UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
ƏMƏKDAŞIMIZ EUROEAST LAYİHƏSİNİN İCLASINDA
Noyabrın 12-13-də Kiyev Politexnik İnstitutunda (Ukrayna) Erasmus Mundus EUROEAST layihəsinin ilk iclası
keçirilmişdir. Bu proqram Avropa Birliyi ölkələri ilə üçüncü ölkələr arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və tərəfdaş
ölkələr arasında mədəniyyətlərarası anlaşmanı gücləndirmək məqsədi güdür. Proqram müxtəlif akademik səviyyələrdə
tam təqaüd imkanı təmin etməklə yanaşı, tərəfdaş universitetlərin akademik və adminstrativ heyətinə də eyni imkanı
yaradır.
Layihə AQTA ölkələrindən (Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldova, Belarus və Ermənistan) 6 universitet və AB
ölkələrindən (İtaliya, İspaniya, Portuqaliya, Finlandiya, Fransa, Polşa, Almaniya və Belçika) 8 universiteti əhatə edəcək.
Layihənin koordinatoru İtaliyanın Poltecnico Di Torino universitetidir.
Beynəlxalq tələbə və mütəxəssislər mərkəzinin direktoru Aytən Şadlinskaya bu görüşdə Xəzər Universitetini təmsil
edib. O, iclasın ilk günü Xəzər Universiteti haqqında təqdimatla çıxış etmiş, ikinci günü isə müzakirələrdə iştirak etmişdir.
A. Şadlinskaya layihənin Seçki Komitəsinin üzvü seçilib.

MİLLİ NET TƏŞKİLATÇILARINİN
VEB - STUDİYA RƏHBƏRLƏRİ VƏ VEB - MASTERLƏRLƏ GÖRÜŞÜ
Noyabrın 16-da Xəzər Universitetində Milli Net
təşkilatçıları ilə veb-studiya rəhbərləri, developerlər və
veb-masterlərin görüşü keçirilib.Milli Net Təşkilat
Komitəsinin, Münsiflər Komissiyasının üzvləri Osman
Gündüz, Rəşad Əliyev (ilkaddimlar.com), Rəşad Əliyev
(evlenirik.biz), Amid Quliyev, həmçinin Milli Net
moderatorları Milli Net haqqında məlumat veriblər.
Milli Net-in qaydaları və müsabiqədə iştirak şərtləri,
səsvermə prosesi, nominasiyalar və məhdudiyyətlər
haqqında geniş məlumatlar görüş iştirakçılarının
diqqətinə çatdırılıb.
Görüş maraqlı suallar və cavablarla diskussiya
şəraitində davam etdirilib. Milli Net təşkilatçıları müsabiqənin qaydaları, səsvermə mərhələləri və prinsipləri və
növbəti adddımlarla bağlı iştirakçıları maraqlandıran
məqamlara aydınlıq gətiriblər
Milli Net təşkilatçıları müsabiqənin ədalətli və şəffaf
keçirilməsi, gələcəkdə Milli Net qaydalarının təkmilləşdirilməsi üçün bu görüşün xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini
bildiriblər.
Məlumat üçün bildiririk ki, hazırda Milli Net-də
saytların qeydiyyatının başa çatmasına 5 gün qalıb.
Müsabiqəyə indiyədək 13 nominasiya üzrə 270-dın çox
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sayt təqdim olunub və onlardan 221-i yarışmaya buraxılıb.
Hazırda www.millinet.az saytında qeydiyyatdan keçən iştirakçılar saytlarını təqdim edə və müsabiqəyə
buraxılan saytlara şərhlər yazmaqla münasibətlərini
bildirə bilərlər.

Noyabrın sonunda saytların qeydiyyatının, dekabrın
1-ci yarısında saytların qiymətləndirmə prosesinin başa
çatdırılması nəzərdə tutulub.
Qaliblərin mükafatlandırılması və təqdimat
mərasimi dekabrın 2-ci ongünlüyündə keçiriləcək.
Müsabiqənin Baş sponsoru Azercell şirkətidir.
RİTN, Delta Telekom və SAZZ şirkətləri də Milli İnternet
Mükafatına dəstək verirlər.
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