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İyunun 10-da  Xəzər Universitetində " media 
mənsubları üçün proqramın həyata keçirilməsi ilə 
əlaqədar  mətbuat konfransı keçirilmişdir. 

Mətbuat konfransını Xəzər Universitetinin 
Xarici əlaqələr üzrə prorektoru Fərda Əsədov giriş 
sözü ilə açaraq, mətbuat nümayəndələrinə 
layihənin Azərbaycanda keçirilməsinin səbəbləri 
barədə qısa məlumat vermişdir. 

(Ardı səh.16-da)

Jurnalın üz qabığındaki şəkil  mətnə aiddir.

REGİONDA  İLK  DƏFƏ   XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 
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İyunun 2-3-də  Latviyanın RiqaTexniki Universite-
tinin Beynəlxalq əlaqələr departamentinin  beynəlxalq 
korporativ əməkdaşlıq bölməsinin müdiri Yuris İlyins  
bir qrup tələbə ilə öz universitetlərinin təhsil  proqramı 
çərçivəsində Xəzər Universitetində olub, Tədris işləri 
üzrə prorektor, professor Məhəmməd Nuriyev, 
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor, fəlsəfə doktoru Fər-
da Əsədov, Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin 
dekanı, fəlsəfə doktoru   Hassan Niknafs, Siyasi elm və 
beynəlxalq münasibətlər departamentinin koordinatoru 
Baba Bayramov, İnkişaf Departamentinin direktoru 
Raziyə İsayeva, Beynəlxalq tələbə və mütəxəssislər 
mərkəzinin direktoru Şəbnəm Nəcəfzadə və Xəzər Uni-
versitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor kömək-
çisi Həvvaxanım Qurbanova ilə   görüşdülər. 

Səfər Xəzər Universitetinin Beynəlxalq ofisi 
tərəfindən hazırlanıb, təşkil olunmuşdu.

RİQA TEXNİKİ  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  
“XƏZƏR”DƏ 
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İyunun 3-də Xəzər Universitetinin Magistratura, doktorantura və elmi İşlər bölməsində  Cardiff 
Universitetinin (Böyük Britaniya) Beynəlxalq laqələr üzrə dekan müavini Kent Metyuz (Kent Matthews) 
ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Xəzər Universiteti ilə Cardiff Universitetinin ikitərəfli əlaqələri müzakirə 
edilmişdir.

CARDİFF  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏSİ  
İLƏ  GÖRÜŞ

İyunun 4-də Xəzər Universitetində  Qafqaz Resursları 
Tətqiqat Mərkəzi  və Təhsil Nazirliyinin birgə layihəsi olan 
“Akademik yazı üzrə bələdçi”nin təqdimat mərasimi 
keçirildi. Təqdimat mərasimində departament müdirləri, 
koordinatorlar və doktorantura tələbələri iştirak etdilər.

Təqdimatdan sonra “Bələdçi”nin geniş müzakirəsi 
keçirildi. Müzakirədə iştirak edənlər öz təklif və iradlarının 
bildirdilər. “Bələdçi”nin həm professor-müəllim heyəti, həm 
də tələbələr üçün əhəmiyyəti qeyd olundu. 

“AKADEMİK  YAZI  ÜZRƏ  BƏLƏDÇİ”
  TƏQDİM  OLUNDU
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İyunun 5-də Xəzər Universitetində Kitabxana-
İnformasiya Mərkəzinin (KİM) təşkilatçılığı ilə 
Elsevier nəşriyyatının nümayəndələri tərəfindən 
“Elmi məqələni necə yazmaq və Science Direct & 
Scopus məlumat bazaları ” mövzusunda seminar 
keçirilmişdir. Elsevier nəşriyyatının nümayəndəsi 
Gamze Keskin  nəşriyyatın elmi məqalələrə olan 
tələblərini, elmi məqalə yazarkən nəzərə alınması 
zəruri olan məqamları izah etmiş və Mendeley 
proqramından (biblioqrafik məlumatları idarə edən 

ödənişsiz proqramdır; elmi əsərləri PDF formatın-
da saxlayaraq nəzərdən keçirmək və əlavə olaraq 
alimlərin sosial şəbəkəsinə daxil olmaq imkanı ya-
radır) istifadə üsullarını əyani olaraq göstərmişdir.

