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Noyabrın 5-də “Türk Dünyası Seminarlar Sil-
siləsi” layihəsinin ilk seminarı təşkil olundu. Tədbir 
Xəzər Universitetində yaradılmış və tezliklə rəsmi 
açılışı olacaq Türk Dünyası Araşdırmaları Mərkə-
zində keçirildi. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Xəzər Universiteti-
nin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının 
sədri professor Hamlet İsaxanlı bu seminarlar silsi-
ləsinin və Türk dünyası araşdırmaçıları üçün Azər-
baycanda müvafiq platformanın yaradılmasının əhə-
miyyəti haqqında danışdı. Türk Əməkdaşlıq və İn-
kişaf Agentliyinin Bakı ofisinin baş koordinatoru 
Mustafa Haşim Polat təmsil etdiyi qurumun Azər-
baycanda həyata keçirdiyi proqramlar barəsində qı-
sa məlumat verdi. Universitetin Siyasi elm və bey-

nəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri, fəl-
səfə doktoru Muxtar Hacızadə Türk dünyasının öy-
rənilməsi, Türk siyasi mədəniyyətinin, tarixinin mə-
nimsənilməsi baxımından, eyni zamanda Türk dün-
yası ilə maraqlanan və bu sahədə araşdırmalar apar-
maq istəyənlər üçün yaradılan mərkəzin faydalı ola-
cağına əminliyini bildirdi.

Açılışdan sonar İstanbul Ticarət Universiteti-
nin professoru Murat Yülek Türk Dünyasının qlo-
ballaşan dünyadakı iqtisadi potensialı haqqında mü-
hazirə ilə çıxış etdi, nəzərdə tutulan müxtəlif iqtisa-
di layihələr barəsində öz fikirlərini tədbir iştirakçı-
ları ilə bölüşdü.  Sonra universitetin professor-
müəllim heyəti və tələbələrindən ibarət seminar işti-
rakçıları mövzu ətrəfında öz fikirlərini bildirdilər.

 “TÜRK  DÜNYASI SEMİNARLAR SİLSİLƏSİ”     

Noyabrın 9-da  Qafqaz Universitetində 2014-
2015-ci il “ACM Universitet Tələbələrinin Proqram-
laşdırma üzrə Beynəlxalq Olimpiadası keçirildi. 
Olimpiadada Azərbaycan universitetlərindən 50-dən 
çox komanda iştirak edirdi.

Xəzər Universitetinin iki komandası Tbilisidə de-
kabrın 6-9-da keçiriləcək yarımfinalda iştirak etmək 
hüququ qazandı. Qalib komandalarımız 6 nəfərdən 
(müsabiqənin qaydalarına uyğun olaraq, hər bir ko-
mandada üç nəfər olmalıdır) ibarətdir:  Mühəndislik 
və tətbiqi elmlər fakültəsinin kompüter mühəndisliyi 
üzrə təhsil alan tələbələri - Valeh Hacıyev, Samir 
Amanov, Əbdüləli Əliyev, Namiq Təhməzli, Fərid 
Məmmədov və Taclı Ələsgərli. Tələbələrimiz həm də 
Cənubi Qafqaz açıq çempionatında iştirak etmək hü-
ququ qazanmışlar.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  
  PROQRAMLAŞDIRMA  OLİMPİADASINDA
  YARIMFİNALA  ÇIXMIŞLAR
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Oktyabrın 20-21-də Amasiya Universiteti, Amasiya 
Azərbaycan Türkləri Kültür və Sənət  Dərnəyi, Qafqaz 
Universitetinin Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu, Avrasi-
ya Beynəlxalq Araşdırmaları İnstitutu və MİRAS Mə-
dəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin təş-
kilatçılığı ilə Bakıda “Modern Hotel”də Azərbaycan, 
Türkiyə və Rusiyadan 80 alim və tədqiqatçının  iştirakı 
ilə II Həmzə Nigari Simpoziumu  keçiririlib.

MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İcti-
mai Birliyinin könüllülərindən olan tələbəmiz Vüsal Hə-
sənov (Təhsil fakültəsi, Tarix və coğrafiya müəllimliyi 
ixtisası) simpoziumun işinə fəal yardım göstərmiş və bu-
na görə ona İctimai Birliyin sertifikatı təqdim olunmuş-
dur.

