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Azərbaycan Milli Qadın Geyimləri 

2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanların 
və tədbirlərin tarixləri 

27 Mart - Azərbaycanda Elm Günüdür

Müxtəlif dövrlərdə əlilliyi olan şəxslərə münasibət 

“Azərbaycan tələbələri ilə işləməkdən zövq alıram. Onlar çox 
çalışqan, hörmətcil, mehribandırlar” 

İKT sahəsində bu günün və sabahın ixtisasları 

Magistratura qəbul imtahanı üzrə respublika ikincisi Elimxan Əliyev:
“Tələbəlik illərimi böyük fəxr hissi ilə xatırlayacam” 
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“Çağlayan” jurnalının yeddinci nömrəsini 
sizlərin ixtiyarına verir, ənənəyə sadiq qalaraq 
bu sayımızda da son altı aydakı fəaliyyətimiz 
və uğurlarımız haqqında məlumatları sizlərlə 
bölüşürük. Ümid edirik ki, universitet xəbərləri, 
elmi fəaliyyət, ayın əməkdaşı, konfranslar, 
abituriyentlər üçün rəhbər, tələbə həyatı 
səhifələrimizi, məzunlarımızın uğur hekayə- 
lərini maraqla oxuyacaqsınız.

Ukraynanın Xarkov Milli Radioelektronika 
Universiteti ilə bakalavriat və magistratura 
səviyyələri üzrə kompüter elmləri və kompüter 
mühəndisliyi ixtisaslarını əhatə edən Beynəl-
xalq İkili Diplom Proqramının tətbiqinə başlan-
ması, universitetin idarə olunmasının beynəl-
xalq standartların tələblərinə uyğunluğunu 
təsdiqləyən ISO 9001:2015 beynəlxalq serti- 
fikatının əldə olunması geridə qoyduğumuz 
son altı ayın ən yaddaqalan hadisələridir. Bir 
neçə gün əvvəl isə ingilisdilli maliyyə ixtisası 
üzrə təhsil alan tələbəmiz Elimxan Əliyev 
magistraturaya qəbul imtahanında 93 bal 
toplayaraq respublika üzrə ən yüksək nəticə 
göstərənlərdən biri olub. Tələbəmizin bu 
uğuruna sevinir, böyük qürur hissi keçiririk.

Vərəqləməyə başladığınız bu nömrədə mü-
sahibimiz Azərbaycan Universiteti rektorunun 
məsləhətçisi, Böyük Britaniyalı professor Paul 
Gibbsdir. Milli-mədəni irsimizin təbliğinə həsr 
olunmuş növbəti yazımız isə Azərbaycan milli 
qadın geyimləri haqqındadır.

Ölkəmizdə 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan 
edilməsi haqqında Cənab Prezident İlham Əli-
yevin Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan 

Universitetinin “Könüllülər ili” üçün nəzərdə 
tutulmuş Tədbirlər Planı təsdiq olunub. Fəaliy-
yət planına uyğun olaraq il ərzində bizi könüllü 
fəaliyyətin təşviqi ilə bağlı maraqlı tədbir və 
görüşlər, yarışmalar, layihələr gözləyir.

Aprel ayında XI sinif şagirdləri üçün mərkəz- 
ləşdirilmiş qaydada buraxılış imtahanları 
keçiriləcək. May ayında isə onlar abituriyent 
kimi qəbul imtahanlarında iştirak edəcəklər. 
Abituriyentlər üçün rəhbər səhifələrimizdə 
Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına isti- 
nadən ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə 
tələbə qəbulu ilə bağlı mühüm tarix və təd-
birlərin qrafikini təqdim edirik.

Bundan əlavə mart ayından başlayaraq Dövlət 
İmtahan Mərkəzi ilə Azərbaycan Universiteti 
arasında əldə edilmiş razılığa əsasən yaradılan 
Abituriyent Məsləhət Mərkəzi fəaliyyətini 
bərpa edəcək. Ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət 
göstərən Mərkəz üçüncü ilinə qədəm qoyur. 
Mərkəzin xüsusi təlim keçmiş əməkdaşları 
abituriyentlərə tələbə qəbulu qaydaları, ali və 
orta ixtisas təhsili müəssiələrinə ərizə qəbulu, 
“Abituriyentin elektron ərizəsi”nin doldurul-
ma və təsdiq edilmə qaydası və bu zaman 
qarşıya çıxa biləcək texniki problemlərin həlli, 
müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət 
yetirilməli olan məsələlər haqqında köməklik 
göstərirlər. Abituriyentlər texniki dəstək və 
məsləhət xidməti üçün mərkəzə müraciət edə 
bilərlər.

“Çağlayan” jurnalının növbəti nömrəsində 
görüşmək ümidi ilə...

Hörmətli oxucular, 
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Azərbaycan Respublikasında 
2020-ci ilin “Könüllülər ili” 

elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 dekabr 2019-cu il

Azərbaycan xalqı əsrlər boyu xeyirxahlıq, fədakarlıq, könüllü və təmənnasız kömək 
ənənələrini yaşatmışdır.

Könüllülük insanları vahid niyyət ətrafında birləşdirən, vətəndaş, cəmiyyət və dövlətin 
birgə fəaliyyətinin ən uğurlu formatıdır. Könüllülük həm də vətənpərvərlik məktəbi, öz 
xalqına, dövlətinə, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət örnəyidir.

Bu fəaliyyətin təşviqi məqsədilə dövlətimiz tərəfindən zəruri addımlar atılmış, normativ 
hüquqi baza təkmilləşdirilmiş, dövlət dəstəyi mexanizmləri formalaşdırılmışdır. Könüllülük 
bir çox fəaliyyət sahələrinə nüfuz edərək ümummilli hərəkata çevrilmiş, ölkəmizin hər bir 
bölgəsinə, ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə yayılaraq, cəmiyyətimizin bütün təbəqələri-
ni əhatə etmiş, gənclərimizin həyat tərzinə çevrilmişdir. ASAN, “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyi, “Bir” Tələbə könüllülüləri və digər könüllü hərəkatları yaranmış, mərkəzi və yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında on minlərlə gənci birləşdirən könüllü qrupları formalaşmışdır.

Könüllülərimiz öz kreativliyi, təşəbbüskarlığı, innovativ düşüncə tərzi və müasir 
dünyagörüşləri ilə qoşulduqları fəaliyyətə yeni nəfəs vermiş, ölkəmizdə Avroviziya Mahnı 
Müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, “Formula 1” yarışları, IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi iri-
miqyaslı beynəlxalq tədbirlərin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynamışlar.

Bu il 5 dekabr Beynəlxalq Könüllü Günü ərəfəsində Azərbaycanda ilk dəfə keçirilmiş və 
bütün könüllüləri əhatə etmiş Könüllülük Həftəsi ölkəmizdə könüllülüyün yeni mərhələyə 
qədəm qoyduğunu və böyük potensiala malik olduğunu nümayiş etdirmişdir.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tu-
taraq, gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissini artırmaq, 
gəncliyin potensialından xalqın rifahı və ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün səmərəli istifadə 
etmək məqsədilə qərara alıram:

1. 2020-ci il Azərbaycan Respublikasında “Könüllülər ili” elan edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2020-ci ilin Azərbaycan Respublikasında 
“Könüllülər ili” elan edilməsinə dair tədbirlər planını bir ay müddətində hazırlayıb Azərbay-
can Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
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KÖNÜLLÜLƏR İLİ

Könüllü fəaliyyət: 
Hərbi konteksdən sosial fenomenliyə 

Könüllülük - cəmiyyətdə sosial, mədəni, iqtisadi, ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş və gəlir 
əldə etmək məqsədi daşımayan ictimai faydalı fəaliyyətdir. Dünya tarixində müasir anlamda 
könüllü fəaliyyət anlayışına ilk dəfə XVII əsrdə Fransa ordusunda rast gəlinir. Bu anlayış könüllü 
hərbçi olmaq istəyən fransızların qeydə alınmasından sonra meydana çıxıb. Bu dövrdə Av-
ropada şəxsi istəyi ilə hərbi xidmətə gedənləri “volantaire” adlandırırdılar. Latın mənşəli olan 
“volantire” Azərbaycan dilində “könüllü” deməkdir.

O dövrdə bu söz yalnız hərbi konteksdə istifadə olunurdu. 1881-ci ildə isə ABŞ-da vətəndaş 
müharibəsi zamanı qadınların könüllü olaraq tibb bacısı kimi fəaliyyət göstərməsi minlərlə 
könüllünü ətrafında birləşdirən Amerika Qırmızı Xaç Təşkilatının yaranmasına səbəb oldu.

XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq könüllü sözü sosial fenomen kimi formalaşmağa başladı və 
könüllülük fəaliyyəti yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. 1948-ci ildə UNESCO-nun nəzdində 
Beynəlxalq Könüllü Xidmətinin Əlaqələndirmə Komitəsi, 1970-ci ildə isə BMT-nin Könüllülər 
Proqramı təsis edildi. 1985-ci ildə BMT Baş Assambleyası hər il dekabrın 5-nin Beynəlxalq 
Könüllülər Günü kimi qeyd olunması barədə qətnamə qəbul etdi.

Ölkəmizdə könüllülük sahəsində real inkişaf müstəqilliyin bərpasından sonra başlayıb. 1998-
ci ildə BMT-nin Könüllülər Proqramı Azərbaycanda da icra olunmağa başlanıb və 2000-ci ilə 
kimi fəaliyyət göstərib. Bu proqramın nəticəsi olaraq könüllülük prinsiplərinin geniş auditori-
yaya təbliğinə start verilib.

2009-cu ildə “Könüllü fəaliyyət haqqında” qanun imzalanıb və bununla da könüllü – öz istəyi 
əsasında əvəzi ödənilməyən ictimai-faydalı fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən gəncləri özündə 
cəmləşdirən, dövlət büdcəsindən maliyyələşən cəmiyyət və təşkilatlar yaradılıb.

Son illərdə ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi, 2015-ci il birin-
ci Avropa Oyunları, 2017-ci il IV İslam Həmrəyliyi Oyunları, “Formula -1” və digər mötəbər və 
irimiqyaslı tədbirlərə on minlərlə könüllü cəlb olunub. Bu tədbirlərin keçirilməsi nəticəsində 
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasa çıxarılacaq böyük potensiala malik, eyni zamanda, təcrübəli 
könüllü bazası formalaşıb.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və So-
sial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin (ASAN Xidmət) yanında ASAN Könüllüləri Təşkilatı 
yaradılıb. Bu hərəkat minlərlə gəncin ilkin iş təcrübəsi toplamasına, öz peşəsinin incəliklərini 
öyrənməsinə, ən əsası isə özünü tanımağa geniş imkan verib. Hazırda bir çox dövlət qurum-
larında könüllülər təşkilatları yaradılıb. Son illərdə ölkəmizdə vətənpərvərlik, ekoloji tarazlıq, in-
cəsənət, mədəniyyət və digər sahələrdə minlərlə könüllü fəaliyyət göstərir, “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyi, “Bir” Tələbə Könüllü, “DOST” könüllüləri və digər könüllü hərəkatları yaranaraq 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında on minlərlə gəncin birləşdiyi könüllü qrupları 
ölkəmizin inkişafı üçün öz töhfələrini verirlər.

Ölkə başçısının müvafiq Sərəncamı ilə 2020-ci ilin “Könüllülər ili” elan edilməsi bu hərəkatın 
daha mütəşəkkil xarakter almasını təmin etməklə yanaşı, gənclərin fərdi inkişafına təkan 
vermək, onlarda sosial məsuliyyət hissini artırmaq, gəncliyin potensialından xalqın rifahı və 
ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün səmərəli istifadə etmək məqsədlərini də özündə ehtiva edir.
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16 tələbə ictimai nəqliyyatda 
bir illik gediş haqqı ilə 

təmin edildi

Azərbaycan Universiteti  
beynəlxalq keyfiyyət 

sertifikatı alıb

Maddi çətinlik yaşayan 
tələbələrə güzəşt

Azərbaycan Universiteti sosial məsuliyyəti 
bölüşən elm və təhsil müəssisəsi olaraq 
tələbələrin sosial həyatının da qayğısına 
qalır. Belə ki, universitet tərəfindən ötən 
tədris ilində bakalavriat pilləsinin I kurs 
tələbələri üçün hazırlanan sosial dəstək 
paketi 2019/2020-ci tədris ilində qəbul 
olan tələbələrə də şamil olunub.
Buna görə, cari tədris ilində yüksək balla 
qəbul olmuş 16 tələbə ictimai nəqliyyatda 
bir illik gediş haqqı ilə təmin edilib. Müvafiq 
elektron ödəniş kartları tələbələrə univer-
sitetin rektoru Səadət Əliyevanın I kurs 
tələbələri ilə görüşündə təqdim olunub.
Digər yandan, 2019/2020-ci tədris ilində 
Azərbaycan Universitetinə qəbul olan 
bütün tələbələr “AtaSığorta” tərəfindən 
sığortalanıblar.

2019/2020-ci tədris ili üçün ödəniş-
li əsaslarla təhsil alan və ailə vəziyyəti 
çətin olan 10 tələbəyə təhsil haqqının 
ödənilməsində güzəşt olunub. 
Tələbələrin universitetin ictimai həyatında 
fəal iştirakını və akademik göstəricilərini 
nəzərə alan Güzəşt Komissiyasının qərarı 
ilə bu kateqoriyadan olan 2 tələbə təhsil 
haqqından tam azad olunub, 8 tələbəyə 
isə təhsil haqqının ödənilməsində 10 
faizdən başlayaraq müəyyən miqdarlarda 

güzəşt tətbiq olunub.
Ödənişli əsaslarla qəbul olan və təhsil 
haqqını ödəməkdə çətinlik çəkən tələbələr 
üçün isə universitet tərəfindən uyğun 
ödəniş qrafiki tərtib olunur.
Bundan əlavə qəbul imtahanlarında 
yüksək bal toplayaraq ödənişli əsaslar-
la qəbul olan və yüksək akademik 
göstəricilərə nail olan 5 tələbə təhsil 
haqqından tam azad olunub. Bu kateqori-
yadan olan tələbələrdən 2 nəfər 600 və 
yuxarı balla qəbul olub, 1 nəfər isə Prezi-
dent təqaüdçüsüdür.

Öz fəaliyyətində keyfiyyəti əsas 
meyarlardan biri kimi daim üstün tutan 
Azərbaycan Universiteti daha bir 
uğura imza atıb. Tələbələr üçün yüksək 
keyfiyyətli təhsil mühitinin yaradılması 
məqsədilə menecment sistemi üzrə 
sertifikasiyadan keçən universitet ISO 
9001:2015 beynəlxalq sertifikatını əldə 
edib. Universitetin idarə olunmasının 
beynəlxalq standartların tələblərinə 
uyğunluğunu təsdiqləyən sertifikat həm 
təhsil sistemindəki müasir çağırışlara və 
yeniliklərə çevik uyğunlaşmaq imkanı 
yaradır, həm də tədris prosesinin beynəl-
xalq standartlara uyğun şəkildə qurul-
masını təmin edir. 
Qeyd edək ki, 1947-ci ildə rəsmi fəaliy-
yətə başlayan ISO (Beynəlxalq Standart-
laşdırma Təşkilatı) milli standartlaşdırma 
təşkilatlarının beynəlxalq federasiyasıdır. 

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ
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Rektor Səadət Əliyeva 
medalla təltif olunub

Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Azərbay-
can Universitetinin rektoru Səadət Əli-
yevanı yubiley medalı ilə təltif edib. Nazir 
Səadət Əliyevanın “Bakı Dövlət Universi-
tetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan 
Respublikasının yubiley medalı” ilə təltif 
edilməsi barədə əmr imzalayıb.  
Yubiley medalı Azərbaycan Respub-
likasının 2019-cu il 22 oktyabr tarixli Qa-
nunu ilə təsdiq edilib. Yubiley medalı ilə 
elm və təhsil sahələrində yüksək nailiy- 
yətlər əldə etmiş, bu sahələrin inkişafına 
xüsusi töhfə vermiş, sosial-mədəni inki- 
şafda fəal iştirak etmiş şəxslər təltif edi-
lirlər.

Beynəlxalq İkili Diplom 
Proqramının tətbiqinə 

başladıq 
Azərbaycan Universiteti 2019/2020-ci 
tədris ilindən başlayaraq Ukraynanın Xar-
kov Milli Radioelektronika Universiteti ilə 

Ukrayna universiteti ilə 
əməkdaşlıq genişlənir

Azərbaycan Universiteti ilə Ukraynanın 
Xarkov Milli Radioelektronika Univer-
siteti arasında ikili diplom proqramının 
tətbiqinin ardından yeni əməkdaşlıq is-
tiqaməti müəyyənləşdirilib. Əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə dair müzakirələr 
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət 
Əliyevanın Xarkov Milli Radioelektronika 
Universitetinin prorektoru professor Murad 
Omarov ilə görüşündə aparılıb.
Beynəlxalq əlaqələrin genişləndirilməsi, 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqların qurul-
ması hər iki universitetin strateji hədəfləri 
sırasındadır. Universitetlərin profili və 
öncəlikləri tərəflər arasında əməkdaşlığın 
çoxşaxəli və səmərəli olmasına imkan 
yaradır.

birgə Beynəlxalq İkili Diplom Proqramının 
tətbiqinə başlayıb. Proqram bakalavriat və 
magistratura pillələri üzrə kompüter elm-
ləri və kompüter mühəndisliyi ixtisaslarını 
əhatə edir.
İkili diplom proqramında iştirak etmək 
istəyən tələbələrin seçimi müsabiqə yolu 
ilə aparılır. Təhsil müddəti bakalavriat 
pilləsi üçün 4, magistratura pilləsi üçün 
isə 2 ildir. Fənlərin tədrisi ingilis və ya rus 
dillərində aparılacaq. 
Təhsillərini uğurla başa vuran tələbələrə 
müvafiq ixtisas üzrə bakalavr və ya ma- 
gistr dərəcəsi və ali təhsil müəssisələrinin 
diplomları təqdim olunacaq.
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13-cü Beynəlxalq təhsil sərgisində iştirak etdik
Azərbaycan Universiteti Bakı Ekspo Mər-
kəzində keçirilən 13-cü Azərbaycan 
Beynəlxalq Təhsil sərgisi “EduExpo”da 
növbəti dəfə öz stendi ilə təmsil olunub. 
Stendin yerli və xarici ziyarətçilərinə 
universitetdə tədris olunan ixtisaslar, 
tələbələr üçün yaradılan imkanlar, univer-
sitetin beynəlxalq əlaqələri və qoşulduğu 
tələbə mübadilə proqramları, maddi-texni-
ki bazası, elmi fəaliyyəti və uğurları, aka-
demik heyəti, o cümlədən tətbiqinə yeni 
başlanan kompüter elmləri və kompüter 

mühəndisliyi ixtisaslarını əhatə edən 
Ukraynanın Xarkov Milli Radioelektroni- 
ka Universiteti ilə birgə tətbiq olunan 
Beynəlxalq İkili Diplom Proqramı haqqında 
məlumat verilib, infomateriallar təqdim 
olunub, suallar cavablandırılıb. Suallar 
yalnız Azərbaycan Universitetinin fəaliyyəti 
ilə bağlı olmayıb, ixtisas seçimini də əhatə 
edib. İnformasiya-kommunikasiya texno- 
logiyaları fakültəsinin tələbələri stenddə 

qurulmuş “MiniLab”da  laboratoriya işləri 
yerinə yetiriblər. Laboratoriya işləri sərginin 
yekununda nümayiş etdirilib.  
Stenddə univrsitetin professor-müəllim 
heyətinin kitab, monoqrafiya və dərs 
vəsaitləri, İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları fakültəsinin tələbələrinin 
hazırladıqları robot və elektronika cihazları 
da nümayiş olunub. 
Sərginin təqdimat zonasında sərgi ziya- 
rətçiləri üçün tətbiqinə yeni başlanan ikili 

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

diplom proqramının özəl təqdimatı təşkil 
olunub. 
Sərgidə yerli və xarici universitetlərin nü-
mayəndələri ilə işgüzar görüşlər də 
keçirilib.
Təhsil nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən 
sərgidə   dünyanın 22 ölkəsini təmsil edən 
152 təhsil strukturu iştirak edib. Tədbirdə 
Azərbaycanın 44 təhsil müəssisəsi təmsil 
olunub.
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Xalq şairi Vahid Əziz ilə görüş 

İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə 
həsr olunmuş dəyirmi masa 

Xalq şairi Vahid Əzizin Azərbaycan Uni-
versitetinin kollektivi ilə görüşündə  şairin 
yaradıcılığı haqqında məlumat verilib, may 
ayında ölkə rəhbərliyi tərəfindən “Azər-
baycan Respublikasının xalq şairi” fəxri 
adına layiq görülməsi münasibətilə Azər-
baycan Universiteti kollektivinin təbriki 
çatdırılıb. 

