tədbir keçi-
rildi. Tədbiri departamentin müdiri Elnurə Əzizo-
va açaraq, mühazirəçilər haqqında və “Şahna-
mə”nin dünya ədəbi irsində əhəmiyyətinə dair qısa 
məlumat verdi. Fəlsəfə doktoru Rüstəm Lazımov 
fars ədəbiyyatının inkişaf mərhələlərindən və 
“Şahnamə”nin fars ədəbiyyatı tarixində oynadığı 
roldan danışdı. Fəlsəfə doktoru Nüşabə Əlizadə 
“Şahnamə”əsərinin Azərbaycan dilinə tərcümə pro-
sesi və əsərin tam nəşri haqqında maraqlı məlumat-
lar verdi. 

Xəzər Universiteti Şərq dilləri və din araşdırmala- Tələbələrin və universitet əməkdaşlarının 
rı departamenti və İranşünaslıq mərkəzinin birgə “Şahnamə”nin məzmunu, dəyəri, təsiri və tərcü-
əməkdaşlığı ilə noyabrın 29-da universitetdə “Şərq məsi haqqındakı suallarının cavablandırılması ilə 
ədəbiyyatı inciləri” silsiləsindən: tədbir başa çatdı.
dovsinin “Şahnamə” əsərinin azərbaycanca tərcü-

“Əbülqasim Fir-

“ŞAHNAMƏ”NİN 
AZƏRBAYCANCA  TƏRCÜMƏSİNƏ  DAİR  

“ŞAHNAMƏ”NİN 
AZƏRBAYCANCA  TƏRCÜMƏSİNƏ  DAİR  

 Xəzər Universiteti tələbələrinin təşkil etdiyi qında fikirlərini tələbələr maraqla qarşılamışlar. 
“Kitab klubu”nun ilk tədbiri yazıçı İlqar Fəhminin Müzakirələrdə universitetin əməkdaşları fəl-
yaradıcılığına həsr olunmuşdur. Noyabrın 30-da səfə  doktorları Mail Yaqub, Zivər Hüseynova, Zül-
keçirilən tədbirdə tələbələr  onun “Aktrisa” əsəri fiyyə Vəliyeva da iştirak etmişlər. Sonda Azərbay-
ilə bağlı mülahizələrini söyləmiş, yaradıcılıq sirlə- can dili və ədəbiyyat departamentinin müdiri  Vur-
ri, yazıçı-həyat məsələləri ilə bağlı müəllifə sual- ğun Əyyub tədbirə yekun vuraraq, yazıçı İlqar Fəh-
larını vermişlər. Yazıçının  suallara verdiyi cavab- miyə və iştirakçılara təşəkkür etmişdir.
ları, bədii yaradıcılıq problemləri, yazıçı-oxucu 
münasibətləri, yazı prosesisinin özəllikləri haq-

YENİ  YARADILMIŞ  “KİTAB  KLUBU”NUN  İLK  TƏDBİRİ
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Məlumat verildiyi kimi, Azərbaycan Respubli- Hazırda layihə üzərində iş gedir. Dekabrın 5-də 
kasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun III universitetdə tələbələrlə Qarabağın tarixi mövzu-
qrant müsabiqəsinin nəticələrinə görə qalib gəlmiş sunda növbəti təlim keçirildi. Təlimçi Bakıdakı 313 
layihələrdən biri də Virtual Qarabağ Tarixi saylı məktəbin müəllimi Dövran Abuzərov idi.
Muzeyinin yaradılmasıdır. Layihənin gerçəkləşmə- Virtual Qarabağ Tarixi Muzeyi  gənc nəslin  
sinə Xəzər Universiteti də dəstəyini verəcək. Uni- maddi - mədəni irsimizi dərindən öyrənməsi və 
versitetin Tarix və arxeologiya departamentinin təş- araşdırması, beynəlxalq informasiya şəbəkəsində 
kilatçılığı ilə departamentin müəllimi Orxan Zama- Qarabağın milli dəyərlərinin qorunub saxlanması 
nov və Tarix ixtisasının birinci kurs tələbələri  mu- və işğal altında qalan abidələrimizin dağıdılmasına 
zeyin yaradılmasında  yaxından iştirak edəcəklər. qarşı mübarizə məqsədi ilə yaradılır.