 Xəzər Universiteti Şərq dilləri və din araşdırmaları departamenti ə Misir Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təş-v
kilatçılığı ilə oktyabrın 10-da universitetdə “Misir və Azərbaycan əlaqələri: dil, ədəbiyyat və mədəniyyət per-
spektivindən” mövzusunda elmi-mədəni  seminar keçirildi. Tədbirin açılışında departamentin müdiri, fəlsəfə 
doktoru Elnurə Əzizova ərəb dilinin qlobal və lokal səviyyədə əhəmiyyəti haqqında danışdı. 

 Misir Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Əhməd Sami, Ayn-Şəms Universitetinin professoru Tarik Çələbi, 
kafedra müdiri İslam Şarkavi çıxış edərək, Azərbaycan-Misir mədəni, ədəbi və dil əlaqələrindən, ərəb dilinin öy-
rənməsində yeni metodlardan danışdılar, tələbələrin suallarını cavablandırdılar.

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor  Hamlet İsaxanlı qonaq-
ları qəbul edib.
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Sonra söz İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə 
İsayevaya verildi. O, Keyfiyyətin təminatı mərkə-
zinin direktoru Lyudmila Sotova ilə birlikdə hazır-
ladığı təqdimatla çıxış edərək, Erasmus + 2015 
ümumi çağırış təklifləri haqqında ətraflı məlumat 
verdi. Sonra layihə təkliflərinin yazılışı barədə mü-
zakirə keçirildi  və iştirakçıların sualları cavablan-
dırıldı.

 PROQRAMININ 
TƏQDİMATI

ERASMUS +
Oktyabrın 17-də Xəzər Universitetinin Mərmər salo-

nunda universitet işçilərini və müəllim heyətini Erasmus 
+ proqramı barədə məlumatlandırmaq məqsədilə görüş 
keçirildi.

Universitetin  təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şu-
rasının sədri professor Hamlet İsaxanlı  tədbiri açaraq, 
Erasmus proqramları və keçmişdə universitetin bu proq-
ramlardan necə faydalanması haqqında məlumat verdi. 

Xəzər Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üz-
rə prorektoru Fərda Əsədov oktyabrın 21-
22-də Tehranda “İran və İpək yolu: mədə-

niyyətlərin təması və vahid dəyərlər” mövzusunda  
keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun işində iştirak et-
mişdir. Doqquz ölkənin  təmsil olunduğu simpo-
zium iştirakçıları İpək yolu ticarətində dinlərin, əqi-
dələrin və mədəniyyət dəyərlərinin ötürülməsi haq-
qında mərüzələr etmişlər. 

F. Əsədov “İran əyaləti Qorqan və Xəzər türklə-
rinin paytaxtı İtil şəhəri arasında Xəzər dənizi üzə-
rində təşkil edilmiş ticarət yolu” mövzusunda məru-
zə etmişdir. Simpozium iştirakçıları proqram çərçi-
vəsində Böyük İran Ensiklopediyasının redaksiya-
sında və İranın Milli Kitabxanasında olmuşlar.

PROREKTORUMUZ BEYNƏLXALQ  KONFRANSDA  
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Oktyabrın 23-də Alberta Universitetinin (Ka-
nada)  Sponsorlu Tələbə Proqramının meneceri Dan 
Fridrix Xəzər Universitetinin  tələbələri üçün nəzərdə 
tutulmuş magistr və digər tədris proqramları, eləcə də 
təqaüd imkanları haqqında təqdimatla çıxış etdi. Al-
berta Universiteti dünyanın ən yaxşı  100 tədqiqat uni-
versiteti sırasındadır. 

D. Fridrix Kanadada enerji və təbii ehtiyatların öy-
rənilməsi üçün aparıcı təşkilat olan Alberta Universi-

tetinin Metallurgiya və Neft Mühəndisliyi fakültəsi 
tərəfindən təklif olunan Neft Mühəndisliyi proqram-
ları haqqında da  məlumat verdi.

