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Oktyabrın 10-12-də Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzinin rəhbəri  
Lyudmila Sotova  "İnformasiyanın təyin olunma, toplanma, işlənib 
hazırlanma və təqdim olunma metodologiyası və prosedurları , təhsil 
proqramları keyfiyyətinin təminatı üçün məlumat: sınaq və ən yaxşı 
təcrübələr" seminar-təlimdə  iştirak edib.

Bu təlim Tempus layihələrindən biri –  "Tədris proqramlarının 
Keyfiyyət Təminatının Sənədləşməsi" layihəsi çərçivəsində təşkil 
edilmiş  və Bratislavanın Slovak Texnologiya Universiteti tərəfindən 
keçirilmişdir.

Seminarın məqsədi layihənin Avropa ölkələri tərəfdaşlarının 
təhsil proqramlarının keyfiyyət təminatı sənədlərinin idarə olunması  
metodologiyası və prosedurlarına dair sınaq və ən yaxşı təcrübələr ilə 
tanış etmək idi. L. Sotovaya iştirakçı sertifikatı təqdim edilmişdir.

XƏZƏRİN  ƏMƏKDAŞI  SLOVAKİYADA

Təqdimat mərasimində Rusiya Federasiyasının Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
Azərbaycandakı səfiri Vladimir Doroxin, səfirli- professor Hamlet İsaxanlı, kitabın redaktoru 
yin əməkdaşları, Yesenin yaradıcılığının tədqiqat- professor Nizami Tağısoy, xalq şairi Nəriman 
çıları və əsərlərinin tərcüməçiləri, Xəzər Universi- Həsənzadə, şair Oqtay Rza çıxış edərək, Yeseninin 
tetinin rəhbərliyi və əməkdaşları, ictimaiyyət rus və dünya ədəbiyyatındakı yeri, Azərbaycan po-
nümayəndələri iştirak edirdilər. eziya həvəskarlarının şairin yaradıcılığına böyük 

Mərasimdə səfir V. Doroxin çıxış edərək, kitabı rəğbəti və əsərlərinin tədqiqi və tərcüməsi 
yüksək dəyərləndirdi. Azərbaycan-Rusiya mədəni haqqında mülahizələrini bildirdilər.
və ədəbi əlaqələrinin mühüm əhəmiyyətini Sonda İ. İsaxanlı kitab üzərində necə 
vurğulayan səfir bu əlaqələrin iki ölkə arasındakı işləməsindən danışdı, mərasim təşkilatçılarına və 
siyasi münasibətlərin də inkişafına təsir göstərən iştirakçılarına təşəkkürünü bildirdi.
önəmli amil olduğunu qeyd etdi. Mərasimdə Yeseninin şeirləri oxundu, sözləri-

Mərasimdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, nə yazılmış mahnılar ifa olundu.

YENİ  KİTABIN  TƏQDİMATI 
(Əvvəli səh. 10-da)
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H. İsaxanlı  Xəzər Universitetinin tədrisinə böyük günü”nə həsr olunmuş sərginin də bu sahədə atılan ilk 
əhəmiyyət verdiyi “strateji əhəmiyyət daşıyan dillər” addım olduğunu bildirdi. Xəzər Universitetində Koreya 
arasında Koreya dilinin xüsusi yeri olduğunu bildirdi, dilinin tədrisinin banisi olan Younhong Lee 2011-ci ilin 
açılan mərkəzin gələcəkdə Koreya dili ilə yanaşı, bu payızında bu fənnin tədrisinə başlayarkən tələbələrin və 
ölkənin tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyətinin tədqiq universitetin bu qədər böyük maraq göstərəcəyini 
olunmasında böyük əhəmiyyət daşıyacağını qeyd gözləmədiyini, Koreya dilinin tədrisində əldə edilən 
etdi. Xəzər Universitetində Koreya dili və mədəniyyə- səviyyənin qənaətbəxş və ümidverici olduğunu söylədi. 
tinə olan marağı və bu sahədə atılan addımları yüksək Daha sonra Xəzər Universitetinin tələbələri Koreya 
qiymətləndirən  səfir Çou Suk-İn bu mərkəzin təsis poeziya və musiqisindən nümunələrlə iştirakçılara xoş 
olunmasının təhsil başda olmaqla, qarşılıqlı anlar bəxş etdilər. 
münasibətləri daha da genişləndirəcəyini və gücləndi- Koreya Mərkəzinin açılışından sonra iştirakçılar 
rəcəyini bildirdi. “Koreya əlifba günü”nə həsr olunmuş sərgiyə dəvət 