VİRTUAL  QARABAĞ  TARİXİ  MUZEYİ  YARADILIR 

Dekabrın 5-də Xəzər Universitetinin Tələbə Məclisinə prezident seçkiləri keçirildi. Seçkidə 4 namizəd 
mübarizə aparırdı. Gün ərzində keçən seçkidə universitet  tələbələrinin 65%-i (min nəfərdən artıq)  iştirak etdi. 
Səsvermənin nəticələri aşağıdakı kimi oldu:

Nərgiz Əhmədova - Təhsil fakültəsi - 369 səs;
Aysel Quluyeva - İqtisadiyyat və menecment fakültəsi - 258 səs; 
Nilufər Əlizadə - Humanitar və sosial elmlər fakültəsi - 234 səs;
Musa Abdullayev - İqtisadiyyat və menecment fakültəsi - 161 səs. 
Beləliklə,Təhsil fakultəsinin II kurs tələbəsi Nərgiz Əhmədova 369 səslə Tələbə Məclisinin prezidenti, 

İqtisadiyyat və menecment fakultəsinin III kurs tələbəsi Aysel Quluyeva  258 səslə vitse-prezident seçildilər.
Tələbələrimizi təbrik edir, mühüm ictimai vəzifələrində onlara uğurlar diləyitik.

  
 KEÇİRİLDİ

TƏLƏBƏ  MƏCLİSİNƏ

PREZİDENT  SEÇKİLƏRİ 
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Noyabrın 18-də Təhsil fakültəsi ənənəvi olaraq ya mərkəzinin direktoru G.Mehdiyeva və digər 
birinci kurs tələbələri ilə növbəti görüşünü keçir- əməkdaşlar iştirak etdilər. “Dekanın fəxri vərəqi”ni 
di.Tədbirdə fakültə nümayəndələri, İctimai  əla- almaq üçün tədbirə fakültə məzunları da dəvət olun-
qələr və media üzrə direktor Ə.Əmirbəyli, Azər- muşdular. Təhsil fakültəsinin dekanı Elza Səmədo-
baycan dili və ədəbiyyat kafedrasının müdiri V. va birinci kurs tələbələrinə universitetimiz, kredit 
Əyyub, Biologiya kafedrasının müdiri M. Oru- sistemi, fakültənin fəaliyyəti haqqında ətraflı məlu-
cov, Keyfiyyətin təminatı mərkəzinin direktoru mat verdi və məzunlara fəxri vərəqlər təqdim et-
L.Sotova, İnsan resursları departamentinin di- di.Birincilərin tələbə həyatı və dərslərin keyfiyyəti 
rektoru Ü. İsayeva, Peşə inkişaf mərkəzinin ko- haqqında fikirlərini öyrənmək üçün anonim sorğu 
ordinatoru Ü. Hüseynova, Кitabxana  informasi- da aparıldı. 

BİRİNCİ  KURS  TƏLƏBƏLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ  BİRİNCİ  KURS  TƏLƏBƏLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji 
Araşdırmalar Mərkəzi və Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi 
tərəfindən noyabrın 18-dən başlayaraq Türkiyədə təşkil 

edilmjiş "Azərbaycan həftəsi” çərçivəsində Ankara, Bursa, Ədirnə 
və digər şəhərlərdə silsilə tədbirlər, o cümlədən universitetlərdə kon-
franslar keçirilmişdir. Xəzər Universitetinin Tarix və arxeologiya de-
partamentinin müəllimi Araz Aslanlı "Dağlıq Qarabağ müzakirələ-
rində Azərbaycanın mövqeyi” mövzusunda çıxış etmişdir.

