NDU XƏBƏRLƏRİ
“Xəzər Xəbər”in

SƏNƏT FƏDAİSİ
Naxçıvan Dövlət Universitetində (NDU)
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət
İşçisi, universitetin Fortepiano kafedrasının müdiri,
professor Səidə Məmmədovanın anadan olmasının
70 illiyi münasibətilə yubiley mərasimi
keçirilmişdir.
Tədbirdə universitetin rektoru, akademik İsa
Həbibbəyli Səidə Məmmədovanın milli
mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında
xidmətlərindən danışmışdır. Qeyd etmişdir ki,
muxtar respublikada xor və digər musiqi
kollektivlərinin, dirijorluq sənətinin, musiqi
təhsilinin formalaşmasında Səidə xanımın böyük
əməyi vardır.
S.Məmmədovanın NDU-da pedaqoji və
sənətkarlıq fəaliyyətini onun yaradıcılığının zirvəsi
saymaq olar. O, 1996-cı ildə universitetdə yeni
yaradılan İfaçılıq kafedrasının müdiri işləmiş,
konservatoriyanın formalaşması, incəsənət
sahəsində ixtisaslı mütəxəssislərin yetişməsi üçün
yorulmadan, səylə çalışır. Səidə Məmmədovanın
rəhbərliyi ilə universitetdə yaradılmış Tələbə Opera
Studiyası böyük sənət uğurları qazanmışdır. 2004-cü
ildə Tələbə Opera Studiyasında Üzeyir Hacıbəylinin
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universitetlərində, İqdır şəhərində alqışlarla
qarşılanmışdır. 2007-ci ildə universitetin 40 illik
yubileyi ilə əlaqədar Rusiyanın Novosibirsk şəhərində
keçirilmiş “Naxçıvan Dövlət Universiteti” həftəsində
təqdim olunan “Arşın mal alan” uzaq Sibir vilayətində
Naxçıvan ali təhsilinin, incəsənətinin inkişaf
səviyyəsini nümayiş etdirmişdir. Rektor çıxışını
S.Məmmədovanın bütün ruhu, varlığı ilə musiqiyə
bağlı olması, əsl sənət fədaisi, milli dəyərləri özündə
cəmləşdirən Azərbaycan xanımı olması barədə dəyərli
fikirlərlə tamamlamışdır. O, yubilyarı universitetin
fəxri fərmanı ilə təltif etmişdir.
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Respublikasın
ın Vəkillər Kollegiyası ilə birlikdə NDU-nun
Tələbə Hüquq Maarifləndirmə Mərkəzinin
(THMM) üzvləri üçün səhnələşdirilmiş
məhkəmə təlimi keçirilmişdir.
Təlimin açılış konfransında çıxış edən ali
məktəbin tədris işləri üzrə prorektoru,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Seyid Surə
məhkəmənin səhnələşdirilmiş formatda
aparılmasının ədalət mühakiməsinin həyata
keçirilməsində beynəlxalq standartların
tətbiqinin öyrənilməsi baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləmişdir.
Naxçıvan MR Vəkillər Kollegiyası
Rəyasət heyətinin sədri, NDU-nun Hüquq
fənləri kafedrasının müəllimi Tural Hüseynov
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treninqin metodologiyası haqqında məlumat
vermişdir.
Beşgünlük təlimlərdə hüquq fakültəsinin
tələbələri yüksək hazırlıq və nəzəri bilik nümayiş
etdirmişlər.
Sonda təlimin nəticələrinə dair yekun iclası
keçirilmiş, səhnələşdirilmiş məhkəmə iclaslarının
təhlili aparılmış, ekspertlərin qeydləri
dinlənilmişdir.
Təlimin yekun iclasında çıxış edən NDU-nun
rektoru, akademik İsa Həbibbəyli “Hakimlər,
dövlət ittihamçıları və vəkillər üçün
səhnələşdirilmiş məhkəmə treninqi” layihəsi üzrə
ilk təlimə ötən il Azərbaycanın Məhkəmə-Hüquq
Şurası tərəfindən ATƏT-in Bakı Ofisi ilə birgə start
verildiyini bildirmişdir.
Təlimi yüksək dəyərləndirən rektor belə
tədbirlərin gələcək nəsil hüquqşünaslarının
yetişməsinə, ixtisas biliklərinin təcrübədə
sınaqdan çıxarılmasına xidmət etdiyini qeyd
etmişdir.
Sonra təlimdə fəallıq nümayiş etdirən 10
tələbəyə fərqləndirici, həmçinin iştirakçılara
həvəsləndirici sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
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