2012-ci ildə Alberta Universitetinin Neft mühən-
disliyi üzrə magistr dərəcəsini almış Xəzər Universi-
tetinin məzunu Məmməd Hüseynov (Neft mühəndis-
liyi və idarəetmə üzrə bakalavr, 2010) Kanadada  ya-
şamaq və təhsil almaqla bağlı öz təcrübəsini bölüşdü. 
Təqdimat sual-cavab sessiyası ilə başa çatıb.

ALBERTA  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏSİ  “XƏZƏR”DƏ

Xəzər Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən 
Hüquq Tədris Mərkəzində oktyabrın 23-də “Avro-
pa İnsan Hüquqları Məhkəməsi: müraciət qaydaları 
və təminat verdiyi hüquqlar” mövzusunda başlan-
mış təlim  oktyabrın 26-da başa çatmışdır. Təlimdə 
Xəzər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Milli 
Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Neft 
Akademiyası və Azərbaycan Respublikası Prezi-
denti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının hü-
quq və beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə təhsil 
alan tələbələri fəal iştirak etmişlər. 

Təlimçi – Avropa İnsan Hüquqları Assosiyasi-
yasının üzvü, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmə-
sində hüquqşünas işləmiş  Könül Qasımova idi.

Təlimdə İnsan hüquqları və əsas azadlıqların 
müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına uyğun 
olaraq “Yaşamaq hüququ”, “Şəxsi həyata və ailə hə-
yatına hörmət hüququ”, “Fikir, vicdan və din azad-
lığı”, “Qəbul edilmə şərtləri” haqqında mövzular ge-
niş və ətraflı müzakirə və təhlil olunmuşdur 

Təlim sertifikatların təqdimatı ilə yekünlaşdı-
rılmışdır.

HÜQUQ  TƏDRİS  MƏRKƏZİNDƏ  NÖVBƏTİ  TƏLİM  KEÇİRİLDİ
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Noyabrın 12-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı, universitetin İdarəetmə və tələbə iş-
ləri üzrə prorektoru İsaxan İsaxanlı, Mühəndlislik və 
tətbiqi elmlər fakültəsinin dekanı professor Hassan 
Niknafs, İvan Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Uni-
versitetində universitetin rektoru akademik Vladimir 
Papava, İlya Dövlət Universitetində universitetin rek-
toru professor Giqa Zedaniya və Gürcüstan Texniki 
Universitetində universitetin rektoru professor Arçil 
Pranqişvili ilə görüşdülər. Görüşlərdə Xəzər Uni-
versitetinin nümayəndələri universitetin fəaliyyəti və 
nəzərdə tutulan işlər haqqında geniş məlumat verə-

rək, gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə 
etdilər. 

Noyabrın 13-də Qafqaz Universitetinin rektoru 
Kaxa Şenqeliya, “Free University of Tbilisi”  - Tbilisi 
Azad Universitetinin rektoru Quram Çikovani, 
“Georgian American University”- Gürcüstan Ameri-
kan Universitetinin rektoru professor R. Mixael Kov-
gil, noyabrın 14-də isə “Georgian Institute of Public 
Affairs”- Gürcüstan Ictimai Əlaqələr İnstitutunun rek- 
toru professor Maka İoseliani və Gürcüstan Universi-
tetinin rektoru professor Manana Sanadze ilə eyni gö-
rüşlər keçirilmişdir.

Noyabrın 14-də Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı Gürcüstan Milli Elmlər Akademiya-

 sında olub, akademiyanın prezidenti akademik Geor-
gi Kvesitadze, vitse-prezidenti akademik Roin Met-

reveli və digər əməkdaşlarla görüşmüşdür. 
Görüşdə Azərbaycanda təsis edilmiş Avrasiya 

Akademiyası və Gürcüstan Milli Elmlər Akademiya-
sı arasında əməkdaşlıq məsələləri və digər məsələlər 
müzakirə olunmuşdur.