Tədbirdə tələbələrin ifasında Vahid Əzizin 
şeirlərindən ibarət kompozisiya təqdim 
olunub, şairinin yaradıcılığının müxtəlif 
məqamlarından söz açılıb, onun Azərbay-
can poeziyasında xüsusi yeri və mövqeyi 
olduğu vurğulanıb. 
Xalq şairi tələbələr tərəfindən təqdim olu-
nan kompozisiyanı yüksək dəyərləndirdi-
yini bildirib, yaradıcılığına həsr olunmuş 
hər görüşdən böyük fərəh hissi duyduğu- 
nu dilə gətirib. 
Tədbir universitetin rektoru Səadət Əliyeva 
tərəfindən qonağa xatirə plaketinin təqdim 
olunması ilə yekunlaşıb. 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nü-
mayəndəsi, istedadlı nasir, tanınmış ədə-
biyyatşünas, pedaqoq və ictimai xadim, 
Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlının 100 illiyinə 
həsr olunmuş dəyirmi masada  İsmayıl 
Şıxlının həyat və yaradıcılığı haqqında 
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sağlığın-
da gördüyü işlər, özündən sonra qoyub 
getdiyi zəngin irs ölümündən sonra da 

İsmayıl Şıxlı adının təkcə bir ədəbiyyatçı, 
yazıçı kimi deyil, xalqını sevən, onun sa-
vadlı və firavan gələcəyi naminə çalışan 
əsl vətəndaş kimi Azərbaycanla qoşa 
çəkilməsinə gətirib çıxarır. 
Dəyirmi masa Prezident İlham Əliyevin 28 
yanvar 2019-cu il tarixində İsmayıl Şıxlının 
100 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı 
Sərəncamını rəhbər tutaraq təşkil olunub.

Akademik 
Məmməd Cəfər Cəfərovun 

110 illik yubiley tədbiri  

Azəbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası 
tərəfindən keçirilən “Böyük alim Məmməd 
Cəfər” adlı tədbirdə akademikin Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığında Azərbaycan 
romantizminin nəzəri əsaslarını, ideya 
xüsusiyyətlərini, dünya romantizmi ilə ox-
şar və fərqli cəhətlərini, romantik lirikanın 
hansı imkanlara malik olduğunu müəyyən-
ləşdirən alim kimi xüsusi yer tutduğu qeyd 
olunub, yaradıcılığının müxtəlif mərhələ və 
aspektlərinə toxunulub. 
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“Asılı olma, Azad ol” 
mövzusunda karikatura 

sərgisi və seminar

Azərbaycan Universiteti 
gənclərlə iş üzrə magistr 

proqramının təqdimatında 
təltif olunub

Azərbaycan Universiteti, Zərərli Vərdişlərə 
Qarşı İctimai Birliyi, TİKA Bakı Proqram 
Koordinatorluğu və Müasir Psixologiya 
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
“Asılı olma, Azad ol” adlı konfrans zərərli 
vərdişlər haqqında karikatura sərgisi, sahə 
üzrə mütəxəssislərin Azərbaycan Univer-
sitetinin professor-müəllim heyəti ilə 
görüşü və tələbələr üçün seminar olmaqla 
üç hissədən ibarət olub. Tədbir tələbələrin 
maarifləndirilməsi, zərərli vərdişlərə olan 
aludəçiliyin qarşısının alınmasına xidmət 
etmək məqsədi ilə təşkil olunub.
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycan 
Universitetinin sərgi zonasında açılan 
zərərli vərdişlərə həsr olunmuş karikatura 
sərgisi ilə tanış olublar. 

Sahə üzrə mütəxəssislərin Azərbaycan 
Universitetinin professor-müəllim heyəti 
ilə görüşündə zərərli vərdişlərin hər bir cə- 
miyyət üçün dərin sosial problem olduğu, 
yeniyetmə və gənclər arasında zərərli 
vərdişlərin yayılması, yaratdığı təhlükələr 
və qarşısının alınması məqsədilə profilaktik 
tədbirlərin görülməsinin əhəmiyyəti vurğu-
lanıb, Türkiyə və Azərbaycandakı vəziyyət 
haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tədbirin seminar hissəsində isə dünya 
Səhiyyə Təşkilatı İstanbul ofisinin əmək-
daşı, professor Toker Ergüderin “Tütün 
aludəçiliyi”, Türkiyənin Ege Universitetinin 
professoru Hakan Coşkunolun “Narko-

Azərbaycan Universiteti “Gənclər sekto-
runun idarə edilməsi və gənclər siyasəti 
üzrə 1-ci Magistr proqramı”nın təqdimat 
mərasimində proqramın hazırlanmasına 
verdiyi töhfəyə görə plaketlə mükafatlan- 
dırılıb. 2018-ci ildə tətbiqinə başlanan 
proqram gənclər siyasəti və gənclərlə 
iş üzrə yüksək ixtisaslı kadrların hazır-
lanmasını nəzərdə tutur. Bakı Konqres 
Mərkəzində keçirilən mərasimdə Azərbay-
can Universitetini Sosial işin təşkili kafed-
rasının müəllimləri Aygün Musayeva və 
Vüsal Abdullayev təmsil edib.

tik maddə asılılığı”, Müasir Psixologiya 
Mərkəzinin direktoru Aidə Nəbiyevanın 
“Asılılıq psixologiyası” mövzusunda 
məruzələri dinlənilib. 
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Dövlət Bayrağı Gününə 
həsr olunmuş tədbir

Dövlət Müstəqilliyi Gününə 
həsr olunmuş tədbir

9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Gününə həsr 
olunmuş tədbirdə Azərbaycan dövlətçili-
yinin və onun simvollarından olan Azər-
baycan bayrağının böyük tarixi yol keçdiyi 
və dövlət atributu kimi əhəmiyyəti vurğu-
lanıb, yaranma tarixi və Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamı ilə Dövlət Bayrağı 
Gününün təsis olunması haqqında məlu- 
mat verilib. Qeyd olunub ki, Dövlət bayrağı 
1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan 

Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 28-
ci ildönümünə həsr olunmuş tədbirdə 
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın 
Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusi-
ya Aktının qəbul edilməsinin böyük tarixi 
hadisə olduğu bildirilib, bu tarixi hadisəni 
zəruriləşdirən xronikaya nəzər salınıb. 
Qeyd olunub ki, Konstitusiya Aktının 
qəbul edilməsi ilə XX əsrdə ikinci dəfə öz 
müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan Res-
publikası özünü 1918-1920-ci illərdə cəmi 
23 ay mövcud olmuş Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin varisi elan edib. AXC-nin 
bayrağı, gerbi, himni və İstiqlal Bəyanna- 
məsinin elan edildiyi 1918-ci ilin 28 may 
günü Respublika Günü kimi qəbul edilib.
Müstəqilliyin bərpası qədər onun qorunub 
saxlanılması, hazırki mərhələyə çatdırıl-
ması olduqca keşməkeşli proseslərdən 

Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin iclasında 
qəbul edilib. Sərəncama görə, həmin fakt 
nəzərə alınaraq noyabrın 9-u Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü elan 
olunub.
Bildirilib ki, dövlət bayrağında əks olunan 
rənglər xalqımızın tarixini, milliliyini, 
öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəsini 
əks etdirir, tariximizi və bu günümüzü 
göstərməklə yanaşı gələcəkdə atacağı- 
mız addımları da müəyyənləşdirir. Azər-
baycanın Dövlət Bayrağı milli qürur və 
iftixar mənbəyimizdir. Şanlı bayağımızın 
işğal olunmuş digər torpaqlarımızda da 
dalğalanacağı gün uzaqda deyil.

keçib. Ölkəmiz müstəqilliyin ilk illərində 
çətin sınaqlarla üzləşib. Ümummilli lider 
Heydər Əliyev zəngin siyasi təcrübəsi 

və yüksək idarəçilik bacarığı ilə dövlət 
müstəqilliyini real təhlükələrdən xilas edib, 
Azərbaycan möhkəm əsaslar üzərində 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. 
Dövlət müstəqilliyimiz bu gün cənab 
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 
uğurlu və çoxşaxəli siyasət nəticəsində 
daha da güclənir.
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Professor Kamran Əliyev 
“Azertag”a müsahibə verib

Professor Mayis Əliyev 
ictimai şuraya üzv seçilib

Müəllimimiz Sara Ağayeva 
Gürcüstanda seminarda 

iştirak edib

AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm 
xadimi, Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
kafedrasının professoru Kamran Əliyev 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentli-
yinə müsahibə verib. “Nəsimi yaradıcılığın-
da insan, təbiət və kainat” mövzusuna 
həsr olunan müsahibədə qeyd olunub ki, 
Nəsimi yaradıcılığı bənzərsiz bədii fakt kimi 
Azərbaycan ədəbiyyatının, orta əsr Şərq 
poeziyasının nadir incilərindəndir. Nəsimi-
nin sevən və sevilən kamil insanı təbiətlə 
vəhdətdədir. Şairin yaradıcılığında insan 
və təbiət münasibətlərinin harmoniyası 
xüsusi yer tutur. 
Nəsiminin qəzəllərinin bədii keyfiyyətləri 
onun elmi təfəkkürünə də borcludur. Bu 
təfəkkür Nəsimi yaradıcılığına insanın 
kainatla vəhdətinin təsdiqini gətirib.

Sosial işin təşkili kafedrasının professoru 
Mayis Əliyev Təhsil Nazirliyi yanında İcti-
mai Şuraya üzv seçilib. Təhsil naziri Cey-
hun Bayramov İctimai Şuranın üzvləri ilə 
görüşdə şura üzvlərinə, o cümlədən Mayis 
Əliyevə üzvlük vəsiqəsini təqdim edib.
Ceyhun Bayramov görüşdə nazirliyin icti-
maiyyətlə qarşılıqlı fəaliyyəti istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb. Nazir bildirib ki, 
Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasın-
da təhsillə bağlı məsələlərin həllində icti-
mai dəstək qazanılması üçün effektiv icra 

Sosial işin təşkili kafedrasının müəllimi 
Sara Ağayeva CELCIS (Centre for Excel-
lence for Children’s Care and Protection) 
və Global Social Service Workforce Alli-
ance təşkilatlarının birgə əməkdaşlığı ilə 
Gürcüstanda keçirilən “Sosial xidmətin 
inkişafı” adlı seminarda iştirak edib. Semi-
narda CELCIS-in beynəlxalq məsləhətçiləri 
Dr. Lan Milligan və Miriana Giraldi sosial iş 
təhsilində tələbələrə sosial xidmətin inki-
şafının çatdırılması yollarını izah ediblər.
Seminar zamanı müxtəlif ölkə və müxtəlif 
universitetlərdən olan professor və müəl-
limlər öz ölkələrində sosial iş təhsilinin 
inkişafı, ölkələrindəki uşaq müdafiəsi ilə 
bağlı sosial xidmətlər haqqında məlumat 
veriblər. 

mexanizminin formalaşdırılmasına xüsusi 
önəm verilir və yeni yaradılan İctimai Şura 
bu baxımdan əhəmiyyətli rola malik 
olacaq.
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Ümummilli lider 
Heydər Əliyevin 

xatirəsi yad edildi

“Ulu Öndər” sənədli 
filminin nümayiş olundu 

Azərbaycan Universitetində ümummilli 
lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olun-
muş anım tədbiri keçirilib. Tədbirdən əvvəl 
universitet rəhbərliyi Fəxri xiyabanda 
ümummilli liderin məzarını ziyarət edib, 
xatirəsini ehtiramla yad edərək abidəsi 
önünə gül dəstələri qoyublar. 
Akademik Zərifə Əliyevanın da məzarı 
ziyarət edilib, abidəsi önünə gül dəstələri 
düzülüb.

Anım tədbirində Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Himni səsləndirilib, ümum-
milli liderin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.
Tədbirdə qeyd edilib ki, Heydər Əliyev 
Azərbaycanın ən yeni tarixinə imzasını 
atan böyük tarixi şəxsiyyət və qüdrətli 
dövlət xadimidir. 90-cı illərin əvvəllərində 
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdan 
ümummilli lider dünyanın böyük gücləri-
nin maraqlarının toqquşduğu bir şəraitdə 
fövqəladə missiyanı öz üzərinə götürərək 
Azərbaycanın müstəqilliyinə yönələn 
təhlükələri aradan qaldırıb, uzaqgörən-
liyi, müdrikliyi və zəkası ilə vətəndaş 
müharibəsinin qarşısını alıb, dövrün sərt 
sınaqlarına qalib gələrək müasir dövlətçilik 
sisteminin əsaslarını yaradıb, Azərbay-
canın müstəqilliyini dönməz və əbədi edib. 
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf modelini 
müəyyənləşdirən dahi liderin rəhbərli-
yi dövründə siyasi, iqtisadi, ictimai və 

Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyinin təşəbbüsü və sifarişi ilə 
istehsal olunan “Ulu Öndər” sənədli filmi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiy- 
yətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunub.
Film ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki döv-
ründə fəaliyyətindən, gördüyü işlərdən 
bəhs edir.

mədəni həyatın bütün sahələrində böyük 
dönüşlərə və irəliləyişlərə nail olunub, 
ölkənin beynəlxalq aləmdə tanınması və 
nüfuzunun artması istiqamətində nəhəng 
işlər görülüb.
Anım tədbirində bildirilib ki, dahi şəxsiy- 
yət şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan 
dövlətini özünün layiqli davamçısı Prezi-
dent İlham Əliyevə əmanət edib. Cənab 
Prezident İlham Əliyevin ümummilli lider 
tərəfindən müəyyən edilmiş dövlətçilik 
kursunu uğurla davam etdirməsi Azərbay-
canın gələcəyinə inamın təsdiqidir.
Tədbirdə vurğulanıb ki, ümummilli liderin 
Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı 
qarşısındakı xidmətləri zaman keçdikcə 
daha aydın görünəcək. Onun həyat yolu 
və ictimai-siyasi fəaliyyəti gənclər üçün 
çox zəngin xəzinə və böyük örnəkdir. Bu 
səbəbdən irsinin yaşadılması, həyat və 
fəaliyyətinin öyrənilməsi mühüm əhəmiy-
yət kəsb edir. Bu yolda gənclərin üzərinə 
böyük vəzifələr düşür.
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2019-cu ilə yekun vuruldu Qış imtahan sessiyası 
uğurla başa çatdıElmi Şuranın genişləndirilmiş son iclasında 

2019-cu ilin yekunları və qarşıda duran 
vəzifələr müzakirə olunub. Rektor Səadət 
Əliyeva iclasda universitet kollektivinin 
2019-cu il ərzində məhsuldar fəaliyyət 

Payız semestrinin imtahan sessiyası de-
kabrın 30-dan fevralın 6-dək keçirilib. Ses-
siyanın mövcud normativ sənədlər əsasın-
da təşkil olunması, sessiya dövründə 
tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində 
şəffaflığın və obyektivliyin təmin edilməsi, 
imtahanların təşkilinə və gedişinə nəzarət, 
yarana biləcək neqativ halların dərhal 
aradan qaldırılması məqsədilə “İmtahan 
qərargahı” fəaliyyət göstərib. 
Qərargaha daxil olan müraciət və şikayət-
lərin operativ şəkildə araşdırılması təmin 
edilib, tələbələrin biliyinin yenidən qiymət- 
ləndirilməsi və imtahan zamanı baş vermiş 
münaqişələrin aradan qaldırılması üçün 
ixtisas kafedralarına uyğun olaraq Apellya-
siya Komissiyası da fəaliyyət göstərib.göstərdiyini və uğurlu işlərə imza atıldığını 

bildirib.  Əldə olunmuş uğurlar tədrisin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, elmi fəaliy-
yətin təşkili, beynəlxalq əlaqələrin ge- 
nişləndirilməsi, elmi-pedaqoji poten-
sialın gücləndirlməsi, heyətin müxtəliftipli 
təlimlərə cəlb olunması, tələbə qəbu-
lunun kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri-
nin yüksəlməsi kimi sahələri əhatə edib. 
Tədris ilinin mühüm yeniliklərinə nəzər 
salan rektor çatıışmazlıqların aradan qal- 
dırılması istiqamətində də iş aparılacağını 
vurğulayıb, həmçinin qarşıda duran vəzi-
fələrdən danışıb. 
Elmi işlər üzrə prorektor Yusif Qasımov 
Azərbaycan Universitetinin əldə etdiyi 
bütün uğurların arxasında universitet 
rəhbərliyinin kollektivə olan böyük inamı- 
nın dayandığını vurğulayıb. Elm şöbəsinin 
müdiri Lətifə Ağamalıyeva Universitetin 
2019-cu ildəki elmi fəaliyyəti haqqında 
hesabatla çıxış edib. İctimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsinin rəhbəri Lalə Dilənova universitet 
kollketivinə 2019-cu ildə görülmüş işlər 
haqqında arayış təqdim edib.
Sonda 2019-cu ilin nəticələrinə əsasən 
yüksək elmi nəticələrə nail olan universi-
tet əməkdaşlarına rəhbərliyin mükafatları 
təqdim edilib.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

“Könüllülər ili” 
tədbirlər planı icra olunacaq

Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin 
Azərbaycan Respublikasında “Könüllülər 
ili”  elan edilməsi haqqında Sərəncamına 
uyğun olaraq Azərbaycan Universitetinin 
“Könüllülər ili” üçün nəzərdə tutulmuş 
tədbirlər planı təsdiq olunub.
Fəaliyyət planına uyğun olaraq il ərzində  
könüllü fəaliyyətin təşviqi istiqamətində 
müxtəliftipli layihələr həyata keçiriləcək, 
tədbir və görüşlər, bilik və idman yarışları 
təşkil olunacaq. 
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“Clarivate Analytics” 
şirkətinin növbəti təlimi 

Elmi məqalələrin 
hazırlanması qaydalarına 

həsr olunmuş seminar

Magistrant, doktorant və 
dissertantlar üçün 

master-klass

 “Web of Science” elmi platformasından 
istifadə ilə bağlı baza təlimdə platforma-
da effektiv axtarış aparmağın yolları, elmi 
məqalələri təqdim etmək üçün jurnalların 
seçilməsi, “Yırtıcı jurnal”larla bağlı prob-
lemlər, müəlliflərin “Publons”da Re-
searcherID profili və elmi məhsuldarlıqla 
bağlı digər müəllif identifaktorları haqqında 
mövzuları əhatə edib.

Təlim və Tədris Mərkəzində keçirilən mas-
ter-klassı rektorun məsləhətçisi, Maliyyə 
və iqtisadiyyat kafedrasının professoru 
Paul Gibbs aparıb. Tədqiqat metodları 
mövzusuna həsr olunmuş master-klassda 
tədqiqat metodologiyaları və yanaşma-
ları, materialın toplanması, metodların 
seçilməsi, materialın kəmiyyət və keyfiyyət 

“Tədqiat – elmi nəticə - elmi məqalə” 
mövzusunda seminarı Elm şöbəsinin 
müdiri Lətifə Ağamalıyeva aparıb.
Seminarda elmi məqalə anlayışı, məqa-
lənin tipinin müəyyən edilməsi, elmi məqa-
lənin strukturu, açar sözlərin seçilməsi, 
giriş, əsas hissə və nəticənin yazılması, 
ədəbiyyat siyahısının tərtib olunması, cəd-
vəl, şəkil və qrafiklərin yerləşdirilməsi kimi 
mövzular haqqında məlumat verilib. 