Seminarda universitetin müəllimləri və dokto-
rant tələbələri, KİM-in əməkdaşları iştirak etmişlər. 
Sonda onları maraqlandıran məsələlər ətrafında 
müzakirələr aparılmış və suallar cavablandırıl-
mışdır.

 SCİENCE  DİRECT  &  SCOPUS  MƏLUMAT  BAZALARI  MÖVZUSUNDA  SEMİNAR

İyunun 7-də Coğrafiya və ətraf mühit departamen-
tinin təşkilatçılığı ilə tələbələr Azərsu Səhmdar Cəmiy-
yətinin Hövsan Çirkab Suların Təmizlənməsi 
Stansiyasında (Hovsan Wastewater Treatment Station) 
çirkab suların (wastewater) təmizlənməsi prosesi ilə 
yaxından tanış olmuşlar.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  ÇİRKAB  SULARIN
  TƏMİZLƏNMƏSİ  STANSİYASINDA
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İyunun 12-də Şimali Karolina Universitetinin (ABŞ)  Tarix və beynəlxalq işlər üzrə professoru, fəlsəfə 
doktoru Klaus Larres Xəzər Universitetinin Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzində (QTRM) olub, QTRM-in 
direktoru Yuliya Əliyeva, Xəzər Universitetinin Akademik işlər üzrə prorektoru Məhəmməd Nuriyev, 
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Fərda Əsədov və Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər 
departamentinin müdiri Muxtar Hacızadə ilə görüşmüşdür. Görüşdə iştirakçıları maraqlandıran tarixi və 
siyasi məsələlər müzakirə olunub.

ŞİMALİ  KAROLİNA  UNİVERSİTETİNİN  PROFESSORU  "XƏZƏR"DƏ

İyunun 13-də Xəzər Universitetinin Biologiya departamentində Fulbrayt təqaüd proqramı 
çərçivəsində 5 ay ərzində çalışmış Viskonsin La Kros Universitetinin (ABŞ)  mütəxəssisi  Robert 
Ceklinin universitetdə işini başa çatdırması münasibətilə mədəəniyyət mərkəzində tədbir keçirildi. 

Tədbirdə universitetin Tədris işləri üzrə prorektoru Məhəmməd Nuriyev, Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektor Fərda Əsədov və Biologiya departamentinin müdiri Muşfiq Orucov ilə yanaşı digər əməkdaşlar 
və tələbələr də iştirak edib, R.Ceklinin universitetdəki fəaliyyəti haqqında müsbət mülahizələrini 
bildirdilər və gələcək işlərində ona  uğurlar arzuladılar.

XARİCİ  MÜTƏXƏSSİSİN  "XƏZƏR"DƏ 
 İŞİNİ  BAŞA  ÇATDIRMASI  MÜNASİBƏTİLƏ 

 TƏDBİR

XARİCİ  MÜTƏXƏSSİSİN  "XƏZƏR"DƏ 
 İŞİNİ  BAŞA  ÇATDIRMASI  MÜNASİBƏTİLƏ 

 TƏDBİR
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İyunun 23-də Xəzər Universitetinin “Dünya” konsert salonunda dərs  
ilinin yekun konserti  keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə universitetin 
Fəlsəfə və sosiologiya departamentinin müdiri Mail Yaqubov açaraq, 
konsert barədə iştirakçıları məlumatlandırdı. 

 Konsert Xəzər Universitetinin Kamera orkestrinin ifasında Fikrət 
Əmirovun “Sevil” operasından bəzi fraqmentlərlə  başladı. Sonra 
Mühəndis və tətbiqi elmlər fakültəsinin tələbəsi Günel Səbzəliyeva, 
Təhsil fakültəsinin tələbələri Nərmin Cəfərli, Elçin Feyzullayev və 
Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin tələbəsi Elvin Əliyevin ifasında 
Niyazi, Səid Rüstəmov, Tofiq Quliyev, Hacı Xanməməmədov, Ramiz 
Mirişli və Elza İbrahimovanın mahnıları səsləndi.