HAMLET İSAXANLI GÜRCÜSTAN ELMLƏR AKADEMİYASINDA    

Xəzər Univesitetinin müəllimi Araz Aslanlı no-
yabrın 6-7-də Türkiyə Respublikasının Giresun Uni-
versitetində təşkil olunan “Qara Dənizdən Xəzərə 
strateji baxış” adlı beynəlxalq simpoziumda “Qara-
bağ problemi və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri” 
mövzusunda məruzə etmiş, eyni zamanda,  məruzə-
lərdən sonra keçirilən müzakirələrdə sualları cavab-

landırmışdır.  
Simpozium Giresun Universitetinin nəzdindəki 

Qara Dəniz Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (KARA-
SAM) tərəfindən keçirilmişdir. Bu beynəlxalq tədbir-
də Türkiyə, ABŞ, Rusiya, Azərbaycan, İran, Ukrayna, 
Gürcüstan və Rumınya da daxil olmaqla 12 ölkədən 
50-yə yaxın alim iştirak etmişdir. 

HAMLET İSAXANLI GÜRCÜSTAN ELMLƏR AKADEMİYASINDA    
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MEET  THE  EUROPEAN   

       1. Where and when were you born? 

2. At what universities have you studied?

3. What brought you to Khazar University?

4. What are you studying here?

5. What impressions do you have of Khazar 
University so far?

6. What advice do you have for Azerbaijani 
students who want to visit Europe?

 1.   I was born on May 12, 1987 in Diepholz, Germany.

2. I did my BA at Georg-August-university in 
Göttingen, Germany as well as Udmurt State 
University in Izhevsk / Russia. For my MA, I am 
studying at Free University Berlin and now at 
Khazar.

3.  My interest to learn more about Azerbaijan and 
studying in a totally new environment once 
more.

4.   I study Area Studies.

5. I'm freezing all the time because of the air 
conditioners.

6.   Just do it! There are so many incredible exchange 
programs that offer unique possibilities! Be brave 
and take the step!

Questions

Continued from the October 2014 issue 
(no. 333)

Khazar University hosts many 
foreign students every year.  This 
year, many European students are 

studying at Khazar University through the 
Erasmus Mundus programs. We present inter-
views with two of them below so our readers 
and students can get to know our European 
guests. 

Carolina Jochheim
Germany

Answers
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1.   I am a 90's kid! I'm 24 years old, and my birthday is on the 5th of July 
(I will still be here to celebrate it in Baku)! I was born in the second 
city of Lithuania, called Kaunas - it has a very nice cultural life, so 
come to visit.

2.  I earned my bachelor degree in Management and Business 
Administration at Vilnius University Kaunas faculty of Humanities, 
and during the study period I was on Erasmus in Aalborg (Denmark) 
for 5 months.

3.   Actually, it is a coincidence that I am here, or maybe not... Khazar 
University was my only choice because it is the only university that 
offers a Marketing program for master students on EMBER 
(Erasmus Mundus). I filled out the application form and now I am 
here. 

4.   I am working on a Master's in Marketing.

5.   My studies are in the downtown campus and I really enjoy them. I 
have two teachers - one local and one from  India - they both are very 
nice and helpful, professionals in their own field. 

6.   My advice: less doubts and more actions; just go and you will get to 
know Europe more. You will see that it is a beautiful experience! 

STUDENT  L FEI
STUDENTS  AT  KHAZAR

Brigita  Adomavičiūtė
Lithuania

Marco Lisiero
Italy

1.    I was born on the 9th of April, 1990 in Milan, Italy.

2.   I have studied at the Catholic University of the Sacred Heart 
in Milan and at the Ca' Foscari University of Venice.

3.  I discovered the Erasmus Mundus project thanks to the 
University of Venice and I applied for a scholarship in Baku.

4.   At Khazar University I study International Relations,  related 
to world politics. 

5.   Khazar University is beautiful; it reminds me of the academic 
life in Russia but with much more openness to the future.

6.  If you want to visit Europe and especially Italy, the big 
moment has come! 
It will give you much more than what you would expect!    
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Oktyabrın 26-da Xəzər Universitetinin doqquz 
ölkəni təmsil edən  (İtaliya, Polşa, Almaniya, İraq, 
İran, Pakistan, Fələstin, Litva və Türkiyə)  bir qrup  
tələbəsi, habelə azərbaycanlı tələbələri Azərbayca-
nın iki rayonuna səfər etmişlər. Tələbələr əvvəlcə İs-
mayıllıya getmiş və meşədə gəzmiş, Qəbələdə məş-
hur Nohur gölündə və Qəbələnd Əyləncə Mərkəzin-
də olmuşlar. 