ELMİ FƏALİYYƏT

baxımından təhlil və təqdim olunması, 
elmi ədəbiyyatın analizi, tədqiqat sual-
larının müəyyənləşdirilməsi, tədqiqatın 
planlaşdırılması, etik prinsiplər, tədqiqa-
tın nəticələrinin çap olunması haqqında 
məlumat verilib.

Doktorant namizədlərinə 
məsləhət xidməti

Azərbaycan Universitetinin doktorantu-
ra və dissertantura proqramlarına qəbul 
olunmaq üçün sənədlərini təqdim etmiş 
namizədlərin Dövlət İmtahan Mərkəzinin 
internet saytında “Şəxsi kabinet”lərinin 
yaradılması, xarici dil üzrə imtahanda işti-
rak etmək üçün qeydiyyatdan keçmələri 
və bu zaman ortaya çıxa biləcək problem-
lərin həlli mövzusunda texniki dəstək, o 
cümlədən xarici dil imtahanın keçirilməsi 
və sualların məzmununa dair məsləhət 
xidməti göstərilib.
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ELMİ FƏALİYYƏT

“İpək yolu” elmi jurnalının 
yeni nömrələri çap olunub

Prorektor Yusif Qasımov 
Türkiyədə mühazirə oxuyub

Azərbaycan və Çexiya 
universitetləri birgə 

tədqiqat qrupu yaradıb

Azərbaycan Universitetinin “İpək Yolu” 
elmi jurnalının 2019-cu il üçün üçüncü və 
dördüncü nömrələri çapdan çıxıb. Jur-
nalın hər iki nömrəsində iqtisad, filologiya 
və tarix elmlərinə aid Azərbaycan, ingilis 
və rus dillərində məqalələr dərc olunub. 
Dördüncü nömrənin “Əhməd bəy Ağaoğ-
lu-150” bölməsində tarix üzrə fəlsəfə dok-
toru Salman İbişovun “Əhməd bəy Ağaoğ-
lu: tarixi şəxsiyyət haqqında tarixi qeydlər” 
məqaləsi yer alıb.
Jurnalı onlayn formada Azərbaycan Uni-
versitetinin saytından oxumaq mümkün- 
dür. Müəlliflər təlimata uyğun hazırlanmış 
məqalələri ipek.yolu@au.edu.az elektron 
ünvanına göndərə bilərlər.
Jurnal AAK-ın "Azərbaycan Respublikasın-
da dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc 
olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər" 
siyahısına daxildir.
Bundan başqa jurnal bir sıra beynəlxalq 
indeksləmə bazalarına da daxil edilib.

Elmi işlər üzrə prorektor, professor Yusif 
Qasımov Beynəlxalq Nəzəri və Tətbiqi Ri-
yaziyyat Mərkəzi (Fransa) - CIMPA (Centre 
Internatıonal de Mathématıques Pures et 
Applıquées) və Nant Universiteti (Fran-
sa) tərəfindən Türkiyənin İzmir şəhərində 
təşkil olunmuş Qərbi Asiya Riyaziyyat 
Məktəbi adlı beynəlxalq tədbirdə hər biri 
80 dəqiqə olmaqla 3 mühazirə oxuyub. 
Tədbirin təşkilatçılarından biri olan Yusif 
Qasımov buraya dinləyici qəbul edilmiş
Qərbi Asiyanının müxtəlif dövlətlərini 
təmsil edən 40 iştirakçını dəyişən oblastlı 
məxsusi ədəd məsələləri, formaya 
görə optimallaşdırma və tərs məsələlər 
sahəsində əldə etdiyi nəticələrlə tanış 
edib.

Azərbaycan Universiteti və Çexiya Res- 
publikasının Praqa şəhərində yerləşən 
Hərbi Universitetin əməkdaşlarından 
ibarət birgə tədqiqat qrupunun tərkibi- 
nə Azərbaycan Universitetinin elmi işlər 
üzrə prorektoru, prof. Yusif Qasımov, Elm 
şöbəsinin müdiri Lətifə Ağamalıyeva, İn-
formasiya-kommunikasiya texnologiyaları 
fakültəsinin dekanı Asif Paşayev, Riyaziy- 
yat və informatika fakültəsinin dosenti 
Bəhrəm Əzizov, Praqa Hərbi Universitetin-
dən isə Michal Smerek, Veronika Lacinova 
daxildir.

Tədqiqat qrupunun ekspert sistemlərinin 
və qeyri səlis nəzəriyyənin logistikada 
yüklərin daşınması riskinin qiymətləndiril- 
məsinə tətbiqi (Application of Decision- 
Making Expert Systems in Transportation) 
ilə bağlı apardığı araşdırmanın nəticəsi 
“Naše More-International Journal of Mari-
time & Technology” jurnalında elmi məqalə 
kimi çap olunub. Xorvatiyada çap olunan 
jurnal “Web of Science” bazasında indeks- 
lənir.
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Professor Asif Hacıyev 
Belarusda beynəlxalq 
konqresdə iştirak edib

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının 
professoru Asif Hacıyev Belarus Respub-
likasının paytaxtı Minsk şəhərində keçirilən 
“Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin dil si-
yasəti” mövzusuna həsr olunmuş beynəl-
xalq konqresdə məruzə ilə çıxış edib.
“Rusdilli təhsil Azərbaycan multikultu-
ralizm modeli kontekstində: dil siyasəti, 
metodologiya və praktika” adlı məruzədə 
Azərbaycanda müxtəlif xalqların mədəniy-
yətinə və dillərinə olan tolerant münasibət, 
multikulturalizmin Azərbaycan xalqının 
həyat tərzi və dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biri olması, rus və rus-
dilli əhalinin, ölkəmizdə yaşayan digər 
xalqların hüquqlarının hərtərəfli təmin 
edildiyi vurğulanıb, ölkəmizdə rus dilindən 
ictimai həyatda geniş istifadə edildiyi, 
rusdilli bədii və elmi yaradıcılığın, mət-
buatın inkişafda olduğu qeyd edilərək rus 
dilində təhsilin kütləviliyi konkret faktlar və 

statistik göstəricilərlə tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırılıb. Məlumat iştirakçılar 
tərəfindən MDB-nin digər üzvlərində izlən-
məyən nümunəvi hal kimi qiymətləndirilib.
Tədbirdə MDB üzvü olan 11 dövlətin, o 
cümlədən Azərbaycanın elm və təhsil 
müəssisələrinin, ictimai təşkilatlarının və 
mətbuat orqanlarının 150-dən çox nü-
mayəndəsi iştirak edib.

Professor Asif Hacıyev 
Türkiyədə beynəlxalq 

simpoziumda iştirak edib

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının 
professoru Asif Hacıyev Türkiyənin İstan-
bul Mədəniyyət Universitetində keçirilən 
“Sürgünün 75-ci ilində Ahıskalı Türklər” 
adlı beynəlxalq elmi simpoziumda işti-
rak edib. Dünyanın 13 ölkəsindən mütə- 
xəssislərin qatıldığı simpoziumda Asif 
Hacıyev “Ahıska türkləri Azərbaycanda” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.
Məruzədə 1944-cü ildə sovet rejimi 
tərəfindən tarixi vətənlərindən Orta Asiya 
və Qazaxıstana sürgün edilmiş, 12 il xüsu- 
si komendant rejimi şəraitində yaşamış, 
sürgün yollarının və qürbət güzəranının 
əzablarından on minlərlə soydaşları tələf 
olmuş Ahıska türklərinin 1958-ci ildən 
başlayaraq Azərbaycana köçünün tarixi, 
ölkəmizdə məskunlaşmalarının coğrafi-
yası, milli varlıqlarının sosial-mədəni as-
pektləri geniş şərh edilib. 
Ahıska türklərinin tarixi, mədəniyyəti, 
folklor və ədəbiyyatı ilə 1980-ci illərdən 
məşğul olan Asif Hacıyevin məruzəsi 
müxtəlif ölkələrdən olan çoxsaylı nü-
mayəndələrin marağına səbəb olub, 
konfrans təşkilatçıları onu təşəkkürnamə, 
qazaxıstanlı heyət isə milli geyimlə müka- 
fatlandırıb. 
Professor Asif Hacıyev məruzəçilikdən 
əlavə, tədbirin elmi komitəsinin üzvü, 
bölmə sədri kimi də fəaliyyət göstərib, 
yekun toplantıda beynəlxalq elmi tədbirin 
nəticələri haqqında çıxış edib.
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ELMİ FƏALİYYƏT

“Davamlı inkişaf  
və humanitar elmlərin 

aktual problemləri” 
respublika konfransı

“Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin 
aktual problemləri” mövzusunda respub-
lika elmi konfransı ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə 
gəlməsinin 50 illiyinə həsr olunub. 
Tədbir öncəsində ümummilli liderin univer-
sitetin foyesindəki büstü önünə gül səbəti 
qoyulub, xatirəsi ehtiramla yad olunub.
Konfransı giriş sözü ilə universitetin elmi 
işlər üzrə prorektoru, professor Yusif 
Qasımov açıb. Prorektor konfrans işti-

rakçılarını və qonaqları salamlayaraq bildi-
rib ki, yeni texnologiyalar bütün elmlərin 
kəsişməsində və birləşməsində yaranır 
və inkişaf edir. Bu baxımdan konfransın 
mövzusu aktualdır və tədbir alim və təd-
qiqatçıların mövzu ilə bağlı müzakirələr 

apara bilməsi üçün ən yaxşı platformadır.
Açılış nitqinin ardından konfransın qonaq- 
ları Azərbaycan Dövlət İqtisad Universite-
tinin Tələbələrlə iş üzrə prorektoru Səadət 

Qəndilova, Bakı Dövlət Universitetinin 
Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 
dekanı Hikmət Əlizadə,  Elm üzrə prezident 
mükafatçısı, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti 
Aparatının nümayəndəsi Elnur Həsənov 
çıxış edərək tədbirin işinə uğurlar arzu-
layıblar. Daha sonra professor Qorxmaz 
Quliyevin “Əsər – oxucu: kommunikasiya 
problemi” mövzusunda plenar məruzəsi
dinlənilib.

Açılışın və plenar iclasın ardından konfrans 
işini dil və ədəbiyyat, tarix, iqtisadiyyat, 
sosial elmlər bölmələrində davam etdirib.
Konfransın məqsədi davamlı inkişaf strate-
giyalarının və  bu istiqamətdə humanitar 
elmlərin qarşısında duran problemlərin 
müzakirə olunmasıdır.
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“Gender problemi 
və müasir Azərbaycan” 

beynəlxalq elmi konfransı

“Gender problemi və müasir Azərbaycan” 
beynəlxalq elmi konfransı Böyük Britani-
yanın Middlesex Universitetinin  tərəf-
daşlığı ilə keçirilib. 
Rektor Səadət Əliyeva konfransın açılış 
mərasimində çıxış edərək qeyd edib ki, 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycan cəmiyyətində 
qadınların rolunun artırılması üçün 
hərtərəfli şərait yaradılır, Heydər Əliyev 
siyasəti uğurla davam etdirilir. Birinci Vit-

se-prezident Mehriban xanım Əliyeva 
Azərbaycanda gender bərabərliyi  
hərəkatının önündə gedərək beynəlxalq 
təşkilatlarda xanımlarımızı ləyaqətlə təmsil 
edir. 
Rektor vurğulayıb ki, ənənəvi şərq cəmiy- 
yətinin üzvü kimi hələ də müəyyən ste-
reotiplər, mental məhdudiyyətlər qadın-
larımıza öz imkanlarını tam realizə etməyə 
mane olur. Azərbaycan Universitetinin 

təqdim etdiyi platformada məqsəd məhz 
bu və gender əsaslı digər problemləri təhlil 
və müzakirə etmək, həll yolları üçün tək-
liflərin irəli sürülməsini təmin etmək, Azər-
baycanın əldə etdiyi uğurları beynəlxalq 
təcrübə ilə müqayisə etməkdən ibarətdir. 
Mərasimdə millət vəkili Sona Əliyeva, 
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru 
Ceyhun Məmmədov, konfransın tərəfdaşı, 
Böyük Britaniyanın Middlesex Universite-
tinin professoru Victoria de Rijke, “British 
Council Azərbaycan” ofisinin direktoru 

Summer Xia çıxış edərək, konfransın 
əhəmiyyətini vurğulayıb, tədbirin işinə 
uğurlar arzulayıblar. 
Açılışın ardından başlayan plenar iclasda 
tədbirin dəvətli məruzəçiləri Fransanın 
Sorbonne Universitetinin professoru 
Louise Dalingwater “Neoliberal islahatlar 
və iş yerində qadın məmnuniyyəti”, Bakı 
Dövlət Universitetinin professoru Rəna 
İbrahimbəyova isə “Gender yanaşmasının 
müasir vəziyyəti” mövzusunda çıxış edib.  
Plenar iclasın ardından konfrans işini 
bölmə iclaslarında davam etdirib. 
Tədbir günün sonunda bağlanış mərasimi 
ilə başa çatıb. 
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YENİ KİTABLAR

Professor Qorxmaz Quliyevin 
yeni tərcümə kitabı 

“Lujin müdafiəsi” 
romanı Səfər Kəlbixanlının 

tərcüməsində

Professor Qabil Əliyevin 
həmmüəllifliyi ilə dərslik 

Azərbaycan Universitetinin professoru 
Qorxmaz Quliyevin orijinaldan tərcümə 
etdiyi Mişel Fukonun  “Sözlər və nəsnələr” 
adlı kitabı çap olunub. Kitab fransız filoso-
fun Azərbaycan oxucusu ilə ilk görüşüdür. 
Yazıçı bu əsərində fikir tarixi və sosial 
təsisatlara yeni yanaşma prinsiplərini 
ifadə edir. 
Kitaba giriş yazan professor Qorxmaz 
Quliyev qeyd edib ki, azərbaycanlı oxu-
cunun XX əsr ictimai-humanitar fikrinin 
inkişafının magistral yollarından birinin 
müəyyən olunmasında, keçən yüzilliyin 
50-ci illərindən bəri strukturalizmin, post-
strukturalizmin, postmodernizmin forma-
laşmasında əlahiddə xidmətləri olan 
Mişel Fukonun yaradıcılığı ilə  tanış olması 
zəruridir.  

Humanitar fənlər fakültəsinin dekanı 
Səfər (Məmmədov) Kəlbixanlı XX əsr rus 
ədəbiyyatının ən görkəmli və sirli qələm 
sahiblərindən biri olan Vladimir Nabokovun 
“Lujin müdafiəsi” romanını Azərbaycan 
dilinə tərcümə edib. 
“Lujin müdafiəsi” romanı dünyanın ən 
qədim oyunlarından sayılan və Nabokovun 
özünün də əla bacardığı şahmat haqqın-
dadır. Romandakı impressionizm çalar-
ları, rənglərin zənginliyi, metafora sıxlığı 

İctimai elmlər kafedrasının müdiri, pro-
fessor Qabil Əliyevin həmmüəllifliyi ilə 
ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün 
“Azərbaycan tarixi” fənni üzrə yeni dərslik 
nəşr olunub. Akademik Yaqub Mahmu- 
dovun rəhbərliyi ilə hazırlanan dərslik XVI 
əsrin ortalarından XIX əsrin ilk onilliklərinə 
qədərki dövrdə Azərbaycanda baş vermiş 
önəmli tarixi hadisələr, mürəkkəb ictimai- 
siyasi prosesləri əhatə edir.
Dərslikdə xalqımızın qürur duyduğu tari-
xi hadisələr və faktlar haqqında ətraflı 
məlumat verilib. Məktəblilər xalq qəhrə- 
manı Koroğlu, görkəmli tarixi şəxsiyyət- 
lərimiz II Şah Abbas, Nadir şah Əfşar, Ağa 
Məhəmməd şah Qacar, Hacı Çələbi xan, 
Pənahəli xan Cavanşir, qubalı Fətəli xan, 
Gəncəli Cavad xan və onlarla başqa tarixi 
simalarla tanış olacaq, mürəkkəb tarixi 
prosesləri izləyəcəklər.

yazıçının bu əsərini də dünya inciləri ilə bir 
sıraya qoyur. 
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QAN YADDAŞI

Şəhidlər Xiyabanını ziyarət
Azərbaycan Universitetinin kollektivi 1990-
cı il yanvarın 20-də baş vermiş faciənin 
otuzuncu ildönümündə Şəhidlər Xiyaba- 
nını ziyarət edib, ölkəmizin müstəqilliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə 
canlarını qurban vermiş qəhrəman Vətən 
övladlarının məzarları üzərinə tər qərən-
fillər düzüb, Şəhidlərimizin xatirəsinə 
hörmət və ehtiramlarını bildiriblər.
Ziyarətin ardından Universitetin tədris 
binasında keçirilən anım tədbirində Dövlət 
Himni səsləndirilib, 20 Yanvar şəhidlərinin 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Anım tədbirində qeyd olunub ki, 20 yanvar 
tarixi uzun illər yalnız hüzn və matəm günü 
kimi dəyərləndirilib və qeyd olunub. Unut-
mamalıyıq ki, 20 Yanvar həm də Azərbay-

can xalqının milli-azadlıq mübarizəsi tari-
xinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub. 
Ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən 
Ermənistanın təcavüzkar hərəkətlərindən, 
keçmiş SSRİ rəhbərliyinin onları himayə 
etməsindən və dövrün yerli hakimiyyətinin 
laqeydlik nümayiş etdirməsindən hiddət-
lənərək Bakının küçə və meydanlarına 
axışıb, buna öz qəti etirazını bildirən və 
təşəbbüsü əlinə alan geniş xalq kütlələrinə 
qarşı sovet qoşunları yeridilib. 30 il bundan 
əvvəl baş vermiş faciəli günlərdə onlar 
sinələrini tankların qarşısına sipər edərək 
şəhidlik mərtəbəsinə ucalıblar. 
Xalqımız Azərbaycanın müstəqillik hərə-
katını sürətləndirən o dəhşətli gecəni 
daim xatırlayacaq və 20 Yanvar faciəsi 

xalqımızın qan yaddaşında əbədi yaşaya-
caqdır.

20 Yanvar faciəsinə həsr 
olunmuş dəyirmi masa

20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə 
həsr olunmuş dəyirmi masada Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat, Xarici dillər və Sosial işin 
təşkili kafedralarının professor-müəllim 
heyəti iştirak edib.
Tədbirdə sovet qoşunlarının 30 il əvvəl 
Azərbaycanda törətdiyi qanlı hadisələrin 
təkcə faciə olmadığı, həm də dövlət 
müstəqilliyinin bərpa edilməsində dönüş 
nöqtəsi kimi Azərbaycanın azadlığı və 
ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə tarixinə 
qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazıldığı vurğu-
lanıb. Qeyd olunub ki, imperiyanın törətdiyi 
qanlı cinayətlər nəticəsində Azərbayca- 
nın igid oğul və qızları şəhidlik zirvəsinə 
ucalıb. Onların arasında tələbələr də olub. 
Bildirilib ki, 20 Yanvar hadisələri Azərbay-
can xalqının özünün millət kimi yenidən 
təsdiqidir. Bu hadisə Sovet imperiyası-
na böyük zərbə vuraraq Azərbaycanın 
müstəqillik hərəkatını sürətləndirib.
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Azərbaycan Universiteti və Yeni Azərbay-
can Partiyası Nəsimi rayon təşkilatının 
birgə təşkil etdiyi Xocalı soyqırımının 28-ci 
ildönümünə həsr olunmuş anım tədbirin- 
dən əvvəl rektor Səadət Əliyeva və YAP 
Nəsimi rayon təşkilatının sədri Məlahət 
İbrahimqızı soyqırımı qurbanlarına həsr 
olunmuş “Xocalı soyqırımı obyektivlərdə” 
fotosərgisinə baxıblar.
Anım tədbirində bildirilib ki, son 30-35 
il ərzində Azərbaycan xalqının yaşadığı 

Erməni Təcavüzünün Tanıdılması İcti- 
mai Birliyinin sədri, publisist Səriyyə 
Müslümqızının yeni layihəsi olan “Xocalı 
-zülmət bir gecə” filmi Azərbaycan      
Respublikasının Prezidenti yanında 
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurasının maliyyəsi ilə hazırlanıb. 
Filmdə Xocalı soyqırımında ermənilərin 
girovluğunda olan soydaşlarımızın 
ağlasığmaz işgəncələrə məruz qaldığı 
onların özü tərəfindən nəql edilir.