 
“AZƏRBAYCAN HƏFTƏSİ”NDƏ

MÜƏLLİMİMİZ 

TÜRKİYƏDƏ KEÇİRİLMİŞ 
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Vilnüsdə keçiriləcək üçüncü Şərq tərəfdaş- nası haqqında, assosiasiya sazişlərinin və viza rejimi-
lığı  sammiti ərəfəsində - noyabrın 25-də nin sadələşdirilməsi və readmissiya anlaşmaları ilə 
Xəzər Universitetinin Siyasi elm və bağlı fikirlərini ifadə etdi. Polşanın Avropa Birliyinin  

beynəlxalq münasibətlər departamenti tələbələr üçün üzvlüyünə qəbul olunması üçün 2004-cü ildə başa çat-
Polşa Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və mış proseslə bağlı fikirlərini bölüşən səfir Şərq Tərəf-
səlahiyyətli səfiri  Mixal Labenda ilə görüş təşkil etdi. daşlığının əhəmiyyəti haqqında, azad ticarətin fay-
Departamentin müdiri fəlsəfə doktoru Muxtar dalarından və Şərq Tərəfdaşlığı ölkələri üçün açıq ba-
Hacızadə görüşü açaraq, səfir Labendanı salamladı və zarın olmasının üstünlüklərindən və AB-nin ticarət və 
Xəzər Universitetinə gəldiyi üçün minnətdarlığını investisiyanın Şərq qonşuluğunda necə  təkmilləşdirə 
bildirdi. M. Hacızadə altı Şərqi Avropa tərəfdaşını Av- biləcəyindən və həyata keçirilməsi lazım ola biləcək 
ropa İttifaqına  yaxınlaşdırmaq üçün qurulmuş, Polşa- mümkün iqtisadi islahatlardan söhbət açdı. M. Laben-
nın da təşəbbüsçüsü olduğu Şərq Tərəfdaşlığının ya- da Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində aparılan flaqman tə-
ranmasında bu ölkənin xüsusi rolu haqqında dinləyi- şəbbüslərindən, Polşa və Avropa universitetlərində 
cilərə məlumat verdi. təhsil almaq imkanlarından da danışdı. Səfir Şərq Tə-

rəfdaşlığının münaqişələrin həlli üçün platforma ol-Səfir M.Labenda çıxışında Polşa hökumətinin 
madığını və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Minsk Şərq Tərəfdaşlığı prosesinə sadiqliyini qeyd etdi və öz 
qrupunun vasitəsi ilə Azərbaycan və Ermənistan ara-rolunu həyata keçirməyə hazır olduğunu vurğuladı. 
sında həll olunması zəruriliyini vurğuladı. O, Azər-Polşanın Avropanın Şərq qonşuluğuna yönəlik siyasə-
baycan ərazilərini işğal etdiyi üçün Ermənistanın iş-ti haqqında söhbət açan M. Labenda hazırda danışıq-
ğalçı dövlət olduğunu ifadə etdi.lar mövzusu olan Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Zo-

  SƏFİR  POLŞANIN  
ŞƏRQ  TƏRƏFDAŞLIĞINA  

DƏSTƏYİ  HAQQINDA

“SAINT” – KASKADYOR
  DÖYÜŞÇÜLƏR  QRUPUNUN  TƏQDİMATI

Noyabrın 24-də Xəzər Universitetinin təşəbbüsü 
ilə universitetdə “SAINT” – Kaskadyor Döyüşçülər 
Qrupunun fəaliyyətinə dair tədbir keçirildi. 

Tədbirdə həmin qurumun yaranması, fəaliyyəti, 
məqsədi və inkişaf perspektivləri ilə bağlı məlumat 
verildi. “SAINT” – Kaskadyor Döyüşçülər Qrupu-
nun rəhbəri Sain Fərhad çıxış edərək, bu qrupun müx-
təlif döyüş növləri ilə məşğul olan gənclər üçün vahid 
platforma rolu oynadığını bildirdi. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, “SAINT” Kaskad-
yor Döyüşçülər Qrupu 2011-ci ildə yaradılmışdır. 
Qrupun əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında 
“ACTION” janrında çəkiləcək filmlərdə iştirak et-
mək, Azərbaycan kinosunun həmin janrda  tarixini 
yazmaq və gələcək nəsillərə ötürməkdir.