Həftə sonunu ilk dəfə  Bakıdan kənarda keçirən 
xarici tələbələr Azərbaycanın milli yeməklərindən 
dadmış, yerli tələbələrlə ünsiyyət qurmuş  və tə- 
biətdən  zövq almışlar.

Xəzər Universitetinin qonağı,  - də Avropa İttifaqının Xəzər Universiteti  ilə birgə oktyabr 17   
həyata keçirdiyi Qafqazda dini proseslərlə bağlı tədqiqat layihəsində tərəfdaş olan 
İsveçrənin Friburq Universitetinin dosenti  Dr. Ansgar Jödikeni  Dini Qurumlarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı   qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycanda dövlət-din 
münasibətləri, dinlərarası tolerantlıq məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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Oktyabrın 24-də Xəzər Universitetinin nəzdində fəaliy-
yət göstərən “Təkamül” kitab klubunda yazıçı, tarixçi və fi-
losof Əlisa Nicatla görüş keçirilmişdir. Azərbaycan dili və 
ədəbiyyat departamentinin müdiri Vurğun Əyyubun geniş gi-
riş sözündən sonra Ə. Nicat öz yaradıcılıq yolu haqqında işti-
rakçılara məlumat vermiş və tələbələrin suallarını cavablan-
dırmışdır. Yazıçının suallara verdiyi cavabları, bədii yaradı-
cılıq problemləri, yazıçı-oxucu münasibətləri, yazı prosesi-
nin özəllilkəri haqqında fikirlərini tələbələr maraqla qarşıla-
mışlar.

Sonda müəllifin kitablarının satışı və tələbələrin  aldıqla-
rı kitabların imzalanma mərasimi olmuşdur.

KİTAB
KLUBUNDA 

 GÖRÜŞ

KİTAB
KLUBUNDA 

 GÖRÜŞ

Oktyabrın 28-də Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin birinci 
kurs tələbələri üçün “Welcome party” təşkil olundu. Tədbiri giriş sözü 
ilə açan fakültə dekanı, fəlsəfə doktoru Hassan Niknafs tələbələrə fa-

 küktə haqqında məlumat verdi  və onlara təhsillərində uğurlar arzuladi.
Sonra departament müdirləri Qəşəm Zeynalov və Nuru Səfərov çıxış 
edərək, tələbələrə tövsiyələrini bildirdilər.

 WELCOME PARTY“ ”  
BİRİNCİ  KURS  TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN     
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UNICEF və Xəzər Universitetinin birlikdə həyata ke-
çirməyə başladığı  “Potensial məktəb direktorlarına 
məktəbin idarə edilməsi üzrə təlim kursu” start götür-
müşdür.

Layihənin  əsas məqsədi ölkədəki yeni təhsil stra-
tegiyasına və təhsil islataına uyğun olaraq məktəb di-
rektorlarının və gələcəkdə bu sahədə fəaliyyət göstər-
mək istəyən təhsil işçilərinin bilik və bacarıqlarını ar-
tırmaq, onları dünyadakı  səmərəli idarəetmə təcrü-
bəsi ilə tanış etməkdir. Təlimin sonunda Xəzər Uni-

etversit i tərəfindən uğur qazanan iştirakçılara ser-
tifikat təqdim olunacaq və gələcəkdə bu sahə üzrə ma-

gistr təhsilini Xəzər Universitetində davam etdirmək 
istəyənlər  üçün 5 (ECTS) kredit nəzərdə tutulacaq. 
Sertifikat alan şəxslər Təhsil Nazirliyi tərəfindən  
ümumi təhsil müəssisələrinin direktorları vəzifəsinə 
gələcəkdə yaranan vakansiyalar üzrə keçiriləcək mü-
sabiqədə iştirak edəcəklər. 

3 mərhələli müsabiqə yolu ilə təlim kursuna mü-
davim seçilən 60 nəfərə UNİCEF tərəfindən maliyyə 
dəstəyi  göstəriləcək.  

Bu layihə çərçivəsində oktyabrın 16-da Xəzər Uni-
etversit ində müdavimlərin imtahan yolu ilə  seçilmə-

si prosesinə başlanmışdır.   