Xəzər Universitetinin birinci kurs tələbələrindən ibarət rəqs 
ansamblının ifasında "Qaytağı", "Gəncədən gəlirəm", "Şalaxo" və digər  
rəqslər nümayiş olundu.

DƏRS  İLİNİN  
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Universitetin ingilis dili müəllimi Yeganə Balamedova Elza 
İbrahimovanın Əliağa Kürçaylının şeirinə bəstələdiyi "Mən sənin 
yanına qışda gəlirdim" mahnısını ifa etdi.

Konsertdə qonaqlar da iştirak edirdilər. Müğənnilər Amil Həsənoğlu 
və  Əliməmməd Novruzov tələbələrdən Elvin Əliyev və Elçin Feyzulla-
yevlə birlikdə Tofiq Quliyevin "Neftçi" və "Dörd dost" mahnılarını  ifa 
etdilər. 

Konsert tələbələrin ifasında Fikrət Əmirovun "Min bir gecə" 
baletindən fraqmentlərin nümayişi ilə başa çatdı. 

Konsertin təşkilatçısı və bədii rəhbəri universitetin Musiqi və 
incəsənət depatamentinin müdiri Sülfiyyə Sadıqova, quruluşçuları l 
universitetin müəllimləri Səbinə Minasazova və Telman Əliyev idilər.

Konsertdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı və digər əməkdaşlar iştirak 
edirdilər.

YEKUN  KONSERTİ
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İyunun 27-də Xəzər Universitetinin 
Mədəniyyət mərkəzində Musiqi və incəsənət 
departamentinin xalçaçı rəssam və rəssamlıq 
fənlərini bitirmiş tələbələrinin əl işləri sərgisi-
nə baxış keçirildi. Tədbirdə Xəzər Univer-
sitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı, 
İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektor 
İsaxan İsaxanlı, İctimai əlaqələr və media üzrə 
direktor Əlövsət Əmirbəyli, Humanitar və 
sosial elmlər fakültəsinin dekanı  Cabir 
Xəlilov, Təhsil fakültəsinin dekanı Elza 
Səmədova və digər əməkdaşlar iştirak 
edirdilər.

Baxış zamanı tələbələrin əl işləri 
haqqında fikirlər və tövsiyələr söylənildi. 
Tədbir Xəzər Universiteti Kamera orkestrinin 
direktoru Nərgiz Mütəllibovanın ifasında 
Niyazinin "Arzu" romansı ilə başa çatdı. 
Fortepianoda müğənnini universitetin Musiqi 
və incəsənət depatamentinin müdiri, pianoçu 
Zülfiyyə Sadıqova müşayiət edirdi.

TƏLƏBƏLƏRİN  
ƏL  İŞLƏRİ SƏRGİSİ



Mayın 22-də Xəzər Universitetinin Şərq dilləri 
və din araşdırmaları departamentinin təşkilatçılığı 
ilə “Birlikdə yaşamaq təcrübəsi” silsiləsindən 
“İslam inanc və dünyagörüşü kimi” mövzusunda 
tədbir keçirildi. Tədbirin açılışında departamentin 
müdiri, fəlsəfə doktoru Elnurə Əzizova qloballa-
şan dünyada dini və mədəni müxtəliflikləri tanı-
mağın və onlara hör mətlə yanaşmağın 

əhəmiyyətindən və gənc nəslin bu dəyərləri 
mənimsəməsində ali təhsil qurumlarının rolundan 
danışdı. O, Xəzər Universitetində dünya dinləri ilə 
əlaqəli maarifləndirici proqramların təşkil 
olunmasının ənənəyə çevrildiyini və hazırkı tədbi-
rin bu məqsədlə 2013-2014-cü tədris ili üçün 
nəzərdə tutulmuş tədbirlər silsiləsinin sonuncusu 
olduğunu qeyd etdi. 