Universitetin sərgi zonasında təşkil olu-
nan “Xocalı soyqırımı obyektivlərdə” 
fotosərgisində yerli və xarici fotoqraf və 
jurnalistlərin Xocalı və Ağdamda çəkdikləri 
şəkillər nümayiş olunur. Fotoşəkillər 28 il 
bundan əvvəl törədilmiş faciənin dəhşətli 
səhnələrini əks etdirir.

“Xocalı – zülmət bir gecə” 
filminin təqdimatı

Xocalı soyqırımını 
anım tədbiri

“Xocalı soyqırımı
obyektivlərdə” fotosərgisi

faciələr onu sındırıb parçalayaraq yox 
etməyib, əksinə daha güclü, daha möh-
kəm və daha müdrik edib. Qeyd olunub 
ki, bizim əsas və son məqsədimiz Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının ruhunu şad et-
mək olmalıdır. Faciənin ideoloqlarının, 
təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə 
cəzalandırılması üçün ölkəmizin xaricdə 
apardığı danışıqlarda arqumentlərimizi 
gücləndirmək üçün var gücümüzlə 
çalışmalıyıq.
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QAN YADDAŞI

Şəhid Fəxrəddin Qurbanlının 
xatirəsi əbədiləşdirilib

Aprel şəhidi və Azərbaycan Universitetinin 
məzunu Fəxrəddin Qurbanlının xatirəsinə 
qoyulmuş abidə-bulaq kompleksi və ev 
muzeyinin açılışı olub. Şəhidin doğum 
günündə baş tutan açılış mərasimində 
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti, Binəqədi 
qəsəbə bələdiyyəsi, Azərbaycan Universi-
tetinin nümayəndə heyəti, Qorxmaz Bax-
şıyev adına 179 nömrəli tam orta məktəbin 
müəllim-şagird kollektivi, şəhidin ailə üzv-
ləri və yaxınları, qəsəbə sakinləri, media və 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.

Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümünə həsr 
olunmuş “Qayıdış günü uzaqda deyil” adlı 
tədbirdə 1 saylı Sağlamlıq İmkanları Məh-
dud Gənclərin Peşə Reabilitasiya Mərkəzi-
nin peşə öyrənən gəncləri tərəfindən 
universitetin tələbə-müəllim heyəti üçün 
ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş olunub. 
Kompozisiya Xocalı soyqırımından bəhs 
edən şeirlər və səhnəcikdən ibarət olub.
Anım tədbirində Parlament Jurnalistləri 
Birliyinin sədri, Modern.az saytının rəhbəri 
Elşad Eyvazlının “Böyüməyən uşaqlar” ki-
tabının motivləri əsasında çəkilən eyniadlı 
film də nümayiş olunub.
Tədbir Azərbaycan Universitetinin 1 saylı 
Sağlamlıq İmkanları Məhdud Gənclərin 
Peşə Reabilitasiya Mərkəzində istehsalat 
təcrübəsində olan Sosial iş ixtisası üzrə 
təhsil alan IV kurs tələbələrinin təşəbbüsü 
və təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib. Mərkəz 
15-29 yaşlarında sağlamlıq imkanları məh-
dud olan gənclərin peşə hazırlığı üsulu ilə 

“Qayıdış günü uzaqda deyil” 
adlı tədbir 

cəmiyyətə, özünəməşğulluq və məşğulluq 
çərçivəsində əmək bazarına inteqrasiya- 
sını və sosial reabilitasiyasını təşkil edir.
Tədbirdə mərkəzin gənclərinin hazırladığı 
əl işləri və əsərlər də nümayiş olunub.

Mərasimdə Aprel döyüşlərinin böyük 
əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb, gənclərin 
vətənpərvərlik ruhunu yüksəltdiyi qeyd 
olunub, Fəxrəddin Qurbanlının həyat 
yoluna nəzər salınıb, onunla bağlı xatirələr 
bölüşülüb. Şəhidin atası Seyfəddin Qur-
banlı dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrinə 
göstərilən diqqət və qayğıya görə minnət-
darlığını bildirib.
Açılış mərasiminin ardından abidə-bulaq 
kompleksinə baxış və ev muzeyi ilə tanışlıq 
olub. Ev muzeyində şəhidin həyat yolunu 
əks etdirən fotolardan ibarət stend yer alır 
və şəxsi əşyaları, təltifləri nümayiş olunur. 
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Sentyabr ayının əməkdaşı: Elbrus Orucov

Noyabr ayının əməkdaşı: Rəcəb İsmayılov

Oktyabr ayının əməkdaşı: Günay Vahid-zadə

Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin nəşriyyat üzrə 
mühəndisi Elbrus Orucov sentyabr ayı üzrə “Ayın əmək-
daşı” seçilib. Seçimdə əməkdaşın 2019/2020-ci tədris 
ilinə hazırlıq işləri ilə bağlı üzərinə düşən vəzifə öhdə-
likəri layiqincə yerinə yetirməsi və fərqlənməsi nəzərə 
alınıb.
Elbrus Azər oğlu Orucov 2017-ci ildə Kipr Beynəlxalq 
Universitetini biznesin idarə edilməsi ixtisası üzrə bitirib. 
2019-cu ildə Doğu Akdeniz Universitetindən beynəlxalq 
əlaqələr ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2019-cu ildə Azərbaycan Universi-
tetində başlayıb.

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin marketinq mütəxəssi-
si Rəcəb İsmayılov Azərbaycan Universitetində noyabr 
ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə əməkdaşın 
verilən tapşırıqları vaxtında və dəqiqliklə yerinə yetir- 
məsi nəzərə alınıb.
Rəcəb Rüstəm oğlu İsmayılov 2015-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasını qrafik dizayn ixtisası 
üzrə bitirib.
Əmək fəaliyyətinə 2015-ci ildə “Dreamart Advertising” 
şirkətində qrafik dizayner olaraq başlayıb.
2019-cu ildən Azərbaycan Universitetində çalışır.

İnsan resursları departamentinin baş mütəxəssisi 
Günay Vahid-zadə Azərbaycan Universitetində 
oktyabr ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə 
əməkdaşın vəzifə öhdəlikərini yerinə yetirməsində 
göstərdiyi keyfiyyət, məsuliyyət və düzgün yanaşma 
nəzərə alınıb.
Günay Elxan qızı Vahid-zadə ali təhsilin hər iki pilləsini 
fərqlənmə ilə bitirib. 2012-ci ildə Azərbaycan Dövlət 
İqtisad Universitetindən menecment ixtisası üzrə ba-
kalavr, 2014-cü ildə Qafqaz Universitetindən biznesin 
təşkili və idarə edilməsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi 
alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2013-cü ildə Avrora MMC-də insan 
resursları mütəxəssisi olaraq başlayıb.
2018-ci ildən Azərbaycan Universitetində çalışır.

AYIN ƏMƏKDAŞLARI
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Dekabr ayının əməkdaşı: Orxan Quliyev 
Təsərrüfat və təchizat şöbəsinin əməyin mühafizə-
si və təhlükəsizlik texnikası üzrə mühəndisi Orxan 
Quliyev Azərbaycan Universitetində dekabr ayı üzrə 
“Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə əməkdaşın verilən 
tapşırıqları yerinə yetirməsində göstərdiyi fəallıq və 
nümunəvi davranışı nəzərə alınıb.
Orxan Telman oğlu Quliyev 1994-cü ildə Azərbaycan 
Texniki Universitetini mühəndis-mexanik ixtisası üzrə 
bitirib.
Əmək fəaliyyətinə 1993-cü ildə “Gənclik” kiçik müəs-
sisəsində mühəndis olaraq başlayıb.
2017-ci ildən Azərbaycan Universitetində çalışır.

Fevral ayının əməkdaşı: Ayşən Hüseynova

Yanvar ayının əməkdaşı: Şərif Hüseynov 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdir köməkçisi Ayşən 
Hüseynova Azərbaycan Universitetində fevral ayı üzrə 
“Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə əməkdaşın ay ərzində
universitetin ictimai həyatında və tədbirlərin təşkilində 
göstərdiyi fəallıq nəzərə alınıb.
Ayşən Faxrəddin qızı Hüseynova 2005-ci ildə Ali 
Diplomatiya Kollecini filologiya (xarici dil) ixtisası üzrə 
bitirib.
Əmək fəaliyyətinə 2014-cü ildə Azərbaycan Universi-
tetində başlayıb.

Hüquq şöbəsinin hüquqşünas köməkçisi Şərif Hüsey-
nov Azərbaycan Universitetində yanvar ayı üzrə 
“Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə əməkdaşın veri-
lən tapşırıqları yerinə yetirməsində göstərdiyi fəallıq 
nəzərə alınıb.
Şərif Kamran oğlu Hüseynov 2017-ci ildə Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universitetini tarix müəllimliyi ixtisası 
üzrə bitirib. 2019-cu ildə Azərbaycan Universitetidən 
Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi ixtisası üzrə 
magistr dərəcəsi alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2019-cu ildə Azərbaycan Universi-
tetində başlayıb.
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MÜSAHİBƏ

Interview with prof.Paul Gibbs, advisor to the 
Rector of Azerbaijan University
“I enjoy working with Azerbaijani students.  They 
are mostly hardworking, respectful, friendly”

Azərbaycan Universiteti rektorunun məsləhətçisi 
professor Paul Gibbs ilə müsahibə

“Azərbaycan tələbələri ilə işləməkdən zövq alıram. 
Onlar çox çalışqan, hörmətcil, mehribandırlar”

MÜSAHİBƏ
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Paul Gibbs, a UK professor and advisor to 
the Rector of Azerbaijan University, answers 
the questions of the six-monthly review 
magazine “Caglayan”.  Prof. Gibbs has 
been in Azerbaijan for nearly a year. He is 
emeritus professor at Middlesex University 
in London, and visiting professor at the 
Technical University of Sydney, the Open 
University of Hong Kong and East European 
University in Tbilisi. He is also a Fellow of 
the Oxford Centre for Higher Education Policy 
(OXCHEPS) at New College Oxford, a 
Fellow of the Higher Education Academy and 
of the Academy of Transdisciplinary Learning 
and Advanced Studies, Texas Tech University.

Böyük Britaniyalı professor, Azərbaycan 
Universiteti rektorunun məsləhətçisi Paul 
Gibbs altı aylıq icmal jurnalı “Çağlayan”ın 
suallarını cavablandırır. Professor Paul Gibbs 
bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərir. O, London Middlesex Universitetinin 
fəxri professoru, SidneyTexniki Universitetinin, 
Honq Konq Açıq Universitetinin və Tbilisidə 
Şərqi Avropa Universitetinin dəvətli 
professorudur. Prof. Paul Gibbs eyni zamanda 
Yeni Oxford Kollecinin Ali Təhsil Siyasəti 
üzrə Oxford Mərkəzinin, Texas Texniki 
Universitetinin, Transdisiplinar Tədris və 
Yüksək Hazırlıq Kursları Akademiyasının və 
Ali Təhsil Akademiyasının elmi üzvüdür.

Cənab Gibbs, bizə vaxt ayırdığınız üçün 
təşəkkür edirik. Burada - Azərbaycanda - 
özünüzü necə hiss edirsiniz?

I enjoy it very much. The greatest pleasure for 
me and my wife is the generous people we 
meet. I think Azerbaijani people must be the 
kindest people we have known and we have 
travelled a lot. You also have a beautiful country 
and an interesting capital here in Baku.
When did you get to know Azerbaijan? What 
was your impression of our country when 
you were in the UK? What changes have 
happened over the interim period?

We visited Azerbaijan a few times on holiday 
before moving here when my wife took a job in 
Baku. We were very pleased to come. Since we 
have been here I have been able work with 
other academics in the University and have 
found this enjoyable and rewarding.

How did you come to the idea of coming to 
our country? How did your family react to 
this decision?
I came because my wife did. My sons have 
families of their own and although difficult to 
leave the grandchildren they all agreed it was 
an exciting opportunity. One family lives in Lon-
don, the other in Melbourne, Australia.
How often do you keep in touch with them? 
What do you talk about? 
We usually talk once a week and often it is 
about their children. Sometimes we 
mention football, but mainly family things.

Professor Gibbs, thank you for taking the 
time. How do you feel here (in Azerbaijan)?

Adətən həftədə bir dəfə danışırıq və çox 
vaxt uşaqlar haqqında danışırıq. Bəzən 
futbol mövzusuna da toxunuruq, amma 
əsasən ailə mövzusunda danışırıq.

Onlarla hansı sıxlıqla əlaqə saxlayırsınız? 
Nələrdən danışırsınız?

Mən həyat yoldaşıma görə buraya gəldim. 
Oğullarımın öz ailələri var, nəvələrimdən 
uzaq düşmək çətin olsa da, hamısı buna 
razı idilər, çünki bu çox gözəl şans idi. Bir 
oğlum ailəsi ilə birlikdə Londonda, digəri isə 
Avstraliyanın Melburn şəhərində yaşayır.

Ölkəmizə gəlmək fikri sizdə necə 
yarandı? Bu qərarınıza ailə üzvləriniz 
münasibəti necə oldu?

Yoldaşımın Bakıda işə qəbul olunması 
səbəbindən buraya köçməzdən əvvəl bir neçə 
dəfə tətillərdə Azərbaycana səfərimiz olmuşdu. 
O vaxt da səfərimizdən çox məmnun qalmışdıq. 
Buraya gələndən sonra Universitetdəki digər 
akademiklər ilə işləmək şansım olub. Bundan 
çox razı qalmışam və çox faydasını görmüşəm.

Azərbaycanla nə vaxtdan tanışsınız? 
Böyük Britaniyada ikən ölkəmiz haqqında 
təəssüratınız necə idi? Aradan keçən müd-
dət ərzində hansı dəyişikliklər oldu?

Burada olmaqdan çox məmnunam. Mənim və 
həyat yoldaşım üçün ən böyük məmnuniyyət 
qarşılaşdığımız səxavətli insanlardır. Düşünürəm 
ki, Azərbaycan xalqı tanıdığımız ən xeyirxah in-
sanlardır, nəzərə alın ki, biz çox səyahət etmişik. 
Sizin ölkəniz də həmçinin çox gözəldir və Bakı 
maraqlı şəhərdir.
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We usually give money, but also try and 
get a special book for all the young ones in 
Jane’s (my wife) extended family and mine.

Where have you been in our country oth
er than Baku?
We have seen much of the tourist places 
and been to the mountains a few times. It’s 
strange for us to see the oil wells almost 
everywhere.
And do you like the Azerbaijani national 
cuisine?

Bəs Azərbaycan milli mətbəxi ilə aranız 
necədir?

Bir çox turizm zonalarında olmuşuq və bir 
neçə dəfə dağlara səyahət etmişik. Demək 
olar ki, hər yerdə neft quyularını görmək 
bizə çox qəribə gəlir.

Ölkəmizdə Bakıdan başqa haralarda 
olmusunuz?

Biz adətən hədiyyə olaraq pul veririk, lakin 
eyni zamanda Ceynin (yoldaşım) və mənim 
qohumlarımda olan bütün gənclərə xüsusi 
kitab hədiyyə edirik.

We know you have a New Year’s holiday 
in your country. If it isn’t a secret, did you 
make gifts to your family and friends? 
And what were the gifts?

Yeni il tətilini vətəninizdə keçirdiyinizi 
bilirik. Sirr deyilsə, ailə üzvlərinizə, 
dostlarınıza nə hədiyyə apardınız?
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I enjoy working with Azerbaijani students. 
They are mostly hardworking, respectful, 
and friendly. It is very hard for them taking 
lessons in English: I know I couldn’t do it in 
Azerbaijani.

I am working in the paradigm of transdisci-
plinary which is fairly new and I would like to 
introduce it to our University. The University 
has some very good researchers, but I feel 
we are mainly a teaching university. This is 
a good thing. Your question about troubled 
times is very important. We must all of us 
do what we can to make our world a bet-
ter place for every one of us. I do think the 
University tries to encourage that.

How do you spend your out-of-hours? 
How has your living here influenced your 
lifestyle?

İşdən kənar vaxtlarınızı necə keçirir-
siniz? Burada olmaq sizin həyat tərzinizə 
necə təsir edib?

İş yeri olaraq Azərbaycan Universitetini 
seçmə səbəbiniz nə oldu?

What was your reason for preferring the 
Azerbaijan University as a workplace?

Not much, I’m afraid! I work most of the 
time either on University work, supporting 
my doctorate students or writing academic 
books. I have been to the football- thank 
you Yusif - and a couple of concerts.

You are involved in both administrative 
and teaching activities at Azerbaijan 
University. You have conducted training, 
too. How do you build relationships with 
students? How do local students gen-
erally differ from students in your home 
country?

What are your observations on the orga-
nization and management of scientific 
activities in Azerbaijan? How do you 
assess the performance of our scientists 
in terms of challenges that are troubling 
world science?

What is the case at the Azerbaijan 
University in this field?

Bu sahədə Azərbaycan Universitetində 
vəziyyət necədir?

Azərbaycan Universitetində həm inzi-
bati, həm də müəllimlik fəaliyyəti ilə 
məşğulsunuz. Təlimlər də aparmısınız. 
Tələbələrlə münasibətləri necə qurur-
sunuz? Ümumiyyətlə yerli tələbələr 
vətəninizdəki tələbələrdən nə ilə 
fərqlənirlər?

Təəssüf ki, çox vaxtım olmur. Vaxtımın 
çox hissəsini ya Universitetdəki işimə sərf 
edirəm, ya doktorantlarıma dəstək 
oluram, ya da elmi kitablar yazıram. Yusifin 
(elmi işlər üzrə prorektor Yusif Qasımov) 
sayəsində futbolda və bir neçə dəfə 
konsertdə olmuşam. 

Rektorun mənə iş təklifi nəzakəti.

The Rector was kind enough to give me a 
job!

Azərbaycan tələbələri ilə işləməkdən zövq 
alıram. Onlar çox çalışqandırlar, hörmət-
cildirlər, mehribandırlar. İngilis dilində 
keçilən dərslər onlar üçün çox çətindir. Mən 
bunu Azərbaycan dilində edə bilməzdim.

Kifayət qədər yeni mövzu olan transdis-
siplinar paradiqma üzərində işləyirəm 
və bunu Universitetimizə təqdim etmək 
istəyərdim. Universitetin bir çox peşəkar 
tədqiqatçıları vardır, lakin mən düşünürəm 
ki, biz tədrisyönümlü universitetik. Bu çox 
yaxşıdır. Çətin vaxtlar haqqında sualınız çox 
vacibdir. Biz bacardığımız hər bir şeyi etmə- 
liyik ki, dünyamızı hər birimiz üçün ən yaxşı 
məkana çevirək. Düşünürəm ki, Universitet 
bunu təşviq etməyə çalışır.

Universitetin rəhbərliyi çox lütfkardır və 
gördüyüm qədəri ilə cəmiyyətimizi forma-
laşdırmaq və yaxşı insan olmaq üçün hər 
birimiz çalışırıq. Düşünürəm ki, buna dəstək 
olmaq lazımdır. 

The management of the University is very 
kind and as far as I can see, we all make 
a contribution to shaping our society and 
being better people. I think that is the right 
thing to support.

Azərbaycanda elmi fəaliyyətin təşkili 
və aparılması ilə bağlı müşahidələriniz 
nələrdir? Dünya elmini narahat edən 
çağırışlar baxımından bizim alimlərimizin 
fəaliyyəti necə dəyərləndirirsiniz?