“SAINT” – KASKADYOR
  DÖYÜŞÇÜLƏR  QRUPUNUN  TƏQDİMATI

  SƏFİR  POLŞANIN  
ŞƏRQ  TƏRƏFDAŞLIĞINA  

DƏSTƏYİ  HAQQINDA
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Təhsil fakültəsinin dekanı  Elza zunların magistratura ilə bağlı fikir-
Səmədova noyabrın 20-də  fakültə lərini və planlarını öyrənmək üçün 
məzunları və sonuncu kurs tələbələ- fakültə tərəfindən hazırlanmış xü-
ri ilə iclas keçirdi. İclasın məqsədi  susi sorğu keçirildi.  
magistraturaya qəbul və xaricdə təh- E.Səmədova tələbələrə magis-
sillə bağlı məsələləri işıqlandırmaq  tratura təhsili almaq üçün Xəzər Uni-
idi. versitetini  seçməyi tövsiyə etdi və 

Fakültə dekanı xaricdə təhsillə sonda tələbələri maraqlandıran sual-
bağlı imkanlar və proqramlar haq- lara ətraflı cavab verdi.
qında geniş məlumat verdi və mə-

  MƏZUN  VƏ  TƏLƏBƏLƏRLƏ  İCLAS

Xəzər Universiteti Siyasi elm və beynəlxalq mü- və qurucu üzvlərindən birinin Azərbaycan da olduğu 
nasibətlər departamenti dekabrın 4-də Seynt-Vinsent Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) 
və Qrenadanın Milli Telekommunikasiya Nizamlama ilə Şərqi Karib Dövlətləri Təşkilatının müqayisəli təh-
Komissiyasının sabiq sədri Cənab Sehon Marşal ilə gö- lilini apardı. Bundan əlavə, dinləyicilər Azərbaycanın 
rüş təşkil etdi. Azərbaycan bu Şərqi Karib ölkəsi ilə QDİƏT-dəki və bölgədəki rolu ilə Seynt-Vinsent və 
diplomatik münasibətləri 2011-ci ildə qurmuş və elə Qrenadanın Şərqi Karib Dövlətləri Təşkilatında oyna-
həmin ildə də bu ölkənin baş naziri  Ralf Qonzalvesi dığı rolu müqayisə etmək imkanı əldə etdilər.
qəbul etmişdir. Marşal Azərbaycan ilə beynəlxalq Natiq Azərbaycan və Seynt-Vinsent və Qrenada 
dostları arasında əməkdaşlığı daha da dərinləşdirmək arasındakı əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün po-
üçün yaradılan Azərbaycan Beynəlxalq İnkişaf Agent- tensial sahələr kimi turizm, maliyyə xidmətləri, ha-
liyi tərəfindən ayrılmış təqaüd hesabına təhsil almaq belə yüngül istehsal və informasiya texnologiyaları sa-
üçün Azərbaycana  gəlib. hələrinə investisiya imkanlarının olduğunu vurğuladı.

 Marşal tələbələrlə Şərqi Karib regionunda bölgə- Bu tədbir Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər 
çiliyin mənşəyini müzakirə etdi. Şərqi Karib Dövlət- departamentinin dünyanın digər yerlərində mövcud 
ləri Təşkilatının orqan və institutlarının quruluşu və olan regional inteqrasiya nümunələrini tələbələrin nə-
funksiyaları haqqında  ümumi məlumat verdi. O,  son- zərinə çatdırmaq məqsədilə təşkil etdiyi silsilə tədbir-
ra həm Avropa Birliyi, həm də 1998-ci ildə yaradılan lərin davamı idi.