Sonra Humanitar və sosial elmlər fakültəsi tələ-
bələrinin İslamın inanc, ibadət, əxlaq və dəyərlər 
sisteminə həsr olunmuş təqdimatı oldu. Süleyman 
Dəmirəl Universiteti (Türkiyə) İlahiyyat fakültəsi-
nin müəllimi, fəlsəfə doktoru  Ali Bulut İslamın 
müqəddəs kitabında qeyd olunmuş insanlararası, 
insan-cəmiyyət və cəmiyyətlərarası münasibətlərə 
dair dəyərlərdən və prinsiplərdən danışdı. Mövzu 
ilə əlaqəli sualların cavablandırılmasından sonra 
xatirə şəkli çəkildi.

71331 İyul  2014

“İSLAM  İNANC  VƏ  DÜNYAGÖRÜŞÜ  KİMİ”  

Xəzər Universitetində keçirilən “21-ci əsrin 
pəncərəsindən: mədəniyyət və kimlik” beynəl-
xalq simpoziumunda iştirak edən, Türkiyənin İz-
mir şəhərindəki Atatürk Universitetinin əmək-
daşı Erol Çiydem mayın 27-də universitetin Ta-
rix və arxeologiya departamentində oldu. Səfəvi 
dövlətinin tarixi ilə maraqlanan qonaq axtardığı 
bir çox məlumatları departamentdən əldə etdi və 
həmin mövzuda olan kitablara da baxdı.

ATATÜRK  UNİVERSİTETİNİN  ƏMƏKDAŞI 
 TARİX  VƏ  ARXEOLOGİYA 

 DEPARTAMENTİNDƏ
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“İNTİHAR  ÇIXIŞ  YOLU  DEYİL”  

HƏFTƏSİ 

“İNTİHAR  ÇIXIŞ  YOLU  DEYİL”  

HƏFTƏSİ 

Xəzər Universitetində universite-
tin Psixologiya departamentinin 
təşkilatçılığı ilə mayın 26-30-da  

“İntihar çıxış yolu deyil” həftəsi keçirilmiş-
dir. Həmin günlər ərzində  Psixologiya de-
partamentinin yuxarı kurs tələbələri qrup-
larda tələbələrlə görüşərək, müxtəlif vaxtlar-
da intihar düşüncəsi olanlarla konsultasiya-
lar keçirmiş və bu mövzuya həsr olunan se-
minarda geniş informasiya mübadiləsi apar-
mışlar. 

Mayın 29-da həftə çərçivəsində universi-
tetin İnsan resursları departamentinin 
direktoru Ülkər İsayeva və Psixologiya de-
partamentinin IV kurs tələbələri tərəfindən  
“Həyata pozitiv yanaşın və gülümsəməyi 
unutmayın!” devizi ilə flashmob keçirilmiş-
dir. 

“İntihar çıxış yolu deyil” həftəsinin əsas 
məqsədi  intihara meyilli və intihar düşüncə-
si olan yeniyetmə və gənclərimizi həyata po-
zitiv yanaşmağa yönəltmək olmuşdur.
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Mayın 28-də Xəzər Universitetinin Tarix və ar-
xeologiya departamentinin təşkilatçılığı ilə tarix ix-
tisası üzrə təhsil alan birinci kurs tələbələri 
"Atəşgah" məbədində oldular. "Atəşgah" XVII-
XVIII əsrlərdə təbii qazın çıxdığı əbədi sönməz 
alovların yerində inşa edilmiş od məbədidir. 
Tələbələr məbədin hər tərəfini gəzdilər, bələdçinin 

söylədiyi məlumatlara diqqətlə qulaq asdılar. Eks-
kursiya zamanı tələbələr, həmçinin, onları Virtual 
Qarabağ Tarixi Muzeyinin yaradılması işinə cəlb 
edən, Bakıdakı 313 saylı məktəbin müəllimi Dövran 
Abuzərovla da görüşdülər. Dövran müəllim tələ-
bələri maraqlandıran sualları cavalandırdı və onlara 
faydalı məsləhətlər  verdi. 