Sonra tədbirin təşkilatçısı olaraq universitetin olundular. Koreya xalqına məxsus milli geyimlərin, 
Şərq dilləri və din araşdırmaları departamentinin musiqi alətlərinin, əl işləri nümunələrinin və Koreya 
müdiri fəlsəfə doktoru Elnurə Əzizova “Koreya dili və mədəniyyətinə aid digər eksponatların nümayiş 
mədəniyyəti “Xəzər”də” mövzusunda məruzə etdi. O, etdirildiyi sərgi iştirakçıların böyük marağına səbəb oldu.
departamentin Koreya dilinin tədrisi sahəsində iki Tədbirdə AİF tərəfindən hər il bütün maraqlı tərəflə-
yaşına qədəm qoymasına baxmayaraq, cari tədris ili rin iştirakı ilə belə bir Forumun keçiriləcəyi vurğulandı.
üçün “Koreya mədəniyyəti günləri” adlı silsilə 
tədbirlər toplusunun planlaşdırıldığını, “Koreya əlifba 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  KOREYA  MƏRKƏZİNİN  AÇILIŞI 

(Əvvəli səh. 3-də)

Oktyabrın 25-27-də  Tempus 
proqramının "Miqrasiya və ali təhsil - 
bilik və bacarıqların aşılanması”  
("Migration and Higher Education - 
Building Skills and Capacity") 
layihəsi çərçivəsində Tbilisi Dövlət 
Universitetində (TDU) "Kurikulumun 
hazırlanması"na həsr olunmuş 2-ci 
seminar  keçirildi. Seminarda layihə 
üzrə Avropa və Cənubi Qafqazdan 
olan universitetlərin əməkdaşları, 
Azərbaycan və Gürcüstan beynəlxalq 
miqrasiya təşkilatlarının (International 
Organization for Migration) rəhbərləri 
iştirak edirdilər.  Xəzər Universiteti 
Miqrasiya araşdırmaları mərkəzinin 
müdiri Leyla Niyazova, Beynəlxalq tələbə və mütəxəssislər mərkəzinin direktoru Aytən Şadlinskaya, 
müəllimlər - Ceyhun Məmmədov, Rəşad Hüseynov, Vüsal Behbudov və Rəsmiyyə Bədirova ilə təmsil olunmuş-
du.

Tədbiri giriş sözü ilə TDU-nun prorektoru professor Levan Aleksidze və Gürcüstan Beynəlxalq Miqrasiya 
Təşkilatının rəhbəri İlyana Derilova açdılar. Sonra koordinatorların  layihə barəsində hesabatları təqdim olundu 
və 1-ci seminarın nəticələri müzakirə edildi. 

Seminarın 2-ci günündə iştirakçılar işçi qruplarda kurikulum modulları üzərində çalışdılar. Daha sonra 
Avstriyanın Qraz Universitenin (Graz University) və İspaniyanın Alikante Universitetinin (University of 
Alicante) nümayəndələri miqrasiya sahəsində Avropa təcrübəsi haqqında məlumat verdilər.

Seminarın 3-cü günündə maliyyə məsələləri, növbəti səfərlərin məqsəd və tarixləri müzakirə olundu və 
layihənin daha səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün növbəti addımlar müəyyən edildi. Seminarın sonunda 
Xəzər Universitetinin əməkdaşları layihənin daha geniş işıqlandırılması məqsədilə 2013-cü ilin sonuna 
planlaşdırılan Qafqaz Universiteti ilə birgə keçiriləcək konfrans haqqında təkliflərini təqdim etdilər.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN  ƏMƏKDAŞLARI  
TBİLİSİDƏ  TƏLİMDƏ  İŞTİRAK ETDİLƏR 
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Oktyabrın 31-də Azərbaycan İnternet Forumu (AİF) Layihəsi, IREX Kənd yerlərində internetə çıxış 
“Park INN” otelində “Azərbaycan İnternet İdarəçiliyi imkanları və perspektivləri” mövzularında çıxış etdilər.
Forumu” mövzusunda milli konfrans keçirdi. Microsoft Azərbaycan qurumundan Emin Axundov, 

USAID və IREX-Azərbaycanın dəstəyi ilə keçirilən RİTN şöbə müdiri Bəxtiyar Məmmədov, Milli Məclisin 
konfransın məqsədi 2012-ci il noyabrın 6-dan 9-dək sektor müdiri Rəşad Əzizov, AİF üzvləri Rəşad Əliyev 
Bakı şəhərində keçiriləcək beynəlxalq İnternet və İlqar Mirzə, IREX-in proqram rəhbəri və AİF üzvü 
İdarəçiliyi Forumu (Internet Governance Forum) Ələsgər Məmmədli müvafiq olaraq informasiya 
ərəfəsində milli İnternet infrastrukturunun vəziyyəti ilə təhlükəsizliyi, uşaqların internetdə təhlükəsizliyi, sosial 
bağlı maraqlı tərəflərin iştirakı ilə müzakirələr aparmaq media və biznes, kibercinayətkarlıq mövzularında 
idi. təqdimatlarla çıxış etdilər.