My favorite is shah plow. Mənim sevimli yeməyim şah plovdur.
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What words would you choose if asked 
to describe Azerbaijan in three words?

Professor Paul Gibbs, thank you again 
for taking the time to talk to us.

Azərbaycanı 3 kəlimə ilə ifadə etməynizi 
xahiş etsək, hansı kəlimələri seçərsiniz?

These are up to the Rector and my family.

Generous, kind, sympathetic.

Bu rektordan və mənim ailəmdən asılıdır.

Səxavətli, səmimi, mehriban.
Cənab Gibbs, söhbət üçün bizə vaxt 
ayırdığınıza görə bir daha  təşəkkür 
edirik.

What updates are expected at the Azer-
baijan University in 2020 regarding your 
field of activity?

We hope you will stay and work in Azer-
baijan for a long time. What are your 
future plans?

Sizin fəaliyyət sahəniz ilə bağlı 2020-ci 
ildə Azərbaycan Universitetində hansı 
yeniliklər gözlənilir?

Ümid edirik ki, siz Azərbaycanda 
uzun müddət qalacaq və fəaliyyət 
göstərəcəksiniz.  Gələcək üçün 
planlarınız nədir?

Higher education reflects the whole edu-
cation system and I do think there is a need 
for more critical appraisal of knowledge, 
more contesting of facts and more auton-
omous thinking. The assessment system 
reflects a system where students are given 
knowledge and it should be more about 
creating and challenging knowledge and 
academics.

More international exposure, conferences 
and research.

Ali təhsil bütün təhsil sisteminin əksidir və 
düşünürəm ki, biliyin daha tənqidi qiy-
mətləndirilməsinə, faktların daha çox 
mübahisə olunmasına və daha müstəqil 
düşüncələrə ehtiyac vardır. Qiymətləndirmə 
sistemi tələbələrin savad aldığı sistemi əks 
etdirir və bu daha çox yaradıcılıq, bilik və 
savad tələb etməlidir.

Daha çox beynəlxalq sərgilər, konfranslar 
və tədqiqatlar.

Our next question will be about 
higher education. Have you been able to 
observe enough about the Azerbaijani 
education system? How do Azerbaijani 
universities look out of your window? 
What barriers do they need to overcome 
to meet modern challenges?

Növbəti sualımız ali təhsillə bağlı ola-
caq. Azərbaycan təhsil sistemi ilə 
bağlı kifayət qədər müşahidə aparmaq 
imkanınız olubmu? Azərbaycan uni-
versitetləri sizin pəncərənizdən necə 
görünürlər? Onlar müasir çağırışlara 
cavab vermək üçün hansı bariyerləri 
aşmalıdırlar?
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AZƏRBAYCAN MİLLİ 
QADIN GEYİMLƏRİ

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Gülzadə Abdulova:

“Bu geyimlər Azərbaycan qadınının gözəllik ruhunu,
 ecazkar zərifliyini özündə yaşadır”

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ
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Ulular “Gözəllik ondur, doqquzu dondur” 
deyiblər. İlk türk ensiklopediyasının banisi 
Mahmud Kaşğari divanından əxz etdiyimiz 
bir atalar sözündə deyildiyi kimi: “Yaxşı 
paltarı özün geyin, dadlı yeməyi başqa-
larına yedirt, qonağa hörmət elə ki, adını-
sanını elə-obaya yaysın”. Atalar sözündən 
göründüyü kimi uzun əsrlər boyunca ge-
yim status göstəricisi olmuş, insanın cə- 
miyyətdəki mövqeyini nümayiş etdirmişdir. 
Buna görə də geyim-kecimin gözəlliyinə, 
dəbdəbəsinə daim xüsusi önəm verilmiş,
bir-biri ilə bəhsə girə biləcək, müxtəlif 
çeşidli geyim nümunələri ərsəyə gətiril-
mişdir.
Azərbaycan milli geyimləri zamanın sı- 
naqlarından keçərək təkmilləşə-təkmilləşə 
günümüzə gəlib yetmiş, uzun tarixi 
proseslərə şahidlik etmişdir. Türk etnik- 
mədəni mühitində yaranıb formalaşmış 
və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan milli 
geyimlərimiz lokal-məhəlli xüsusiyyətləri 
ilə seçilir. XX əsrin əvvəllərinə qədər böyük 
bir inkişaf yolu keçmiş milli geyim mədə- 
niyyətimiz siyasi rejimin dəyişməsi və 
Avropa mədəniyyətinin məişətimizə daxil 
olması ilə tarixə qovuşaraq muzey kolleksi-
yalarının dəyərli materiallarına çevrildi.

Qədim dövrlərdə qadın geyimləri ilə kişi 
geyimləri arasında fərq çox az olmuşdur. 
Azərbaycan geyim mədəniyyətində geniş 
yayılmış küləcə (çuxa), çəpkən, şalvar, 
Bakı-Şirvan qrupuna daxil olan arxalıqlar 
(don) həm kişilər, həm də qadınların is-
tifadəsində olmuşdur. XIX əsrin ikinci 
yarısından etibarən kişilər daha ciddi, 
bər-bəzəksiz, sadə geyimlərə üstünlük 
vermişlər. Qadınların geyimi isə öz dəb-
dəbəsini davam etdirmiş, yüksək bədii 
çalarını qoruyub saxlamışdır.

Əksər hallarda qadınlar geyimlərini özləri 
kortəbii şəkildə biçib-tikirdilər. Hər il 
Novruz Bayramında bütün ailənin əyin-
başı təzələnər, yeni paltarlar tikilərdi. Bu iş 
qadınların üzərinə düşərdi. Həmin işlərin 
icrasına qızlar da cəlb edilər, bu qızların 
gələcək ailə həyatına hazırlıq mərhələsi-

Milli qadın geyimlərinə baş, çiyin, bel, ayaq 
geyimləri və bəzəklər daxildir. Bəzəklər 
ayrıca qrup təşkil edərək geyimlərin daha 
da zinətlənməsinə yardım etmiş, onu 
daşıyan şəxsin sosial status göstəricisinin 
elementlərindən biri olmuşdur.

Yaraşır əndamına
Yaşılı-alı gözəlin.

Ayağına sağrı başmaq,
Başına şalı gözəlin.

İstər qadın, istərsə də kişi çiyin geyim 
dəstinin zəruri elementlərindən biri olan, 
yaranma tarixinə görə kaftan, yapıncı kimi 
geyimlərdən sonra gələn köynək də öz 
qədimliyi ilə seçilir. Çox böyük ehtimalla, 
köynəklər qaba parçalardan tikilən üst 
geyimlərinin bədəni qıcıqlandırmasının 
qarşısını almaq zərurətindən yaranmışdır. 
Köynəklər həm alt, həm də üst geyimi 
kimi istifadə olunmuşdur. Alt geyimi kimi 
istifadə olunan köynəklər adətən çit, bez 
parçadan, üst köynəkləri isə qanovuz, 
xara, zərxara, tafta, atlas və digər parçalar-
dan tikilirdi. 

nin bir etapı hesab olunardı. “Oğlan 
atadan süfrə açmağı, qız anadan paltar 
biçməyi öyrənər”- atalar sözü təsadüfi 
işlənməmişdir. Qadınlar əsasən al-yaşıl 
geyilməsinə üstünlük verirdilər. M. Kaşğari 
“qadın gözəl görünməyi, özünü sevdirməyi 
bacarsa, qırmızı (al) geyinər, naz etməyi, 
yarınmağı bacarsa, yaşıl geyinər” yazır. 
Demək, bu rənglər qadın gözəlliyinin, 
cazibədarlığının bir əlamətidir. Aşıq poezi-
yası və klassik ədəbiyyat nümunələrində 
al-yaşıl geyimlərin daha çox tərif olunması 
bu əlamətlərə bağlıdır. Demək olar ki, al-
yaşıl geyimli qadın obrazına əksər aşıqların 
və klassik poeziya nümayəndələrinin 
əsərlərində rast gəlinir. Burda Dədə Ələs-
gərdən bir nümunəni diqqətinizə çatdıraq:

Çəpkən yaşı daha qədim olan kaftanın 
xələfidir. Bu geyim növü türk xalqlarının 
ortaq mənəvi və maddi dəyərlərə sahiblik 

Köynək

Çəpkən
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Mən gələli xeyli qəddin ucalıb,
Sənin dərdin məni çöllərə salıb,
Fikr etmə ki, Aşıq Alı qocalıb –

Gen tuman, çəpgəni dar istər könül1. 

  1Aşıq Alı. Əsərləri. Bakı, 2006, s.41

etdiyini göstərən əsas maddi faktlardan 
biridir. Çəpkən formasındakı, naxış ele-
mentlərindəki fərqliliyi nəzərə almasaq, 
tipoloji cəhətdən türk xalqları arasında 
geniş yayılan eyniadlı geyimin bir növüdür. 

Bu geyim növü bütün orta əsrlər boyunca 
ənənəvi formasını qoruyub saxlamışdır. 
Əvvəllər daha çox şalvarla (çaxçurla) 
geyilən uzun çəpkənlərin artıq XIX əsrin 
əvvəllərində ətəyi kəsilərək gödəldil- 
miş və taxtalı tumanla geyilmişdir. 
Aşıq Alı yaradıcılığından seçdiyimiz mis-
ralar bu haqda danışır:

Milli geyim mədəniyyətində əsas geyim-
lərdən sayılan ləbbadə (lavada, yarımqol 
çəpkən) Şəki bölgəsinin geyim dəstində 
əsas yer tuturdu. 

Köynək. XIX əsr. 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından

Çəpkən. Qarabağ. XIX əsr. 
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından

Ləbbadə. Şəki.XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri.  Milli 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından

Ləbbadə

Ləbbadə çəpkən tipli geyimlərin bir nü-
munəsi olub, ondan qol formasına və 
qısalığına görə seçilir. Çəpkən kimi ləb-
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  2Naxçıvanın milli geyimləri. Naxçıvan, 2010, s.38

Azərbaycan qadınının sevimli geyimlərin-
dən biri də küləcədir. Küləcə Naxçıvan, 
Qarabağ, İrəvan, Göyçə, Güney Azərbay-
can, Borçalı, Bakı qadınlarının, eyni zaman-
da kişilərin geyim dəstində əsas yer tut-
muşdur. Bu geyim elementi mövsümi 
səciyyə daşıyaraq, əsasən yaz və payız 
aylarında istifadə olunur, çəpkən və 
arxalığın üstündən geyilir, qadın geyim 
dəstində kişilərin geyindiyi çuxanı əvəz 
edirdi. Məhz ona görə, Naxçıvanda bu 
geyimə “çuxa” da deyilirdi . Küləcənin 
içərisi bəzən kürdü, eşmək kimi xəzə 
tutulurdu. 
Qarabağda bu geyimə “baharı” deyilirdi. 
Müxtəlif toxuma (şahpəsənd, şəms, qa-
ragöz bafta, hərəmi, sərmə, zəncirə və s.) 
və zərgərlik üsulları ilə hazırlanan bəzəklər 
geyimin gözəlliyini daha da artırırdı. Həmin 
bəzəklər geyimin yaxa kəsiyi boyunca, 
ətəyinə, qol ağzına tikilirdi. Əksər hallar-
da bu geyimlər müxtəlif tikmə üsulları ilə 

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən qa-
dın geyim dəstində arxalıqlardan geniş 
şəkildə istifadə edilməyə başlandı. Arxa-
lığın ən geniş yayıldığı ərazilər isə Qa-
rabağ və Bakı-Şirvan bölgələri idi. Nax-
çıvan, Lənkəran və Qazax bölgələrində 
arxalıqlardan istifadə olunsa da, bunlar 
sadəcə çəpkənin xırda dəyişiklik olunmuş 
variantları idi. 
Qarabağ arxalıqları yığcam, uzun tuman-
la geyilmək üçün mütənasib biçimi, oval 
və ya buta (zanbaq) yaxalı, nilufər qollu, 
gödək ətəkli olması ilə seçilirdi. Qatlamalı 
ətəyinə görə ona bəzən “çərkəzi” arxalıq 
da deyilir. Zanbaq yaxa Qarabağ arxalıq- 
larına Osmanlı saray geyimlərindən, nilufər 
qol isə Avropa geyimlərindən keçmişdir. 
Zanbaq yaxa arxalığa praktik əhəmiyyət 
verirdi. Bədənə kip oturan arxalığın belində 
tikilmiş xüsusi yuvalara şaquli formada 
quzu qabırğasından və ya metal lövhədən 
ibarət element qoymaqla qadın sinəsi-
nin mütənasib biçimi təmin olunurdu. Bu 

Arxalıq. Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin kolleksiyasından

Arxalıq. Milli Azərbaycan Tarixi 
Muzeyinin kolleksiyasından

Küləcə. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Küləcə Arxalıq

badə də həm sırıqlı, həm də sırıqsız, 
yaxası açıq və bağlı ola bilir. Çəpkəndən 
fərqli olaraq ləbbadə dirsəyə qədər qollu 
(yarımqol) olur, lazım gəldikdə ona qolçaq 
əlavə edilirdi. Digər qadın geyimləri kimi 
ləbbadə də dekorativ-bəzək elementləri ilə 
zəngin olurdu. Şəki çəpkənlərinin (ləb-
badələrin) yaxasına quşpara düymələrin, 
qozaların düzülməsi də varlı ailələr arasın-
da geniş yayılmışdı.

(muncuq, güləbətin, təkəlduz) bəzədilirdi.
Küləcələr əksər hallarda çəpkənin 
üstündən geyilirdi. Yarımqol küləcənin 
altından çəpkənin atma qolları kənara 
çıxarılır, dirsəkdən bir qədər aşağıdan 
başlamış biləyə qədər düymələnir və 
əlçəklər geri qatlanaraq ilgək düymə ilə 
bağlanırdı. Məhz bu səbəbdən əlçəklərin 
iç tərəfinə yüksək bədii tərtibat verilirdi.
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arxalıqların digər özəl cəhətləri yaxa və 
qol ağzına xırda qırçın verilməsi, qatlamalı 
ətək biçimi idi. Qarabağ arxalıqlarının yaxa 
dairəsi boyunca qızıl, gümüş və misdən 
hazırlanmış qozalar düzülməsi XIX əsrin 
sonu-XX əsrin əvvəllərində geniş dəb 
halını almışdı. 
Bakı-Şirvan arxalıqları düzbucaqlı yaxa- 
sına, uzun ətəyinə, dirsəkdən əlavə olun-
muş qolçağına görə fərqlənir. Bu arxalıqlar 
kişi arxalıqlarının təkrarıdır, başqa sözlə, 
gen ətəkli kaftanın və ya çuxanın ele-
mentlərini özündə qoruyub saxlayır.
Naxçıvan arxalıqları çəpkən formalı olub, 
yaxası açıq, lakin qolları dar formalıdır. 
Bəzən bu arxalıqların ətəyinə qırçın veri-
lir, bəzənsə, çəpkən kimi çapıqlar əlavə 
olunurdu.

Qış mövsümündə qadınlar geyimlərinə 
kürdü və ya eşmək əlavə edirdilər. Kürdüyə 
samur və quzu dərisindən içlik çəkilirdi. 
Kürdülər xəzlənməsinə görə kürkün, eyni 
zamanda küləcənin, katibinin, formasına 
görə isə çəpkənin xüsusiyyətlərini özündə 
birləşdirir. Yəni çəpkən kimi kürdülər də 

Azərbaycan milli geyim dəstində tuman-
lar xüsusi yerə malikdir. Qadın tumanları 
topuğa qədər uzunluqda, 5-10 taxtadan 

Kürdü
Tumanlar

Kürdü. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Tuman. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

əvvəlcə uzun olmuş, sonradan gödəldi-
lərək belə qədər çatdırılmışdır. Qədim türk 
dilində samur dərisi ilə içlənmiş kürklər 
“içük” adlanırdı. Həmin söz dilimizdə 
“içmək”, “eşmək” variantında öz varlığını 
qoruyub saxlamışdır. Kürdüyə bəzi hallar-

da astar tikilərək içinə yun və ya pambıq 
döşənib sırınırdı. Kürdünün üzlüyü yun 
(xüsusən tirmə) və məxmər parçalardan 
çəkilirdi. Yaxası adətən açıq saxlanırdı. 
Şəki bölgəsində qadınlar yarımqol kürdüyə 
(eşmək) üstünlük verirdilər. Elə həmin 
bölgənin xalq dilində geyim öz ilkin adını 
qoruyub saxlamışdır. Kürdü və eşmək də 
çəpkənin formasına malik idi. Onun çəp-
kəndən yeganə fərqi qolsuz və ya yarımqol 
olmasıdır. Eynilə çəpkənlər kimi kürdü 
də müxtəlif bəzəklərlə tərtiblənir, estetik 
görünüşünə yüksək bədii çalar verilirdi. 
Kürdünün rahatlığı onun bəzi bölgələrdə 
yaşlı qadınların geyim dəstində 70-ci 
illərə qədər qorunub saxlanmasına səbəb 
olmuşdur.
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Toy libası

Baş geyimləri 

Taylıtuman. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Araqçın. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Çaxçur. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

ibarət olaraq tikilirdi. Bunun nəticəsində 
ətəyin eni 3-4 metrə çatırdı. Naxçıvanda 
qadın geyim dəstində həm uzun, həm 
də gödək tumanlar istifadədə olmuşdur. 
Gödək tumanlar çaxçurla geyilirdi.

Türk xalqlarının dünya mədəniyyətinə 
bəxş etdiyi töhfələrdən biri olan şalvarın 
Azərbaycanda bir neçə növündən istifadə 
edilmişdir. Azərbaycan qadınının geyim 
dəstində “genbalaq”, “taylıtuman”, “cüt-
balaq”, “çaxçur” adları ilə məlum olan şal-
var növü də mövcud olmuşdur. Bu şalvar 
növü daha çox elat qadınları tərəfindən 
istifadə olunurdu. Həmin şalvar növü 80-ci 
illərdən üzübəri dünyanın dəb aləmində 
geniş şəkildə istifadə olunur. 
Çaxçurun ayaqlı və ayaqsız növləri möv-

cud olmuşdur. Ayaqsız çaxçurlar topuqda 
manjetlə yığılır, corabla geyilirdi. Ağbaba 
bölgəsində bu növ çaxçura “tuman” de- 
yilirdi.

Milli mədəni irsimizdə toy libası önəmli yer 
tutur. Toy libası əsasən qımızı, bəzi hallar-
da qızılı, allı-güllü parçalardan tikilirdi. 
Qırmızı (al), qızılı rənglər Günəşi simvo- 
lizə edir, xoşbəxtlik, uğur gətirəcəyinə 
inanılırdı. Gəlin geyimi forma baxımından 
ənənəvi geyimlərdən fərqlənmirdi. Yalnız 
gəlinin üzünə qırmızı duvaq salınardı. Tan-
rıçılıq dini dünyagörüşünə görə Günəşə 
bağlı olan qırmızı, qızılı rəng bəd ruhlardan, 
şər qüvvələrdən qorunma vasitəsi idi.

Azərbaycan qadınının geyim dəstində baş 
geyimləri önəmli yerə sahibdir. Hələ islam-
dan əvvəlki dövrlərdə türk qadını başını 
müxtəlif örtüklərlə bağlayardı. İnanca görə 
başıaçıq gəzmək tanrıdan uzaq düşmək 
deməkdir. 

Hər il Novruz Bayramında bütün 
ailənin əyin-başı təzələnər, yeni 
paltarlar tikilərdi. Bu iş qadınların 
üzərinə düşərdi. Həmin işlərin icrasına 
qızlar da cəlb edilər, bu qızların gələcək 
ailə həyatına hazırlıq mərhələsinin bir 
etapı hesab olunardı.
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Baş geyimlərinə dingə, araqçın, təsək, 
qasava kimi qoyma və müxtəlif örpək 
və kəlağayı, çadra, çalma, qıyqac, cuna 
kimi örtmə geyimlər daxil idi. Qoyma 
baş geyimlərinin qabaq hissəsi “alınlıq”, 
“papaqqabağı”, “cutquqabağı”, “cıqqa” 
adlanan, qızıl və gümüşdən hazırlanmış 
bəzəklərlə tərtiblənirdi.