TƏLƏBƏLƏR  “ATƏŞGAH”  MƏBƏDİNDƏ

May ayının 28-30-da Türkiyənin Bayburt şəhərin-
dəki Bayburt Universitəsində  Bayburt Valiliyi, Bayburt 
Bələdiyyə Başqanlığı, Bayburt Üniversiteti rektorluğu, 
Atatürk Kültür, Dil və Tarix Yüksək Qurumu və Atatürk 
Araşdırma Mərkəzi Başqanlığının  birgə təşkilatçılığı 

ilə "Bayburt: tarixi və mədəniyyəti ilə XIX əsrdən 
günümüzədək” mövzusunda beynəlxalq simpozium 
keçirilmişdir.  

Simpoziumda Xəzər Universitetinin  əməkdaşları –  
Elza İsmayılova  ”Seyid Əbülqasım Nəbati və Aşıq  Cə-
lali poeziyasında müştərək mövzular”, Zivər Hüseynli 
“Bayburtlu Zihninin şeirlərində farsça ünsürlər”  
mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. 

Simpozium işini bitirəndən sonra iştirakçılar üçün 
Aydıntəpə  yeraltı şəhərinə, Bayburt qalasına və Baksı 
Muzeyinə ekskursiya təşkil olunmuşdur. 

ƏMƏKDAŞLARIMIZ  BEYNƏLXALQ  SİMPOZİUMDA 
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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
iyunun 19-da "Xəzər" və Prinston (ABŞ) Universitetlərinin 
birgə layihəsi olan “Azərbaycan və müasir dünya: enerji 
tərəfdaşlığında Orta Şərq müsəlman ölkəsi” adlı təlim 
proqramının iştirakçıları üçün “M. F. Axundov və Azərbay-
can: milli kimlik” mövzusunda mühazirə oxumuşdur. 

İyunun 19-da Xəzər Universitetinin Kitabxa-
na - İnformasiya Mərkəzində növbəti daxili təlim 
keçirilmişdir.  Elsevier Nəşriyyatının keçirdiyi 
təlimdə iştirak etməyən əməkdaşlara bu nəşriyya-
tın materiallarından isitfadə etmək qaydaları izah 
edilmişdir.

HAMLET  İSAXANLI   PRİNSTON  UNİVERSİTETİNİN 
 TƏLƏBƏLƏRİ  ÜÇÜN  MÜHAZİRƏ  OXUMUŞDUR

KİTABXANA - İNFORMASİYA 
 MƏRKƏZİNDƏ

 NÖVBƏTİ  TƏLİM
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"Dünya" məktəbi şad bir xəbər almışdır: 
məktəbimizdə təhsil alıb və sonradan təhsilinin 
son  pilləsini ABŞ - da davam etdirən Toğrul 
Namiq oğlu Hümmətov ABŞ-ın Men ştatında 
“Thornton Academy” məktəbini Qızıl medalla 
bitirərək, prezident Barak Obama tərəfindən 
fəxri diplomla mükafatlandırılıb. 

T.Hümmətov ABŞ-da oxuduğu müddətdə  
digər şagirdlər arasında dərsə davamiyyəti, 
hazırcavablığı və tədris müddətində dərslərdə 
layiqli cavablar verməsi ilə fərqlənib. Eyni 
zamanda, T.Hümmətov məktəbin müəllim 
heyətinin rəğbətini qazanıb. Dərslərdə 
göstərdiyi yüksək intellektual bilik və bacarığı 
nəticəsində Toğrul məktəbi Qızıl medalla bitirib.

Xatırladaq ki, ABŞ-ın təhsil sistemində 
mövcud olan qaydalara görə, Birləşmiş Ştatlar 
sərhədləri  çərçivəsində mövcud olan 

məktəblərdə yüksək bilik və bacarıq nümayiş 
etdirən və məktəbi qızıl medalla bitirən şagirdlər 
ölkənin prezidenti tərəfindən diplomla 
mükafatlandırılırlar. Toğrul belə bir medala layiq 
görülən ilk azərbaycanlıdır. Qeyd edək ki, artıq 
Toğrul Hümmətov ABŞ-ın Boston şəhərindəki 
Bryant Universitetinə qəbul olunub və ali 
təhsilini bu universitetdə davam etdirəcək.  