“POTENSİAL MƏKTƏB DİREKTORLARINA   
      MƏKTƏBİN İDARƏ  EDİLMƏSİ ÜZRƏ

 TƏLİM  KURSU” 

 29 sentyabr-1 oktyabr tarixində Gürcüstanın Tbilisi şəhərində 
Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə “İqlim dəyişmələrinə adaptasiya 
və biomüxtəlifliyin qorunması üçün yerli imkanların artırılması” 
mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda 
Xəzər Universitetinin Coğrafiya və ətraf mühit departamentinin 
müdiri, fəlsəfə doktoru  Rövşən Abbasov iştirak etmişdir. 
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Oktyabrın 28-də Asiya, Avropa və Amerika Bir-
ləşmiş Ştatlarında şəxslər və şirkətlər arasında  ge-
niş şəbəkələr və biznes müəssisələrinin yaradılma-
sı üzrə ixtisaslaşmış konsaltinq firması olan Keyi 
Strategiyalarının rəhbəri, fəlsəfə doktoru Rus A. Şa-
piro Xəzər Universitetinin İqtisadiyyat və menec-
ment fakültəsinin qonağı olub, tələbələrlə görüşüb. 

O, "Sosial sahibkarlıq" problemlərinin innovativ 
həllininin tapılması  ideyasını və əsas prinsiplərini 
təqdim etdi.  Təqdimatdan sonra sual-cavab 
sessiyası və Şapironun "Əsl problemi həll edənlər: 
Amerikada sosial sahibkarlar" adlı kitabının 
imzalanması mərasimi oldu.

 “XƏZƏR”İN       AMERİKALI QONAĞI

Oktyabrın 24-də Milli Azərbaycan Tarixi Mu-
zeyinin (MATM) Xarici əlaqələr və sərgilərin təş-
kili şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Sə-
buhi Əhmədovun Xəzər Universitetinin Təhsil fa-
kültəsinin tələbələri ilə görüşü keçirildi. S.Əhmə-
dov tələbələrin qarşısına xüsusi libasda – tatar 
alay əsgərinin geyimində çıxdı. 

O, tələbələrə “Azərbaycan Birinci dünya mü-
haribəsi illərində” mövzunda mühazirə oxudu. 
Azərbaycanın həmin müharibədə oynadığı rol, 
hərbi sərkərdələr,  hospitallar, Bakı dəniz aviasiya 
məktəbi və müharibə illərində Azərbaycanın iqti-
sadiyyatı haqqında ətraflı məlumat verdi, tələbə-
ləri maraqlandıran sualları cavablandırdı. 

MATM-in  ƏMƏKDAŞI    
  İLƏ  TƏLƏBƏLƏRİN  GÖRÜŞÜ
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Universitetin Kitab klubunun təşkilatçılığı ilə noyabrın 3-9-da “Neftçilər” kampusunun 
yeni binasında  “Qanun” nəşriyyatında çap olunmuş kitabların və “Əli və Nino” kitab ma-
ğazasının satış - sərgisi keçirilmişdir.  Kitablar 20 faiz endirimlə satılmışdır. 

Oktyabrın 31-də Xəzər Universiteti Təhsil fakültə-
sinin tarix ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələblə-
rəninin universitetin prorektoru, tarixçi - şərqşünas 
alim Fərda Əsədovla görüşü keçirildi. F.Əsədov 
Xəzər xaqanlığı, iqtisadiyyatı, xəzərlərin mənşəyi, 
dini, xəzərlər haqqında yazılı qaynaqlar və s  haq-.

qında geniş məlumat verməkə yanaşı, tələbələri 
xəzərlərin tarixinin bütün dövrlərinə aid xəritələrlə 
də tanış etdi. Xəzərlərə aid bir məktubun nüsxəsini 
də tələbələrə nümayiş etdirərək, ətraflı izahını ver-
di.  Sonra alim tələbələri maraqlandıran sualları dol-
ğun şəkildə cavablandırdı.
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Noyabrın 1-də Göyçayda IX Nar Bayramı 
keçirilmişdir.  Tədbirdə dövlət və hökumət nü-
mayəndələri, Milli Məclisin deputatları, səfir-
lər, diaspor nümayəndələri, beynəlxalq təşki-
latların əməkdaşları, iş adamları, ümumilikdə 
10 mindən artıq insan iştirak etmişdir.