Qadın ayaq geyimləri də kişi geyimlə- 
rindən cüzi şəkildə fərqlənirdi. Bu qrupa 
başmaq, çust, uzunboğaz çəkmə daxil 
idi. Təsərrüfatla məşğul olan qadınlar 
həmçinin çarıqdan da istifadə edirdilər. 

Milli mədəniyyətimizin mühüm element- 
lərindən olan geyimlər gözəlliyi, cazi-
bədarlığı ilə göz oxşayır. Nənələrimizin 
zövqünü, qabiliyyətini özündə təcəssüm 
etdirən bu maddi mədəniyyət nümunələri 
həm də keçmiş yaşamın bələdçisidir. Bu 
geyimlərdə kimlərin qəlbinin hərarəti, kim-
lərin əlinin izi, gözünün nuru hopub qalıb, 
bilmək mümkün deyil. Bildiyimiz odur ki, 
bu geyimlər Azərbaycan qadınının gözəllik 
ruhunu, ecazkar zərifliyini özündə yaşadır. 
Bizə bu əsrarəngiz mirası, gözəllik çələngi-
ni qoyub gedənlər, ruhunuz şad olsun!

Araqçın. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Kəlağayı. Basqal. XIX əsr. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Başmaq. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 
kolleksiyasından

Uzunboğaz çəkmə. Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyinin kolleksiyasından

Ayaq geyimləri

Gəlin başmaqları qızıl, gümüş bəzəklərlə, 
güləbətin və muncuq tikmə üsulları ilə 
bəzədilirdi.
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ABİTURİYENTLƏR ÜÇÜN RƏHBƏR

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu üzrə 
2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan imtahanların və 

tədbirlərin tarixləri

Ərizə qəbulu (I – V qruplar): 16 mart - 14 aprel

QƏBUL İMTAHANI – I və IV ixtisas qrupları üzrə (yaz imtahanı): 11 may
QƏBUL İMTAHANI – II və III ixtisas qrupları üzrə (yaz imtahanı): 17 may

QƏBUL İMTAHANI – I və IV ixtisas qrupları üzrə (yay imtahanı): 28 iyun

“Jurnalistika” ixtisasını seçmək istəyən abituriyentlərin qeydiyyatı: 22 - 26 iyul
“Jurnalistika” ixtisasına seçmək istəyən abituriyentlərin qabiliyyət imtahanı : 2 avqust
İxtisas seçimi (V qrup üzrə- müvafiq komissiya üzrə qabiliyyət imtahanları başa 
çatdıqdan sonra): 24 iyul – 7 avqust
Abituriyentlərin qəbul olduqları təhsil müəssisələrində qeydiyyatı: 14 - 26 avqust
Boş qalan yerlərə ixtisas seçimi: 14 - 18 avqust
Boş qalan yerlərə qəbul olan abituriyentlərin qəbul olduqları təhsil müəssisələrində 
qeydiyyatı: 21 avqust - 2 sentyabr

QƏBUL İMTAHANI – II və III ixtisas qrupları üzrə (yay imtahanı): 10 iyul

Ərizələrində yaz imtahanında iştirak etmək istədiklərini qeyd edən abituriyentlərin yay 
imtahanında da iştirak etmək üçün qeydiyyatı: 29 may - 12 iyun

Xüsusi qabiliyyət imtahanı tələb edən ixtisasları seçmək istəyən abituriyentlərin
qeydiyyatı V qrup üzrə: 14 - 27 iyun, I qrup üzrə: 13 - 16 iyul
Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları seçmək istəyən abituriyentlərin qabiliyyət 
imtahanı V qrup üzrə: 1 iyul – 5 avqust, I qrup üzrə: 21 - 24 iyul
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun “İslamşünaslıq” ixtisasını seçmək istəyən 
abituriyentlərin qeydiyyatı: 22 – 26 iyul
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun “İslamşünaslıq” ixtisasını seçmək istəyən 
abituriyentlərin qabiliyyət imtahanı: 27- 30 iyul

Əvvəlki illərin məzunları üçün qəbul imtahanı ( I-IV ixtisas qrupları üzrə I mərhələ və V 
qrup üzrə): 26 aprel
Qəbul imtahanında buraxılış imtahanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə imtahan 
vermək istəyən cari ilin məzunları üçün əlavə imtahan: 26 aprel
Qəbul imtahanını buraxılış imtahanını verdiyi dildən fərqli dildə vermək istəyən cari 
ilin məzunları üçün əlavə imtahan (Azərbaycan və ya rus dili üzrə): 26 aprel
Abituriyentlər üçün Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) üzrə test imtahanı, 1-ci 
imtahan: 3 may
Abituriyentlər üçün Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) üzrə 1-ci imtahanda “qeyri-məqbul” 
qiymət alan və ya iştirak etməyən abituriyentlər üçün qeydiyyat: 14 - 20 may
Abituriyentlər üçün Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) üzrə test imtahanı (14 - 20 may 
tarixlərində qeydiyyatdan keçmiş abituriyentlər üçün), 2-ci imtahan: 31 may

46



Pa
yı

z 
20

19
 - 

Q
ış

 2
02

0 
(7

)

I ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

I I  ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

I I I ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

IV ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

V ixtisas qrupuna daxil edilən yeni ixtisaslar

•Aerokosmik mühəndislik

•Beynəlxalq ticarət və logistika

•Məktəbəqədər təhsil 

•Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya 

•Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr üzrə) 

•Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi

•Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi

•Mühasibat

•İslamşünaslıq

•Tibb bacısı işi

•Vokal sənəti (sahələr üzrə)

•Mühəndis fizikası

•Geomatika və geodeziya mühəndisliyi

•Turizm bələdçiliyi

•İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə

•İctimai səhiyyə
•Tibb və biotexnologiya

•Radiotexnika və telekommunikasiya mühəndisliyi

•Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi

•Turizm işinin təşkili

•Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi
•Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə

•Nəqliyyat mühəndisliyi

Bakalavriat səviyyəsinin yeni ixtisasları
2020/2021-ci tədris ilindən başlayaraq aşağıda qeyd olunmuş ixtisaslar üzrə ilk dəfə qəbul 
aparıIacaq. Ümumilikdə qruplar üzrə 22 yeni ixtsas yaradılıb, bəzi ixtisaslar birləşdirilib, 
bəziləri ləğv edilib, bir sıra ixtisasların adları isə Avropa universitetlərinin təcrübəsinə uyğun 
müasirləşdirilib. 

Bəzi ixtisasların adlarında dəyişiklik olmasa da, onların təhsil proqramlarının məzmununun 
təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
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Təkcə son bir əsrdə dünyada baş verən 
dəyişikliklərin mahiyyətini, həcmini və 
əhəmiyyətini düşündükdə insan zəkasının 
nəyə qadir olduğunu təsəvvür etmək 
olar. Məhz insan zəkasının məhsulu olan 
elm sayəsində bugünkü nailiyyətlər əldə 
edilmiş, sabahkı daha mühüm və böyük 
nəticələr əldə ediləcəkdir. 

Bəs elm nədir? Bəzən sadə səsləndiyi 
qədər də elm anlayışının bəsit və mahiy- 
yətini tam açıqlamayan cavablara rast 
gəlirik. Məsələn, bu suala daha çox bilik, 
informasiyalar, hər şeydən xəbərdar olma 
və bu kimi cavablar verilir.

Elmin tarixinə, mahiyyətinə və metodologi-
yasına həsr olunmuş çoxsaylı nəşrlərdə 
onun geniş və mahiyyətini tam əks etdirən 
təriflərinə rast gəlmək olar. Bu baxışları 
“Elm biliklər sistemi kimi” və “Elm insan 
fəaliyyətinin bir növü kimi” olmaqla iki 
böyük qrupa bölmək olar.

Birinci baxışa əsasən elm təbiət və cəmiy- 
yətin inkişaf qanunauyğunluqlarını və 
obyektiv aləmə təsiri üsullarını öyrənən 
biliklər sistemi və bu biliklərin ayrıca sahəsi 
kimi başa düşülür. Bu baxımdan elm çoxlu 

BİZNES VƏ İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ

Nəriman Böyükkişi
Maliyyə və iqtisadiyyat kafedrası 
Dosent

27 MART 
AZƏRBAYCANDA 
ELM GÜNÜDÜR

sayda sahələrə, bölmələrə, istiqamətlərə 
bölünür.

İkinci baxışa əsasən elm obyektiv, sis- 
temli və əsaslandırılmış biliklərin əldə 
edilməsinə, dəqiqləşdirilməsinə və yayıl-
masına yönəlmiş insan fəaliyyəti növüdür. 
Bu fəaliyyətin əsasını elmi faktların toplan-
ması, onların daima yenilənməsi və 
sistemləşdirilməsi, təhlili və bu əsasda 
elmi biliklərin toplanması təşkil edir.
Məsələn, elmlə məşğul olmaq, həyatını 
elmə sərf etmək, öyrənməklə əldə edilən 
bilik, məlumat. Bəzən bu, savad, məlumat-
lılıq mənasında da işlənir. Məhz bu cəhət-
dən belə insanları elmli, bilikli, alim kimi 
adlandırırlar.

Beləkilə, ən ümumi formada elm təbiət, 
cəmiyyət və təfəkkürün inkişaf qanunları 
haqqında biliklər sistemidir.

Azərbaycan dünyanın ən qədim elm və 
mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Onun 
tarixi ərazisinin sakinləri minilliklər ərzin-
də zəngin elmi, mədəni və maddi irs 
yaratmışlar. Qədim mədəniyyət abidələri 
arasında elmi əsərlərin də sayı az deyil. 
Ayrı-ayrı dövrlərdə Azərbaycan alimləri 
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də dünya elminin inkişafına öz töfhələrini 
vermişlər. Bu gün də Azərbaycan alimləri-
nin tibb, riyaziyyat, astronomiya sahəsində 
əldə etdikləri elmi nəticələr dünya alimləri 
tərəfindən geniş istifadə edilir.

Ölkəmizdə bilik iqtisadiyyatının yaradıl-
ması, innovasiyalar əsasında cəmiyyətin 
bütün sahələrinin modernləşdirilməsi kimi 
strateji vəzifə qarşıya qoyulmuşdur. Bu 
nəhəng vəzifələrin yerinə yetirilməsində 
Azərbaycanın elmi təşkilatları, bu təşkilat-
larda çalışan elmi işçilər səylə çalışırlar.
Müstəqillik illərində ölkəmizin beynəlxalq 
əlaqələrinin inkişafına, dünyada nüfuzu-
nun artmasına adekvat olaraq beynəlxalq 
elmi əlaqələr sahəsində də xeyli uğurlar 
qazanılıb. Alimlərimiz beynəlxalq elmi 
qurultay, konfrans və simpoziumlarda 
elm və texnikanın aktual problemlərinə 
dair məruzələrlə çıxış edirlər. Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının təşəbbüsü və 
təşkilatçılığı ilə vaxtaşırı beynəlxalq elmi 
müşavirə və konfranslar keçirilir.

Azərbaycanda elmi fəaliyyət əsasən 
AMEA-nı, ali təhsil müəssisələrini, dövlət 
qurumlarının tərkibindəki elmi təşkilatları, 
qismən də özəl sektoru əhatə edir. Belə bir 
infrastrukturda qərarlaşmış elmi fəaliyyətin 
vahid prinsip əsasında idarə edilməsi üçün 
Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və 
Əlaqələndirilməsi Şurası fəaliyyət göstərir.

Hazırda respublikamızda 135-ə yaxın elmi 
təşkilat fəaliyyət göstərir ki, bu təşkilat-
larda 22 min 500-ə yaxın elmi işçi çalışır. 
Bunlardan 72 nəfəri akademik, 115 nəfəri 
akademiyanın müxbir üzvü, 1500 nəfəri 
elmlər doktoru, 6 min 500-ə yaxını fəlsəfə 
doktorudur. Dövlət büdcəsindən elm 
sahəsinin maliyyələşdirilməsinə ildə 150 
milyon manata yaxın vəsait ayrılır.

Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan elminin 
aparıcı qüvvəsi və baş təşkilatı Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyasıdır. AMEA 
1945-ci ilədək SSRİ EA-nın filialı kimi, 

1945-ci ildən isə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası kimi fəaliyyət göstərmişdir.
1945-ci il martın 31-də akademiyanın 
həqiqi üzvlərinin ilk ümumi iclasında 
Mirəsədulla Mirqasımov akademiyanın  
prezidenti seçilmişdir. Sonrakı illərdə Yusif 
Məmmədəliyev (1947-1950, 1958-1961), 
Musa Əliyev (1950–1958), Zahid Xəlilov 
(1961-1967), Rüstəm İsmayılov (1967-
1970), Həsən Abdullayev (1970-1983), 
Eldar Salayev (1983–1997), Fəraməz Maq- 
sudov (1997-2000), Mahmud Kərimov 
(2001-2013), Akif Əlizadə (2013-2019) 
akademiyanın prezidenti olmuşlar. 2019-
cü ildən AMEA-nın prezidenti akademik 
Ramiz Mehdiyevdir.

AMEA-nın fizika-riyaziyyat və texnika 
elmləri; kimya elmləri; yer elmləri; biologiya 
və tibb elmləri; humanitar elmlər; ictimai 
elmlər olmaqla 6 bölməsi var. Naxçıvan 
Bölməsi, Gəncə Bölməsi, Şəki Regional 
Elmi Mərkəzi və Lənkəran Regional Elmi 
Mərkəzi olmaqla 2 regional bölmə və 2 
regional elmi mərkəz fəaliyyət göstərir.
Hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasında 10 minə yaxın əməkdaş, o cüm-
lədən 4 min 939 nəfər elmi işçi, 664 elm-
lər doktoru, 2 min 26 nəfər fəlsəfə doktoru 
çalışır. Akademiyanın 72 həqiqi üzvü və 
112 müxbir üzvü var.

2018-ci il aprelin 9-da Prezident İlham 
Əliyev cəmiyyətin inkişafında elmin 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq Azərbaycan 
Respublikasında “Elm günü”nün təsis 
edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. 
Sərəncama əsasən martın 27-si Azərbay-
canda Elm Günü kimi qeyd edilir. Bu tədbir 
elmlə məşğul olan hər kəsin, bütövlük-
də Azərbaycan elmi ictimaiyyətinin 
bayramıdır.

Azərbaycan elmi müstəqil dövlətçiliyin 
yaratdığı geniş imkanların işığında irəliyə 
doğru inkişaf edir və ölkəmizin müasir inki- 
şafına töhfələrini verəcəkdir.
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Tünzalə Verdiyeva
Sosial işin təşkili kafedrası 
Baş müəllim

İnsan varlığının mövcud olduğu tarix bo-
yu əlilliyi olan insanlar cəmiyyətin bir his-
səsi olub. Arxeoloqlar dəfələrlə qazıntılar 
zamanı Neandertal dövründən bəri əlilli-
yi olan insanların olmasını aşkar ediblər. 
Cəmiyyətlərin əlilliyi olan insanlara müna-
sibəti həmişə həmin cəmiyyətlərin mədə- 
niyyətlərinə, dəyərlərinə və inanclarına 
əsaslanıb.

Neolitik qəbilələr əlilliyi olan insanların 
ruhlar tərəfindən sahibləndiklərinə inanır- 
dılar. Qəbilə üzvləri belə vəziyyətdən çıxış 
yolu kimi ruhları pis hesab edilən insanların 
kəllələrində deşik açırdılar. Qatı fərdiyyət- 
çiliyi olan Spartalılar əlilliyi olan cavan 
insanları şəhər kənarına kimsəsiz yerlərə 
buraxırdılar ki, onlar məhv olsunlar. Roman 
tayfaları və yunanlar əlilliyi olan insanlara 
yardım edirdilər və qarşılığında gözləyir-
dilər ki, qiyamlar olmasın.

Orta əsrlərdən sonra avropalılar arasında 
geniş yayılmış İudeo-Xristian ənənələrinə 
görə əlilliyi olan insanları həyata gətirməsi 
Allahın öz narazılığını ifadə etmə vasitə-

sidir. İudeo-Xristian fəlsəfəsinə əsasən 
öldürmək tövsiyə edilmirdi, lakin əlilliyi olan 
insanlar cəmiyyətdən kənarda və stereo-
tiplərə məruz qalırdılar. Hətta əlilliyi olan 
insanlara keşiş olmaq və dini məbədlərə 
daxil olmaq yasaq edilmişdi. Belə hesab 
edilirdi ki, insanlar özlərinin və ya valideyn-
lərinin günahlarına görə əlil olurlar.

Sənayeləşmə erasında kapitalizmin 
yüksəlişi insan əməyinə görünməmiş 
tələb və sosial problemlər gətirdi. Kraliça 
Elizabetin 1601-ci ildə qəbul etdiyi bir sıra 
qanunlar insanları kateqoriyalara böldü və 
“yetimlər”, “korlar”, “əlillər” xeyriyyəçiliyə 
ehtiyacı olan insanlar kimi qiymətləndirildi.

1770-ci illərin ortalarında yeni perspektiv 
olan Maarifçilik avropalılara və amerikalı- 
lara öz təsirini göstərməyə başladı və 
əlilliyə olan münasibət nisbətən dəyişdi. 
Belə ki, əlillik bioloji uyğunsuzluq kimi izah 
edildi və ABŞ-da bu uyğunuzluğun profes-
sional müdaxilə ilə aradan qaldırılması 
üçün müəssisələr yaradılmağa başlandı. 
Bu mümkün olmayanda, ən azından əllilliyi 

MÜXTƏLİF 
DÖVRLƏRDƏ 
ƏLİLLİYİ OLAN 
ŞƏXSLƏRƏ 
MÜNASİBƏT

HUMANİTAR FƏNLƏR FAKÜLTƏSİ

XVII əsr inancları

XVIII əsr inancları

Qədim inanclar

İudeo-Xristian inanclar
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olan insanlar cəmiyyətdə özlərini əvvəl-
kindən daha yaxşı göstərmək bacarığı 
əldə edirdilər.

İnsanların dəyişə biləcəkləri barədə fikirlər 
davam edirdi. Professionallar böyük ümid-
lər bəsləyirdilər ki, “fərqli” olan insanlar, 
o cümlədən əlilliyi olan insanlar cəmiyyət 
tərəfindən mənimsənilə bilər, onun üzv- 
lərini daha az “qorxudar” və qəbul oluna 
bilərlər. Lakin XIX əsrin sonlarında sosial 
darvinizm fəlsəfəsi (Francis Faltin) daha 
qabarıq meydana çıxdı. Bu fəlsəfənin 
ardıcılları irsiyyət məsələsini öndə tutub 
sosial cəhətdən arzu olunanların dünyaya 
gəlməsini təşviq edirdilər. 

Bu yanaşma professionalların əlilliyi olan 
insanların “dəyişdirilməsi”nin mümkün 
olması fikrinə inamını azaltdı və əlilliyi olan 
insanların cəmiyyətin məhsuldar üzvləri 
ola bilmələrinin mümkün olmadığını in-
sanlara təbliğ etməyə başladı. Beləliklə, 
daha çox əlilliyi olan insanın dünyaya gələ 
biləcəyinin qarşısının alınması məqsədilə 
əlilliyi olan insanların ailə qurmasına qa-
dağa qoyuldu və əlilliyi olan insanların 
daha çox institutlaşdırılmasına (müəs-
sisələşməsinə), cəmiyyətdən təcrid olu-
nub, kənar saxlanılmasına başlandı.

XX əsrin əvvəllərində əlilliyi olan insanlar 
utanc obyektinə çevrildilər. Çox zaman 
professionalların məsləhətləri ilə valideyn-
lər öz əlil uşaqlarını cəmiyyətdən kənarda 
- evlərində və ya müəssisələrdə gizlədir- 
dilər. Məsələn, Amerika prezidenti Franklin 
Delano Ruzvelt əlilliyi olan insan kimi cə- 
miyyətin münasibətinə görə həmişə əlilli-
yini ictimaiyyətdən gizlədirdi.