Məktəbimizdə keçirilən məzun günündə öz 
sinif yoldaşlarına qatılan Togrulu bütün 
müəllimləri və dostları sevinclə qarşıladılar. 

Bir daha kollektivimiz adından Toğrulu təbrik 
edirik, uğurlarının davamını arzulayırıq!

Mədinə Karahan,
"Dünya" məktəbinin müəllimi

 

 "DÜNYA"  MƏKTƏBİNİN  YETİRMƏSİDİR

ABŞ  PREZİDENTİNİN  DİPLOMUNU

 ALMIŞ  İLK  AZƏRBAYCANLI  ŞAGİRD 
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İyunun  1-9-da  Avropa Birliyinin "Gənclər fəaliy-
yətdə" ("Youth in Action") proqramı çərçivəsində İsve-
çin Viksjöfors şəhərində mədəniyyət tədbiri keçirilmiş-
dir.  Tədbirdə Azərbaycan, İsveç, Belarus, Kipr, Latvi-
ya, Slovakiya, Ukrayna və Ermənistandan gənc nüma-
yəndələr iştirak etmişlər.  

Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar İctimai Birliyinin təş-
kilatçılığı ilə  Azərbaycan Respublikasını təmsil etmiş 
qrup Xəzər Universitetinin tələbələrindən seçilmişdir.  
Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin tələbələri Mira-
ğa Bağırov, Rühəngiz Əsgərova, İsfəndiyar Səfərov və 
İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin tələbəsi Musa 
Abdullayev tədbirdə iştirak etmişlər. Tələbələr tədbirdə 
rəqs, müsiqi ifaları nümayiş etdirmiş, iştirakçılar Azər-
baycan mədəniyyəti ilə tanış olmuşlar.  

Layihənin rəhbəri Helena Ehrstand və  baş təşkilat-
çısı Matilda Norling Person Azərbaycan təmsilçilərinin 
çıxışından məmnun olduqlarını bildimişlər. Helena Ehr-
stand demişdir: " Artıq bir neçə ildir ki, bu layihəyə 
rəhbərlik edirəm, amma heç bir ölkənin təmsilçiləri 
Azərbaycan nümayəndələri  kimi bacarıq nümayiş et-
dirməmişdir. Bu bizim üçün boyük yenilikdir. Güman 
edirəm ki, sizinlə olan əməkdaşlığımız davam edəcək."  

Tədbirin sonunda tələbələr  sertifikatla təltif olun-
muşlar. 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN 
 TƏLƏBƏLƏRİ  İSVEÇDƏ 

 MƏDƏNİYYƏT  TƏDBİRİNDƏ  
İŞTİRAK  ETMİŞLƏR
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Xəzər Universiteti Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin bir qrup tələbəsi  “Web Design & 
Development” fənninin tədrisini bitirmələri münasibətilə həmin fənnin    müəllimi Rəşad Əliyevlə 
birlikdə iyunun 23-də AMEA-nın Mərdəkan Dendrarisinə səfər etmişlər. Yolda maraqlı 

intellektual-əyləncəli oyunlar keçirilmişdir. Tələbələr  dendrari  ilə ətraflı tanış olmuş və unudulmaz bir gün 
keçirmişlər.

TƏLƏBƏLƏRİMİZİN  MƏRDƏKAN  DENDRARİSİNƏ  SƏFƏRİ

“XƏZƏR”DƏ 
İMTAHAN
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XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  MEDİA  RESURSLARI  MƏRKƏZİ  ƏMƏKDAŞLARININ
 QOBUSTAN  MİLLİ  TARİXİ-BƏDİİ  QORUĞUNDA  TƏCRÜBƏ MƏŞĞƏLƏSİ