Konfransda milli İnternet infrastrukturunda son Forumda Xəzər Universitetini Humanitar və sosial 
dövrlərdə əldə olunan uğurlar və problemlər ətrafında elmlər fakültəsi Jurnalistika departamentinin koordina-
müzakirələr aparıldı. Dövlət, özəl qurumlarından və toru Cabir Məmmədli təmsil edirdi.
vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından ekspertlər müxtəlif Yekun olaraq, RİTN-nin şöbə müdiri İsfəndiyar 
mövzularla bağlı fikirlərini bildirdilər. Əliyev, İREX-dən Angela Nicoara və AİF-in prezidenti 

Konfransda AİF, RİTN, IREX, Microsoft- Osman Gündüz çıxış edərək, müzakirə edilən mövzu-
Azərbaycan, Milli Məclisdən ekspertlər müxtəlif larla bağlı münasibətlərini bildirdilər.
sessiyalarda təqdimatla çıxış etdilər. Çıxışlarda tədbirin faydalı və əhəmiyyətli olması, 

İREX-Azərbaycanın rəhbəri Angela Nicoara bu dövlət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti arasında 
qurum tərəfindən həyata keçirilən proqarmlarla bağlı, əməkdaşlığın güclənməsi istiqamətində təkan olacağı 
RİTN şöbə müdiri İsfəndiyar Əliyev Azərbaycan vürğülandı. Həmçinin, bu konfransın qarşıdan gələn 
nternetində yeni layihələr və kontent məsələsi ilə bağlı, Beynəlxalq İnternet İdarəçiliyi Forumuna cəmiyyətin 
AİF prezidenti Osman Gündüz “Onlayn şəffaflıq, açıq diqqətinin artırılması sahəsindəki müsbət rolu qeyd 
hökumət təşəbbüsləri və elektron hökumət quruculuğu olundu.
və internetə giriş imkanları”, AİF üzvü Vahid Qasımov Tədbirdə AİF tərəfindən hər il bütün maraqlı 
“Milli domen zonasının genişləndirilməsi yolları”, tərəflərin iştirakı ilə belə bir Forumun keçiriləcəyi 
IREX-dən Fuad Salmanov “Azərbaycan Yeni Media vurğulandı.

AZƏRBAYCAN  İNTERNET  İDARƏÇİLİYİ  
FORUMU  KEÇİRİLDİ

Oktyabrın 31-də “Hilton Baku” otelində Azərbay- Zeynalov çıxış edərək, müsabiqənin əhəmiyyətini və 
can Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyala- gənclərin bu sahədəki fəallığını yüksək qiymətləndirdi. 
rı Nazirliyi, “Microsoft Azərbaycan”, “Nokia”, Xəzər Tədbirdə RİTN, Microsoft, Nokia, MobiTel və digər 
Universiteti və “Nokia”nın Azərbaycandakı rəsmi nü- şirkətlərin nümayəndələri çıxış etdilər. 
mayəndəsi “MobiTel” şirkətlərinin dəstəyi ilə “Hack- Sonda müsabiqənin təşəbbüskarı olan “Hackathon 
athon” layihəsi çərçivəsində  reallaşan “Windows Azərbaycan” layihəsinin rəhbəri, Xəzər Universiteti 
Phone” müsabiqəsinin final mərasimi keçirildi. İnternet institutunun direktoru Rəşad Əliyev  müsabiqə 
Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya ilə bağlı statistik məlumatları tədbir iştirakçılarının 
Texnologiyaları Nazirliyinin Strateji araşdırma, diqqətinə çatdırdı.
investisiya və elmi potensial şöbəsinin rəhbəri Elçin 

“WİN   PHONE”  MÜSABİQƏSİNİN  FİNALI 

Xəzər Univeristetinin təsisçisi, Direktorlar və nin, İtaliyanın Təhsil, Universitet və Tədqiqatlar 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanli Nazirliyinin məsul əməkdaşları, universitet  rəhbərləri 
və Beynəlxalq Tələbə və Mütəxəssislər Mərkəzinin və bir sıra dövlət qurumlarının səlahiyyətli nümayən-
direktoru Aytən Şadlinskaya oktyabrın 31-də Avropa dələri iştirak edirdilər. Tədbirdə İtaliyanın La Sapienza 
otelində “Azərbaycan ilə İtaliya arasında təhsil Universiteti, Katania Universiteti, Roma Tor Verqata 
sahəsində əməkdaşlıq: mövcud vəziyyət və perspek- Universiteti və Milan Politexnik Universitetinin rəhbər 
tivlər” mövzusunda keçirilən konfransda iştirak etdilər. və əməkdaşları öz universitetləri haqqında ətraflı 
Konfransda Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi- məlumat verdilər.

AZƏRBAYCAN  İLƏ  İTALİYA  ARASINDA
 TƏHSİL  SAHƏSİNDƏ  ƏMƏKDAŞLIQ
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