I və II Dünya müharibələri əlilliyi olan in- 
sanlar üçün müəyyən mənada irəliləyiş 
oldu. Müharibədə iştirak edən ölkələrin 
bir çoxu müharibədə əlil olan veteran-

ların müalicəsinə pul ayırdı. Lakin 1950-ci 
illərdə hələ də əlilliyi olan insanların qey-
ri-produktiv və sosial cəhətdən “zəlil” ol-
duqları fikri əksəriyyət təşkil edirdi. Keçmiş 
dövrün fikirləri XX əsrin ikinci yarısında da 
professionalların əlillərlə iş praktikasına öz 
təsirini göstərməyə davam edirdi.

Bir çox cəmiyyətlərdə “əlillik” individual 
uğursuzluq və şəxsi faciə hesab edilir. Bu 
yanaşma əlilliyi olan insanların cəmiyyət-
də digər insanlar kimi bərabər hüquqlu 
davranmasına maneə yaradır, onları asılı 
vəziyyətə salır və daimi olaraq səhiyyə 
və sosial rifah mütəxəssislərinin onların 
həyatına müdaxilə etməsinə icazə verir.
1960-cı illərdə Şimali Amerikadan, Skan-
dinaviyadan və Qərbi Avropadan olan əlil 
aktivistlər onların digərlərindən fərqlən-
məsinə etiraz olaraq aksiyalar keçirməyə 
başladılar. Məqsəd cəmiyyətin əlilliyi fərdi 
“bacarıqsızlıq” kimi qiymətləndirməsinə 
etiraz etmək və onların müstəqil olmasına 
nail olmaq idi. Keçirilən etiraz aksiyaları 
əsasən cəmiyyətin və siyasətçilərin 
diqqətini əlilliyi olan insanların cəmiyyət-
də bərabər hüquqlu insanlar kimi yaşayıb 
fəaliyyət göstərməsinə mane olan, əlil 
edən baryerlərə (sosial, iqtisadi, mədəni 
və siyasi) yönəldirdi.

Hazırda əlilliyi olan insanlar özlərinin təş-
kilatlarını təsis etmiş və gündəlikərinə əlil-
liklə bağlı dövlət siyasətini daxil etmişlər.  

Amerika prezidenti 
Franklin Delano Ruzvelt 
əlilliyi olan insan kimi 
cəmiyyətin münasibətinə 
görə həmişə əlilliyini 
ictimaiyyətdən gizlədirdi.

XX əsr inancları

Əlilliyi olan insanların təşkilatlanması

Əlilliyə olan münasibətin dəyişməsi

I və II Dünya müharibələrindən sonra

XIX əsr inancları
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Məqsədləri isə əlillərə qarşı diskriminasi-
yanın qarşısını almaq və onların cəmiyyətə 
daha çox daxil olmasına şərait yaratmaq-
dır. Bu cür etiraz aksiyalarına Amerika 
Müstəqil Həyat Hərəkatının əlilliyin siyasi-
ləşdirilməsi və kollektiv fəaliyyətlə bağlı 
qaldırdığı beynəlxalq məlumatlandırma 
kampaniyasını, İsveçdəki müəssər evlərlə 
təminat kampaniyasını göstərmək olar.

Əlilliyi olan insanlar qarşılaşdıqları sosial və 
ətraf mühit baryerlərini ifadə etdikcə onla- 
rın bir fərd və qrup kimi ehtiyaclarının qiy-
mətləndirilməsinə, hüquqlarının yenidən 
nəzərdən keçirilməsinə ehtiyac duyulur. 
Əslində əlilliyi olan insanlar müvafiq və 
zamanında göstərilmiş səhiyyə xidmətləri-
nin müsbət potensialını danmırlar. Sadəcə 
onlar o mütəxəssislərin əlilliyi funksional 
məhdudiyyət kimi qiymətləndirib xidmət- 
ləri fərdi reabilitasiya və adaptasiyaya 
yönləndirməklərinə etiraz edirlər. 

Əlilliyi olan insanların səyləri nəticəsində 
dünyada əlilliyə olan münasibət müəyyən 
mənada dəyişmiş və bir çox dövlətlərin 
əlilliklə bağlı siyasi məqsədləri təkmilləş-
mişdir. Belə ki, indi dövlətlərin bu sahədə 
olan siyasətləri vətəndaşlıq hüququ, 
icmada müstəqil həyat, ətraf mühitin 
müəssərliyi, təhsil, məşğulluq və istirahət 
imkanlarının yaxşılaşdırılmasına yönəlib.

Beynəlxalq səviyyədə də əlilliklə bağlı bir 
çox təşəbbüslər irəli sürülüb. BMT əlilliyi 
olan insanların hüquqlarının qorunması 
məqsədi ilə 1975-ci ildə Baş Assamble-
yanın Əlilliyi olan insanların Hüquqlarına 
dair Deklarasiyasını təqdim edib. 1981-ci 
il BMT tərəfindən Əlilliyi olan insanların ili, 
1983-92-ci illər isə Əlilliyi olan insanların 
onilliyi elan edilib. 

Əlilliyi olan insanların etirazları Ümumdün-
ya Səhiyyə Təşkilatını əlilliyə olan münasi-
bətini dəyişməyə inandırdı və onlar əlilliklə 
bağlı qoyduqları təsnifatı yeniləyərək tibbi 

Sosial işçilər təqdim edilən 
xidmətlərin uyğun və 
ədalətli olmasını 
təmin etməlidirlər.
və sosial yanaşmanın vəhdətini yaratmağa 
cəhd göstərdilər.

“Sosial qayğı üçün keyfiyyət strategiyası” 
və “Sosial iş təlimi üçün tələblər” təsdiq 
edildikdən sonra sosial işçilərin xidmət 
istifadçiləri ilə iş zamanı daha professional 
olmalarına diqqət yetirilməyə başlandı.
Nəzəriyyədə sosial işçinin rolu çox böyük 
olub özünə, fərdlərə və ailələrə yardımın 
göstərilməsini, ehtiyacların qiymətləndi-
rilməsini, reabilitasiya xidmətlərinin 
göstərilməsini, sosial xidmət heyətinin 
təlimləndirilməsini və xidmət paketinin 
idarə olunmasını daxil edirsə, əvvəllər 
praktikada sosial işçiərin rolları daha məh-
dud olurdu. Lakin indi sosial işçi peşəsi 
sosial dəyişikliyin baş verməsinə töhfə 
verir, insan münasibətlərində problemləri 
həll edir, öz rifahlarını yüksəltmək üçün 
insanları gücləndirir. Davranış və sosial 
sistemlər nəzəriyyələrindən istifadə et-
məklə sosial iş insanların öz ətraf mühitləri 
ilə əlaqəyə girdikləri an müdaxilə edir və 
sosial işin əsasında insan hüquqları prin-
sipləri və sosial ədalət durur.

Əlilliyi olan uşaqlar və böyüklərlə sosial 
işin vəzifələrinə əlillik problemlərinin ara-
dan qaldırılması, yetkinlik dövrünə keçid 
zamanı uşaqlara dəstək verilməsi və 
müstəqil yaşamaq bacarığının aşılanması, 
maliyyə fondlarından istifadəyə imkan-
larının yaradılması, fərdi yardım, avadanlıq 
və məşğulluğun təmin edilməsidir. Həmçi-
nin sosial işçilər təqdim edilən xidmətlərin 
uyğun və ədalətli olmasını təmin et-
məlidirlər.

HUMANİTAR FƏNLƏR FAKÜLTƏSİ

Beynəlxalq təşəbbüslər 

Sosial işin vəzifələri
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İKT  FAKÜLTƏSİ

Müasir dünyamızda bütün sferalarda yeni 
texnologiyaların tətbiqi və dinamik inkişafı 
günümüzün reallığıdır. Yeni texnologiyala-
rın tətbiqi yeni peşələrin və ixtisasların 
yaranmasına, bu da öz növbəsində əmək 
bazarında bir çox peşələrin yeniləri ilə əvəz 
olunmasına gətirib çıxarır. İki və daha artıq 
sahələrin vəhdətində olan peşələrin nü-
fuzu dinamik olaraq artır. Aşağıdakı istiqa-
mətlər ekspertlər tərəfindən bu günün və 
yaxın gələcəyin peşələri olaraq göstərilir. 
Şəbəkə hüquqşünası
Virtual aləmlərin ortaya çıxmasının şəbəkə 
hüquqşünası kimi bir peşənin yaranmasına 
səbəb olacağı gözlənilir. Bu mütəxəssis 
virtual aləmlərdə tənzimləyici qanunveri-
ciliyi yaradacaqdır. Onun vəzifəsi həmçinin 
insan və virtual mülkiyyətin hüquqi qorun-
ması sistemini inkişaf etdirməkdən ibarət  
olacaqdır.
Elektron geyim eskizlərinin proqramçısı
Artıq bu gün biz 3D çap texnologiyalarının 
inkişafını və istehsalın qismən avtomat-
laşdırılmasını müşahidə edə bilərik. Amma 
gələcək bizə həqiqətən maraqlı bir şey 
hazırlayır. Bu, 3D printer və ya robotlarda 
“çap olunmuş” geyimlərdir. Yeni texnologi-
yalar yeni mütəxəssislər, yəni elektron 
geyim eskizlərinin proqramçısını tələb 
edəcək. Onlar eskizlərin rəqəmsal dilə 

tərcüməsi ilə məşğul olacaqlar. Artıq bu 
gün Amerika və Avropa ölkələrində ge-
yim istehsal edən dizayner və firmalar 
yeni məhsulların yaradılması üçün 3D tex-
nologiyalarından istifadə etməyə başlayır-
lar. Bu peşənin də yaxın gələcəkdə kifayət 
qədər populyar olacağı gözlənilir. 
Süni intelektli tərcümə qurucu
Yaxın gələcəkdə tərcüməçi peşəsi İT sa-
həsi ilə sıx birləşməyə başlayacaq. Avto- 
matik onlayn tərcüməçilərin yaradılması 
üçün artıq süni intellekt sistemlərindən 
istifadə olunur. Süni intelektli tərcümə 
istehsalçıları konteksti və semantik kom-
ponenti nəzərə alan mətn tərcümə siste-
minin inkişafı ilə məşğul olacaqlar. Başqa 
sözlə, bu cür mütəxəssislər avtomatlaş- 
dırılmış tərcüməçilərin işinin keyfiyyətini 
artıracaqlar.
İT təşviqatçısı
Qabaqcıl texnologiyalar tədricən və könül-
lü şəkildə həyatımıza daxil olur. İnsanlar 
yeniliklərlə tanış deyillər və onlara ehtiyatla 
və konservativ yanaşırlar. İT təşviqatçısı 
peşəsinin nümayəndələrinin vəzifəsi yeni 
texnologiyaların irəlilədilməsi, rəqəmsal 
savadlılığın öyrədilməsi, məlumatsız şəxs-
ləri müxtəlif qadjet və tətbiqlərlə tanış 
etmək olacaq. 

Asif Paşayev 
İKT fakültəsi
Dekan

İKT SAHƏSİNDƏ 
BU GÜNÜN VƏ 

SABAHIN 
İXTİSASLARI
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TƏLƏBƏ HƏYATI

“BİR” Tələbə-Könüllü 
Proqramının təqdimatı

AFFA könüllülük 
proqramının təqdimatı

Təhsil Nazirliyinin “BİR” Tələbə-Könüllü 
proqramının təqdimatında tələbələrə proq-
ram haqqında məlumat verilib, proqramın 
və tələbə-könüllülərin fəaliyyətini əks 
etdirən videoçarxlar nümayiş etdirilib.
Proqramın rəhbəri Canoğlan İlyasov “BİR” 
Tələbə-Könüllünün yaranma tarixi, uğur-
ları, fəaliyyət istiqamətləri, tələbələrə 
qazandırdığı imkanlardan danışıb, qey-
diyyat qaydaları haqqında məlumat verib. 
Canoğlan İlyasov bildirib ki, proqram 
2015-ci ildə keçirilmiş Avropa Oyunların-
dan sonra cənab Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən könüllü hərəkatının 
institutlaşması istiqamətində vahid tələbə 
könüllü bazasının yaradılması, könüllü 
tələbələrlə işin təşkilinin sistemləşdirilmə-
si, tələbələrin könüllü fəaliyyətlə məşğul 
olmalarının stimullaşdırılması məqsədilə 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2015-ci ildə 
yaradılıb. Milli könüllü platforması kimi 25 
mindən çox tələbə-könüllünü əhatə edən 
layihə 40-dan çox təhsil müəssisəsini 
birləşdirir. 6 istiqamətdə fəaliyyət göstərən 
proqram tərəfindən indiyədək 500-dən 

“AVRO-2020”nin Bakı Olimpiya Stadio-
nunda keçiriləcək oyunları ilə əlaqədar 
yaradılmış Əməliyyat Qrupu tədbirə 
hazırlıq məqsədilə Azərbaycan Univer-
sitetinin tələbələri ilə görüşüb. 120-dən 
çox tələbənin iştirak etdiyi görüşdə 2020 
Avropa Çempionatı və “AVRO-2020 Bakı 
Könüllülük Proqramı” haqqında məlumat 
verilib.
Tədbirdə “AVRO-2020 Bakı Könüllülük 
Proqramı”nın səfiri Taleh Yüzbəyov, proq-
ramın meneceri Yusif Vəliyev və ATV-nin 
idman proqramlarının aparıcısı Sənan 
Şəfizadə iştirak edib. Görüşdə qeyd olu-
nub ki, AFFA tərəfindən 2020 Avropa 
Çempionatı çərçivəsində Bakı şəhərində 
keçiriləcək oyunların təşkilində 2 min nəfər 
könüllü tələbənin cəlb olunması üçün 
könüllülük proqramı yaradılıb.
Çıxışlarda könüllülük proqramı və onun 
ötən ilki uğurları haqqında məlumat verilb, 
Avropa çempionatının tarixi maraqlı fakt-
larla birlikdə təqdim olunub, eyni zamanda 
"AVRO-2020" ilə bağlı keçirilməsi planlaş- 
dırılan tədbirlər nəzərə çatdırılıb.

çox yerli və beynəlxalq tədbirə könüllü və 
təşkilati dəstək verilib.
Tədbirdə qeyd olunub ki, Azərbaycan-
da könüllülük sahəsində ilk dəfə həyata 
keçirilən “Elektron könüllü portalı” bu 
proqram tərəfindən yaradılıb. Bu sistem 
vasitəsilə hər bir tələbə-könüllünün iştirak 

etdiyi tədbirlərin sertifikatı www.konullu.
edu.az saytındakı hesabında yerləşdirilir. 
Portal tələbə könülüllərə elekton əmək 
kitabçası da verir. Proqrama qoşulmaq 
istəyən tələbələr www.konullu.edu.az 
saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək fəal 
tələbə-könüllülərdən ola bilərlər.
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VII Daxili Şahmat Turniri

“Çində təhsil” 
mövzusunda təlim

“Çin Günü” 
mədəniyyət tədbiri

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə 
həsr olunmuş VII Daxili Şahmat Turnirinin 
qalibi Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin 
Marketinq ixtisası üzrə təhsil alan II kurs 
tələbəsi Cavid Əhmədov olub. Humanitar 
fənlər fakültəsinin Tərcümə ixtisası üzrə 
I kurs tələbəsi Yusif Qayıbov II yeri, Tarix 
ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbəsi 
Ceyhun Hacıyev isə III yeri tutub. 
Qaliblər kubok və diplomla mükafatlan- 
dırılıb.
Dairəvi sistem üzrə keçirilən ənənəvi 
turnirdə bütün fakültə və ixtisaslar üzrə 
təhsil alan tələbələr iştirak edib.

Azərbaycan Universitetində fəaliyyət 
göstərən Konfutsi Mərkəzi tərəfindən uni-
versitetin Tərcümə ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələrinə “Çində təhsil” mövzusun-
da seminar təşkil olunub. Seminarı Bakı 
Dövlət Universitetinin nəzdindəki Konfutsi 
İnstitutunun əməkdaşları Ülkər Qurbanova 
və Sənan Qasımzadə aparıb.
Tədbirdə Konfutsi təqaüd proqramına qə-
bul qaydaları, Çin universitetlərində təhsil 
və Çinin Anhui Universiteti haqqında geniş 
məlumat verilib, Çinin mədəniyyəti, adət-
ənənələri və mətbəxindən bəhs edilib.

Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən Konfutsi İnstitutu- 
nun təşəbbüsü, institut ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində fəaliyyət göstərən Azərbay-
can Universiteti Konfutsi Mərkəzi və Xarici 

dillər kafedrasının təşkilatçılığı ilə ərsəyə 
gələn “Çin Günü” mədəniyyət tədbirin- 
də Çin dili, mədəniyyəti və ənənələrinin 
təqdimatı olub.
Tədbirin açılış mərasimində elmi işlər 
üzrə prorektor, professor Yusif Qasımov 
və Konfutsi İnstitutunun Çin tərəfdən 
direktoru xanım Luo Xiaozhi çıxış ediblər. 
Çıxışlarda qeyd olunub ki, dünyadakı ən 
qədim mədəniyyətlərdən biri olan Çin eyni 
zamanda kağız, barıt, kompas kimi böyük 
kəşflərin ölkəsidir. Geniş əraziyə və əs-
rarəngiz təbiətə malikdir. Dünya əhali-
sinin beşdə biri bu dildə danışır. 
Açılış mərasiminin ardından başlayan 
sərgidə Çin mədəniyyətinin ayrılmaz 
hissəsi olan Çin kağız kəsmə sənəti, Çin 
çay mərasimi, kalliqrafiya və Çin mədə-
niyyətinə aid əşyalar nümayiş olunub.
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Birinci kurs tələbələrinə 
kredit sistemi izah olunub

Sosial iş tələbələri 
“Niyə Sosial iş” mövzusunda 

mühazirə dinləyiblər

Birinci kurs tələbələrinə
elektron kitabxanadan 

istifadə qaydaları izah olunub

Birinci kurs tələbələrinə “Kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili qaydaları: tələbələrin hüquq 
və öhdəlikləri” mövzusunda təqdimat 
keçirilib. Təqdimatı Tədris şöbəsinin baş 
mütəxəssisi Yusif Novruzov aparıb.
Tədbirdə tələbələrə kredit sistemi ilə 
tədrisin təşkili qaydaları izah olunub, 
tələbələrin hüquq və öhdəlikləri, aka-
demik məsləhətçinin (tyutor) vəzifələri, 
fərdi tədris planının tərtib olunması, 
kredit sistemi ilə tədris, fənlərin yekun 
qiymətləndirilməsi və bu kimi məsələlər 
haqqında ətraflı məlumat verilib.

Birinci kurs tələbələri üçün elektron kitab-
xanadan istifadə qaydaları barədə info-
sessiya təşkil olunub. Tədbirdə elektron 

kitabxanaya üzvlük və istifadə qaydaları 
izah olunub. Bildirilib ki, tələbələr kitab-
xanaya müraciət edərək istifadəçi adı və 
şifrə götürməklə elektron kitabxananın 
xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Elek-
tron kitabxana veb üzərindən işləyir və 
bütün proseslər istifadə olunan proqram 
təminatı vasitəsilə tam avtomatlaşdırılıb. 
Universitetin saytına daxil olduqdan son-
ra “Elektron kitabxana” linkindən zəngin, 
müasir təlabata uyğun kitab fondu ilə tanış 
olmaq, sorğulara kitabxanaçı - biblioqrafın 
köməkliyi olmadan məsafədən operativ 
cavab almaq mümkündür. Oxucular müx-
təlif aspektli sorğular apara bilər, elek-
tron kataloq vasitəsilə məsafədən sifariş 
verərək kitab hərəkətliliyini izləyə bilərlər.