 Qonaqlar nar sərgisində rayonun 35 kən-
dində bu sahə ilə məşğul olan insanların yetiş-

növdirdikləri müxtəlif  nardan hazırlanan məh-
sullarla tanış olmuşlar. 

Xəzər Universitetinin Multimedia mər-
kəzinin əməkdaşları da bayramda iştirak edə-
rək, kütləvi tədbirlərin fotoçəkilişi sahəsində 
təcrübələrini təkmilləşdirmişlər.
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Oktyabrın 31-də Xəzər Universiteti Karyera mərkəzinin 
təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün "Karyerada uğur" mövzusunda 
təlim keçirildi. Təlimçi Lalə Mirzəyeva  idi. Təlimdə CV-nin necə 
yazılması  və müsahibə görüşlərində nələrə riayət olunması barə-
də danışıldı. Mövzuya aid digər məqamlar haqqında da ətraflı mə-
lumatlar  verildi. Sonda  tələbələrin verdikləri suallar aydınlaşdı-
rıldı

Noyabr ayının 9-da MİRAS Mədəni İrsin Öyrə-
nilməsinə Kömək İctimai Birliyinin təşəbbüsü, Azər-
baycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yi, AMEA Folklor İnstitutu, Ağsu Rayon İcra Haki-
miyyəti, Makedoniya Respublikası Mədəniyyət Na-
zirliyi, Makedoniya Sosio-Mədəni Antropologiya İns-
titutu və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadi və Ti-
carət Əməkdaşlığı üzrə Daimi Komitəsi (COMCEC) 
və AzGranata MMC-nin dəstəyi ilə Ağsu şəhərində 
Azərbaycan və Makedoniya mədəni irsini tanıdan təd-
birlər keçirilib. 

Tədbirlərdə Azərbaycan və Makedoniyanın ta-
nınmış ziyalıları, media və turizm şirkətlərinin nü-
mayəndələri, rayon ictimaiyyəti, eləcə də MİRAS İc-
timai Birliyinin üzvləri iştirak etmişlər.  Xəzər Uni-

versiteti Təhsil fakültəsinin tarix-coğrafiya ixtisası üz-
 rə təhsil alan sonuncu kurs tələbəsi Vüsal Həsənov da 

tədbirlərdə iştirak etmişdir.
Əvvəlcə Orta əsr Ağsu şəhəri Arxeoloji Turizm 

Kompleksində "Azərbaycan və Makedoniyanın mə-
dəni irs abidələri" fotosərgisinin açılışı olub. Make-
doniya Sosio-Mədəni Antropologiya İnstitutunun di-
rektoru Rubin Zemon çıxış edərək, bu tədbirin əmək-

  daşlıq üçün yaxşı nümunə olduğunu bildirib. Sonra
Ağsu şəhərinin Mədəniyyət Sarayında Makedoniya-
nın Vevçani bölgəsindən olan KUD “Drimkol” folk-
lor qrupunun ifasında rəqslərdən və MİRAS Musiqi 
qrupunun ifasında muğam dəstgahından ibarət kon-
sert proqramı təqdim olunub.



773 43 Noyabr  2014

Xəzər Universitetində qonaq olan İsrailin Haifa 
Universitetinin İran və Fars körfəzi Araşdırmaları 
Mərkəzinin direktoru  Soli Şahvar (Soli Shahvar, Di-
rector of the Ezri Center for Iran and Persian Gulf Stu-
dies, University of Haifa) və həmin mərkəzin əmək- 
daşı  Emil Abramov (Emil Abramoff) Xəzər Univer-
sitetinin  əməkdaşları ilə görüş keçirmişlər. 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəy-
yumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı qo-

naqları səmimi salamlamış, Xəzər Univresiteti ilə Hai-
fa Universiteti arasında əməkdaşlığın əhəmiyyətin-
dən və bu əməkdaşlığın perspektivlərindən söz aç-
mışdır. S. Şahvar Xəzər Universiteti ilə Haifa Univer-
siteti arasında əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını vur-
ğulamış, bu əməkdaşlığın müsbət nəticələr verə bilə-
cəyinə ümid etdiklərini bildirmişdir. Görüşün sonun-
da əməkdaşlıq sənədlərinin hazırlanması və qəbul 
edilməsi üçün birgə iş aparılması qərara alınmışdır.