 ŞƏRQİ KARİB 
 REGİONUNDA
 BÖLGƏÇİLİK 
 MÖVZUSUNDA 
 MÜZAKİRƏ

 ŞƏRQİ KARİB 
 REGİONUNDA
 BÖLGƏÇİLİK 
 MÖVZUSUNDA 
 MÜZAKİRƏ
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“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
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Bu dəfə də “Dünya” məktəbi şa-
girdlərin payız tətili günlərinin 
maraqlı keçməsi üçün ingilis dili 

düşərgəsinin növbəti vaxtını və məkanını tə-
yin etdi: 9-13 noyabr, Şağan Olimpiya Komp-
leksi. 100-ə yaxın məktəbli onlar üçün ya-
radılmış bu fürsətdən yararlandı və dostlarıy-
la birgə şən və maraqlı payız tətili keçirdilər. 
Şagirdləri məktəbin 5 avtobusu səhər tezdən 
təyin olunmuş yerlərdən götürür və saat 
14.00-dan sonra geri qaytarırdılar. Bu da va-
lideynlərin işini çox asanlaşdırdı. Uşaqlar dü-
şərgədə gündə bir saat ingilis dili məşğələləri-
nə qatılır, sonra qruplara bölünərək futbol, vo-
leybol, basketbol, tennis, üzguçuluk, şahmat, 
rəsm və digər əyləncələrlə məşğul olurdular.

Tətilin 3-cü günündə Xəzər Universiteti 
və “Dünya” məktəbinin təsisçisi, Xəzər Uni-
versiteti Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlı, Direktorlar 
və Qəyyumlar Şurası sədrinin müşaviri Nailə-
xanım İsayeva kompleksə gələrək, uşaqların 
istirahəti üçün yaradılmış şəraitlə tanış 
oldular. H.İsaxanlı gələcəkdə düşərgənin əha-
tə dairəsini daha da genişləndirmək haqqında 
faydalı məsləhətlər də verdi. 

Düşərgə qış tətilində də şagirdləri əylən-
dirməyə davam edəcək. 

Düşərgənin uğurlu təşkili və fəaliyyətin-
də  əməyi olan hər kəsə, xüsusilə  də “Dünya” 
məktəbinin müəllimlərinə təşəkkürümüzü  
bildiririk. 

Mədinə  Karahan,

“Dünya” məktəbinin müəllimi

 DOSTLARLA  TƏTİLDƏ
İNGİLİS  DİLİ DÜŞƏRGƏSİ: 
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 VALİDEYN  İCLASI

 Noyabr ayının 23-də “Dünya” məktəbi ye- müəllimlərə müraciət edərək, övladlarının dərsə 
ni tədris ilinin ilk valideyn iclasını keçirdi. Bu- münasibəti haqqında ətraflı məlumat toplaya 
dəfəki valideyn iclasının  digər illərdə keçiril- bilirdilər. 
miş iclaslardan fərqi müəllimlərin tədris et- Ümumilikdə iclas maraqlı keçdi, istər vali-
dikləri fənlər üzrə ayrı-ayrı otaqlarda yer- deynlər, istərsə də müəllimlər iclasın gedişindən 
ləşməsi idi. Belə ki, valideynlər fənlər üzrə razı  qaldılar.

 Noyabr ayının 24 - də “Dünya” məktəbi- məzli (riyaziyyatdan) II yeri, X sinif şagirdi 
nin şagirdləri arasında 7-ci -11-ci siniflər üzrə Kamran Hüseynov (fizikadan),VIII sinif şagir-
fənn olimpiadası keçirildi. IX sinif şagirdi Ba- di Sinan İsayev (Azərbaycan dilindən), VII si-
nuçiçək Gərayzadə (ingilis dilindən), Lalə Mə- nif şagirdi Tural Qaralov, IX sinif şagirdi Məh-
dətova (Azərbaycan dilindən) I yeri, VII sinif şa- bubə Qəhrəmanlı (tarixdən), VIII sinif şagirdi 
girdi Arzu Əhmədova, VIII sinif şagirdləri Ca- Ülvi Fərəczadə (Azərbaycan dilindən), X sinif 
vad Məmmədov və Kamran Qənbərli (ingilis şagirdi Mövlud Məmmədov (riyaziyyatdan) III 
dilindən),VII sinif şagirdi Nihad Aslanzadə, yeri qazandılar. Qaliblərə sertifikatlar təqdim 
VIII sinif şagirdi Nigar Məhərrəmova (Azər- olundu.
baycan dilindən), IX sinif şagirdi Fidan Gərək-