 ƏMƏKDAŞLARI  İLƏ GÖRÜŞ   

Noyabrın 12-də Xəzər Universitetinin Siyasi elm 
və beynəlxalq münasibətlər departamenti Mövlana 
Mübadilə Proqramı çərçivəsində ilk qonaq müəllimi-
ni –  Yıldız Texnik Universiteti (Tükiyə) Siyasi elm 
və beynəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri 
professor Nurşin Ateşoğlu Güneyi qarşılamış və tələ-
bələr onun ilk mühazirəsini dinləmişlər. N. Güney üç 
həftə ərzində neft və siyasət mövzusunda mühazirə 

oxumuşdur. Onun təhlükəsizlik araşdırmaları, Orta 
Şərq, Amerikanın xarici və təhlükəsizlik siyasəti, Av-
ropa Birliyi, NATO və Türkiyə, enerji təhlükəsizliyi, 
silahlara nəzarət və tərksilah sahələrində məqalələri  
dərc olunub.

 Mövlana Mübadilə Proqramı  Türkiyə ali təhsil 
müəssisələri və onların xarici tərəfdaşları arasında tə-
ləbə və elmi işçi heyəti mübadiləsini təmin edir. 
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Oktyabrın 29-da Xəzər Universiteti, Moskva  
Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti Təş-
kilatı və “İnkişaf” İdman və Mədəniyyət Fondunun 
Müasir İnkişaf İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 
universitetdə “Rusiya azərbaycanlı tələbələrin gözü 
ilə” mövzusunda müsabiqə keçirildi. Universitetin 
İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektoru İsaxan İsa-

, xanlı salona toplaşanları və  qonaqları salamladı mü-
sabiqə iştirakçılarına uğurlar arzuladı. Qonaqlardan 
Heydər İmanov, Aleksey Valentinov, Lyubov T mofe-i
yevna və digərləri çıxış edərək, tədbirin əhəmiyyətin-

dən danışdılar. 
Sonra İ. İsaxanlı və Humanitar və sosial elmlər fa-

kültəsinin dekanı Cabir Xəlilov da daxil olmaqla 5 
nəfərdən ibarət münsiflər heyəti seçildi.  Müsabiqə-
nin nəticəsi olaraq iki tələbə qalib elan edildi. Qaliblər 
– Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin üçüncü kurs 
tələbəsi Nicat İsmayıl bə İqtisadiyyat və menecment 
fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Leyla Mahmudova 
2015-ci ilin yanvar ayında Rusiyanın Moskva və San-
kt-Peterburq şəhərlərinə bir həftəlik səfər etmək hü-

.ququ qazandılar

Noyabrın 11-də “ERASMUS MUNDUS Action-2 
təqdimat turu Azərbaycan” proqramı çərçivəsində Xə-
zər Universitetində təqdimat keçirildi.

Tədbirdə EMBER-in Sevilladan (İspaniya) koor-
dinatoru professor Rafael Wagner və EMBER-in nü-
mayəndəsi Juan Pablo Lopez Morene, Afinadan (Yu-
nanıstan) HERMES koordinatoru professor Amalio 
Moser, Tbilisidən EMBER/HERMES-in köməkçi ko-
ordinatoru Tea Gergedava, Viadrinadan (Almanya) 

EMBER/HERMES-in əməkdaşı Carsten Grunwaldt, 
Sofiyadan (Bolqarıstan) HERMES-in əməkdaşı Gali-
na Sokolova, Sevilla Universitetinin və Tbilisi Dövlət 
Universitetinin nümayəndələri təqdimatı gerçəkləş-
dirdilər. 

Tədbirdə Xəzər Universitetnin müəllim və tələbə 
heyəti iştirak etdilər. Nümayəndələr tərəfindən tələ-
bələrin çoxsaylı sualları cavablandırıldı.

ACTİON -  TƏQDİMATI  2