FƏNN  OLİMPİADASI
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“Dünya”  məktəbi həmişə düşündürücü və gü- ləri şagirdlərə özlərinin nə qədər şanslı bir həyata sa-
nün tələblərinə görə lazımlı olan mövzularla bağlı ma- hib olduqlarını xatırlatdı. Somali haqqında hazırlanan 
raqlı konfranslar keçirir. Budəfəki  mövzu hüquq və slaydın mətnləri hər kəsin qəlbini kövrəltdi, mərhə-
vəzifələrlə bağlı idi; belə ki, şagirdlərin öz hüquqla- mətə səslədi.  4-cü sinif şagirdi Fərid Nəsirov və 3-cü 
rını nə dərəcədə tanımasını yoxlamaq və onları bilmə- sinif şagirdi Cəlil Nəzərov  kiçik tamaşa nümayiş et-
dikləri vəzifələrlə tanış etmək müəllimlərin üzərinə dirdilər. Tamaşanın mövzusu şagirdlərin asudə vax-
düşən işlərdən biridir. tından düzgün istifadə edilməsinə yönəlmişdi. 

Konfrans noyabr ayının 22-də məktəbin akt za- Şagird Birliyi tərəfindən həyata keçirilən  “Hü-
lında keçirildi. Konfransın təşkilatçıları –  3,4 və 5-ci quq və vəzifələrimizi tanıyaq” adlı sorğunun nəticə-
sinif şagirdləri və sinif rəhbərləri mükəmməl  proq- ləri haqqında məlumat verən Şagird Birliyinin sədri 
ram hazırlamışdılar. 3-cü sinfin rəhbəri Fidan Təbrizi Mədinə Karahan  sorğunun suallarını bir daha səslən-
konfransı  giriş sözü ilə açaraq, hüquq və vəzifələrin dirərək,  şagirdlərin neçə faizinin bu suallara dogru ca-
əhəmiyyətindən danışdı və sonra sözü 5 b sinif şagirdi vab verdiyi haqqında məlumat verd
Gülarə Hüseynovaya verdi. Gülarə hazırladığı slay- Sonda məktəbin direktoru Mərufə Mədətli tədbi-
dın müşayiəti ilə danışaraq, sadə dillə uşaq hüquqları- rin bütün iştirakçılarına, həmçinin konfransın uğurlu  
nın əhəmiyyətindən və uşaqların əməl etməli olduq- təşkilinə görə  məktəbin Tərbiyə və təşkilati işlər üzrə 
ları vəzifələrdən söz açdı.  5a sinif şagirdləri Şəmsi direktor müavini Çiçək Qaracayevaya, müəllim-
Eyvazlı və Aytəkin Hüseynzadə Uşaq Hüquqları Kon- lərdən Səadət Məmmədovaya, Aygün Hüsüyevaya, 
vensiyası haqqında ətraflı məlumat verdilər, hazırla- Həcər Məmmədovaya, Fidan Təbriziyə təşəkkürünü 
dıqları slaydi nümayiş etdirdilər. Slaydda dünyada is- bildirdi.
tismara məruz qalan uşaqların ürəkağrıdıcı görüntü-

“HÜQUQ  VƏ  VƏZİFƏLƏRİMİZİ  TANIYAQ”

Materialları “Dünya”məktəbinin müəllimi

Mədinə Karahan çapa hazırlamışdır 
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