Sosial iş ixtisası üzrə təhsil alan birin-
ci kurs tələbələri üçün “Niyə Sosial iş” 
mövzusunda mühazirə keçirilib. Azərbay-
can Sosial iş İctimai Birliyinin icraçı direk-
toru Könül Alıyevanın apardığı mühazirə 
Sosial işin izahı, məqsədi, tarixi, Azərbay-
canda yaranması və sahələri haqqında 
məlumatları əhatə edib.
Mühazirədə Sosial işçilərin gördükləri işlər, 
xidmət etdikləri qruplar, peşəkarlıq, peşə 
etikasına riayət, Sosial iş ixtisasının digər 
ixtisaslardan fərqi, Azərbaycan Sosial iş İc-
timai Birliyinin təsis olunması, fəaliyyəti və 
göstərdiyi xidmətlər və bu kimi məsələlərə 
toxunulub.

TƏLƏBƏ HƏYATI
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YARAT Müasir İncəsənət 
Mərkəzinə ekskursiya

Qobustan 
qoruğuna ekskursiya

Miniatür Kitab 
Muzeyinə ekskursiya

2019/2020-ci tədris ilinin birinci semes-
trində Azərbaycan Universiteti tələbələri-
nin XX-XXI əsrlər Azərbaycan Rəngkarlığı 
Muzeyində açılmış “Danışır Bakı: 1900-
1940-cı illər” adlı sərgi, YARAT Müasir 
İncəsənət Mərkəzində keçirilən “Zərif 
sərhədlər: İranın görünməyən sərhədlərinə 
baxış” qrup sərgisi və mərkəzin “Artım” 
Layihə Məkanında nümayiş olunan “Peri-
ferik genişlənmə” sərgisinə ekskursiyaları 
təşkil olunub.
Ekskursiyalar zamanı öncə tələbələrə 
bələdçilər tərəfindən ziyarət etdikləri 
sərgi ilə bağlı qısa mühazirələr təqdim 
olunub. Mühazirələrin ardından sərgilənən 
əsərlərlə tanış olan tələbələr onlara verilən 
yaradıcı tapşırıqları yerinə yetirib, muzey 
bələdçisinə suallarını ünvanlayıblar.

Tarix ixtisası üzrə təhsil alan birinci 
kurs tələbələri Qobustan Milli Tarix-Bə-
dii Qoruğunda ekskursiyada olublar. 
Tələbələr əvvəlcə qoruq ərazisində 
inşa edilmiş muzeyin zallarını gəzərək 
eksponatlar ilə tanış olublar. Burada 
tələbələrə Qobustan qayaüstü rəsm-
ləri, mağaralar və digər arxeoloji abidələr 
haqqında məlumat verilib, faktlar təqdim 
olunub.
Müəllim-tələbə heyəti muzey ziyarətinin 

Turizm və otelçilik ixtisası üzrə təhsil 
alan birinci kurs tələbələri Miniatür Kitab 
Muzeyində ekskursiyada olublar. Burada 
tələbələrə muzeyin tarixi, kitabların növləri 
və sərgilənən nadir kitablar haqqında ət- 
raflı məlumat verilib, maraqlı faktlar təqdim 
olunub.
Müxtəlif növdə və mövzularda 8 minə 
yaxın miniatür kitabın nümayiş olunduğu 
muzeydə daha çox diqqət cəlb edən kitab-
lar arasında dünya və Azərbaycan ədəbiy-
yatının klassikləri, “Kitabi-Dədə Qorqud”, 
“Qurani-Kərim”, “Koroğlu” kitabları var. 
Azərbaycan bölməsində daha çox sər-
gilənən kitablar ölkənin hazırkı və keçmiş 
dövlət başçıları barəsində yazılan kitab-
lardır.

ardından Qobustan qayalarındakı rəsm 
və təsvirləri əyani müşahidə ediblər. Bu-
rada tələbələrə Qobustan qaya təsvirləri 
əsasında Azərbaycanın qədim dövr tarixi 
ilə bağlı ətaflı məlumat verilib.
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Tələbələr SOCAR-ın 
idarəsində infoturda

Tələbələr üçün iş həyatına 
hazırlıq təlimi

 Dövlət Məşğulluq 
Xidmətindən karyera təlimi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yi yanında Dövlət Məşğulluq Xidmətinin 
Bakı şəhər Məşğulluq İdarəsi tərəfindən 
“Karyerada ilk addım” adlı təlimi Əhəd 
Kazımlı aparıb. 
Məzun və tələbələrin əmək bazarına 
inteqrasiyasına köməklik göstərilməsi 

GTD School Training Center tərəfindən 
“Uğurlu karyerada ilk addım” adlı təlim 
vakansiyaların axtarışı, universitetdə təhsil 
müddətində ixtisas üzrə təcrübə və staj 
keçmə imkanlarının araşdırılması, ictimai 
işlərdə iştirak, könüllülük təcrübəsi, CV 
hazırlama, göndərmə, iş üçün müəssisə və 
idarələrə məktubla yaxud birbaşa müraciət 
qaydaları və müsahibəyə hazırlıq qaydaları 
kimi mövzuları əhatə edib.

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin bir qrup 
tələbəsi SOCAR-ın Ə.C.Əmirov adına neft 
və qazçıxarma idarəsində infoturda olub- 
lar. Tələbələri idarənin rəisi Ramin Quliyev 
qəbul edib.
Görüşdə tələbələrə Azərbaycan neft 
sənayesinin tarixi, inkişafı, ölkə iqtisadiy-
yatında rolu, Salyan, Neftçala, Naftalan və 
Şəmkirdə idarə tərəfindən istismar olunan 
yataqlar haqqında məlumat verilib, Qa-
radağ-Lökbatan neft yatağının kəşf olun-
ması və istismarı haqqında maraqlı faktlar 
çatdırılıb.
İdarə rəisinin tələbələr qarşısında çıxı-
şı təhlükəsizlik, əməyin və ətraf mühi-
tin mühafizəsi, neft və qazın itkisiz nəql 
edilməsi, işin və məhsulun keyfiyyəti kimi 
mövzuları əhatə edib. 
İnfoturun ikinci hissəsində isə tələbələr 
neftin çıxarıldığı ərazidə olub, burada neft 
hasilatını izləyib, quyuların təmiri prosesi 
ilə tanış olublar.

məqsədilə təşkil olunan təlimdə tələbələrə 
iş həyatında düzgün və uğurla irəliləmək, 
idarəetmə bacarıqlarına sahib olmaq üçün 
zəruri məlumatlar verilib.
Təlim universitetdə təhsil müddətində 
ixtisas üzrə təcrübə və staj keçmə imkan-
larının araşdırılması, ictimai işlərdə iştirak, 
könüllülük təcrübəsi, peşəkar karyeranın 
təməli və inkişaf etdirilməsi, komandanın 
qurulması, təqdimat bacarıqları, CV hazır-
lama və müsahibəyə hazırlıq qaydaları 
kimi mövzuları əhatə edib.

TƏLƏBƏ HƏYATI
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“Heydər Əliyev və Azərbaycan 
tarixi” bilik yarışında 

uğurlu nəticə

İKT tələbələri Gürcüstanda 
beynəlxalq müsabiqədə 

iştirak ediblər

“Azərkosmos” tələbələrimizi 
sertifikatla təltif edib

Azərbaycan Universitetinin tələbələri 
Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 
“Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi” VI 
ümumrespublika bilik yarışını ilk onluqda – 
doqquzuncu yerdə başa vurublar. Heydər 
Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı və Təhsil 
Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən 
layihədə bu il 49 ali təhsil müəssisəsinin 
komandası iştirak edib.
2014-cü ildən başlayaraq hər il həyata 
keçirilən bilik yarışında suallar ulu öndər 
Heydər Əliyevin irsini, Azərbaycan tari-
xinin mühüm dövr və hadisələrini əhatə 
edib. Münsiflər heyətində Heydər Əliyev 
Mərkəzi, Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun 
nümayəndələri təmsil olunublar.
Komandamızın tərkibi
•Tünzalə Kazımova (Tarix, IV kurs)
•Zümrüd Kazımlı (Tarix, IV kurs)
•Pənah Piralıyev (Tarix, IV kurs)
•Ruslan Ağakişiyev (Tarix, IV kurs)
•Zivər Məmmədova (Tərcümə, I kurs)
•Elnurə Cavadova (Filologiya, I kurs)
•Sübhan Xıdırzadə (Sosial iş, I kurs)
•Türkay Kazımova (Tarix, II kurs)

İnformasiya-kommunikasiya texnologi-
yaları fakültəsinin tələbələrindən ibarət 
“AU&SAT” komandası “CanSat Azər-

Azərbaycan Universitetinin Fəhmin Zakir-
li, Əlizaman Həbibli və Amin Qafarovdan 
ibarət "AU_2" komandası Gürcüstan Res-
publikasının Tbilisi şəhərində keçirilən 44-
cü ICPC NERC - Universitet Tələbələrinin 
Beynəlxalq Proqramlaşdırma müsabiqəsi-
nin yarımfinal mərhələsi və Cənubi Qafqaz 
açıq çempionatında iştirak ediblər. Koman-
danın rəhbəri İnformasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları fakültəsinin dekanı Asif 
Paşayevdir.
Komandamız bu mərhələyə vəsiqəni 
müsabiqənin regional mərhələsi və Azər-
baycan Birinciliyində əldə etdiyi nəticəyə 
əsasən qazanıb.
Ölkəmiz Tbilisidə keçirilən müsabiqədə 9 
ali təhsil müəssisəsindən 17 komanda (hər 
komandada 3 tələbə və komanda rəhbəri) 
ilə təmsil olunub.

baycan - 2019” tələbə model peyk 
müsabiqəsinin final mərhələsində uğur-
la iştirak etdiyinə görə “Azərkosmos” 
tərəfindən sertifikatla təltif olunub. 

Komandanın tərkibinə Lalə Muxtaro-
va (kompüter elmləri, magistratura), 
Fəhmin Zakirli (kompüter mühəndis-
liyi, bakalavriat), Əlizaman Həbibli 
(kompüter mühəndisliyi, bakalavriat) və 
Xəyal İsmayılov (kompüter mühəndisliyi, 
bakalavriat) daxildir. Müsabiqənin final 
mərhələsində iştirak hüququ əldə edən 
komandaların sayı 13 olub.
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Əhməd bəy Ağaoğlu 
haqqında mühazirə

Professor Qəzənfər Kazımovun 
filologiya tələbələrinə 

ustad dərsi
Filologiya (Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı) ixtisası üzrə təhsil alan 
tələbələr üçün Azərbaycanın ictimai, ədə-
bi-estetik fikir tarixində dərin iz buraxmış 
böyük mütəfəkkir Əhməd bəy Ağaoğlu-
na həsr olunmuş mühazirə təşkil olunub. 
Mühazirəni ədəbiyyatşünas alim, filologiya 
elmləri doktoru, AMEA-nın Nizami adına 
Ədəbiyyat İnstitutu Asiya xalqları ədə-
biyyatı şöbəsinin müdiri, professor 
Bədirxan Əhmədov aparıb.
Mühazirə Azərbaycan tarixinə mühüm 
əlamətdar hadisələrlə daxil olan XX əsrin 
əvvəllərində gedən ictimai-siyasi proses, 
ədəbi-estetik fikir baxımından cəmiyyət-
də baş verən dəyişikliklər, Əhməd bəy 
Ağaoğlunun Şuşa real məktəbindəki təhsil 
dövrü, Fransadakı tələbəlik illəri, keçən 
əsrin ilk önilliyindəki ədəbi-ictimai-pub-
lisitik fəaliyyəti, “Difai” təşkilatının yaradıl-
masındakı rolu, 1909-cu ildə Türkiyəyə 
gedərək İstanbul ictimai mühitinə daxil 
olması, 1918-ci ildə Nuri Paşanın müşaviri 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) 
ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri 
AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutun-
da olublar. 
Tələbələr burada dilşünas alim, professor 
Qəzənfər Kazımovu ziyarət edərək Müa-
sir Azərbaycan dili  fənni üzrə ustad dərsi 
dinləyiblər.
Mühazirə dilin yaranması, ən ilkin birhecalı 
söz kökləri, dünya dillərindən nümunələr 
gətirməklə ilkin sözlərin samitlər əsasında 
formalaşması, ulu dil, monogenez, üzvlə- 
nən dilin, dil ailələrinin yaranması, türkdilli 
xalqların miqrasiya etdikləri ərazilər, Şumer 
dili abidələrini əks etdirən gildən bişirilmiş 
minlərlə plitədən yalnız bir neçəsinin oxun-
ması kimi problemlərin təhlilini əhatə edib.
Sonda Qəzənfər Kazımov tələbələrə müəl-
lifi olduğu kitabları hədiyyə edib və onlarla  
xatirə şəkli çəkdirib.

kimi Gəncəyə gəlməsi, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründəki fəaliyyəti, Malta-
dakı sürgün həyatı, Türkiyə Cümhuriyyəti-
nin ictimai-siyasi həyatında rolu, Mustafa 
Kamal Atatürklə münasibətləri, İslam və 
türkçülüklə bağlı fikirləri kimi mövzuları 
əhatə edib.
Mühazirə Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
kafedrası tərəfindən Prezident İlham 
Əliyevin Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik 
yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı Sərən-
camını rəhbər tutaraq təşkil olunub.
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Tələbələrin ifasında 
“Nəsimi əbədiyyətdir” 

kompozisiyası

Tələbələrimiz Nəsimiyə 
həsr olunmuş konfransda 

iştirak edib

Azərbaycan xalqının fəlsəfi fikrində dərin iz 
qoymuş dahi mütəfəkkir və şair İmadəddin 
Nəsiminin həyat və yaradılığına həsr olun-
muş “Nəsimi əbədiyyətdir” tədbiri Azər-
baycan dili və ədəbiyyat və Xarici dillər 
kafedraları tərəfindən birgə təşkil olunub.
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının 
müdiri Ülviyyə Rəhimova tədbir iştirakçı- 
larına 2019-cu il ərzində ölkədə, ölkə 
hüdudlarından kənarda və Azərbaycan 
Universitetində İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər 
haqqında məlumat verib, görkəmli şairin 
irsinin öyrənilməsi və təbliği ilə bağlı xeyli 
iş görüldüyünü diqqətə çatdırıb.
Kafedranın müəllimi Ülviyyə Əliyeva Nəsi-
minin ədəbi və fəlsəfi irsinin Azərbaycan 
xalqına məxsus böyük bir xəzinə olduğu-
nu və bu xəzinənin sistemli şəkildə 
öyrənilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Azərbaycan Universitetinin filologiya 
ixtisası üzrə təhsil alan IV kurs tələbəsi 
Fəranə Mikayılova və Dilşünaslıq ixtisası 
üzrə magistratura I kurs tələbəsi Aytac 
Orucova Azərbaycanın dünya şöhrətli 
dahi şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nə-
siminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
“İmadəddin Nəsimi və folklor” respublika 
elmi-praktik konfransında məruzə ilə işti-
rak ediblər.
Fəranə Mikayılova tədbirdə “İmadəd-
din Nəsimi yaradıcılığında xalq üslubu”, 
Aytac Orucova isə “Nəsimi yaradıcılığında 
mifoloji düşüncə ilə bədiiliyin vəhdəti” 
mövzusunda çıxış edib. Tələbələrimizə 
sertifikatlar və konfransın materiallarının 
çap olunduğu toplu təqdim olunub.
Qeyd edək ki, konfrans Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Qey-
ri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurasının dəstəyi ilə “Folklorun və Ədəbiy- 
yatın İnkişafına Yardım” İctimai Birliyi 
tərəfindən təşkil olunub. 

Xarici dillər kafedrasının müdiri Samirə 
Məmmədova tədbirin ərsəyə gəlməsində 
əməyi keçən müəllim və tələbələrə təşək-
kür edib.
Daha sonra filologiya və tarix ixtisasları 
üzrə təhsil alan tələbələr şairin qəzəllərini 
səsləndiriblər, tərcümə ixtisası üzrə təhsil 
alan tələbələr isə “Nəsimi” filmindən ingilis 
dilində 2 epizod təqdim ediblər.
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Yazıçı Elxan Elatlının 
tələbələrlə görüşü

İlham Zəkiyevin 
tələbələrlə görüşü

 “Rəqəmsal dünyada təhsil” 
adlı danışıq klubu

Məşhur detektiv yazarı Elxan Elatlının 
tələbələrlə görüşü və imza günü Azər-
baycan Universitetinin Tələbə Gənclər 
Təşkilatı tərəfindən təşkil olunub. İki saata 
yaxın davam edən görüşdə Elxan Elatlı 
tələbələrin əsərlərinə seçdiyi adlar, yarat-
dığı obrazlar, dedektif janrında yazmasının 
səbəbləri, əsərlərinin əsas qəhrəmanı 
Qanbay Qasımlı, dedektif janrda xəfiyyə 
obrazları, sevdiyi müəlliflər ilə bağlı sual-
larını cavablandırıb.
Yazıçı Qarabağ həqiqətləri və Xocalı soy-
qırımından bəhs edən “Cəhənnəmdən 
gələn səs” romanı haqqında da məlumat 
verib, tələbələrin yaradıcılığına olan marağı 
və onlarla görüşdən məmnunluğunu ifadə 
edib. 

Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya 
Komitəsinin vitse-prezidenti, cüdo üzrə 
ikiqat Paralimpiya Oyunları çempionu, 

Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan II kurs 
tələbələri üçün təşkil olunan “Rəqəmsal 
dünyada təhsil” (Education in the digital 
world) danışıq klubuna Azərbaycanda 
təhsil alan Qana Respublikasının vətəndaşı 
Abubakari Yushawu moderatorluq edib.
Tədbir müasir dövrdə təhsilin təşkili, bu 
istiqamətdə aparılan islahatlar, gənclərin 
təhsilə marağı və bu kimi mövzuları əhatə 
edib.
Qeyd edək ki, Abubakari Yushawu 2017-
ci ildən Azərbaycanda magistratura 
pilləsində “Educational Management” 
ixtisası üzrə təhsil alır. Buna qədər onun 
Amerika və Şotlandiya kimi ölkələrdə də 
təhsil təcrübəsi toplamaq imkanı olub.

ikiqat dünya çempionu, yeddiqat Avropa 
çempionu, 2015 Avropa Oyunları çempio-
nu, Azərbaycanın Əməkdar İdman Ustası, 
6-cı dan sahibi, I qrup Qarabağ müharibə-
si əlili İlham Zəkiyev tələbələrlə görüşdə 
həyatının müxtəlif məqamları – idmana 
başlaması, ilk idman uğurları, həqiqi 
hərbi xidmətdə döyüş tapşırığını yerinə 
yetirərkən düşmən snayperi tərəfindən 
vurulması, görmə qabiliyyətini itirməsi, 
reabilitasiya dövrü, idmana qayıdışı və əldə 
etdiyi uğurları haqqında məlumat verib, 
növbəti il Tokioda keçiriləcək paralimpiya 
oyunlarına hazırlaşdığı və həyatının çətin 
dövrünü ailəsinin və dostlarının dəstəyi ilə 
arxada qoyduğunu deyib. 
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“Baku IdeaLab”ın təqdimatı

“Gənclərin zərərli 
vərdişlərdən yayındırılması” 

mövzusunda təlim

“Narkomaniyaya yox deyək” 
adlı mühazirə

 “Baku IdeaLab”ın “Dreams’ Lab 2”, “Data 
Journalism”, “Finding her voice” adlı 
proqramlarının təqdimatında tələbələrə 
layihənin fəaliyyəti, məqsədi, müraciət və 
iştirak qaydaları haqqında məlumat verilib. 
Bildirilib ki, proqram vasitəsilə sosial işti-
rakçılıq, yerli icmalara töhfə verilməsi üçün 
layihə yazılması və idarə edilməsi ilə bağlı 
mövzularda mütəxəssislər tərəfindən 
praktiki təlimlər keçirilir. Daha sonra isə 
iştirakçılar mentorların köməkliyi ilə ko-
mandalar şəklində öz layihə ideyalarını 
inkişaf etdirərək dəstək almaq üçün 
təqdim edirlər.

Təlimi Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri 
üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquq şöbəsi-
nin baş məsləhətçisi Tural Hüseynzadə 
aparıb.
Təlimdə bildirilib ki, Ailə, Qadın və Uşaq 

Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfin- 
dən öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun 
olaraq gənclər və yeniyetmələr arasında 
davamlı olaraq maarifləndirici tədbirlər 
keçirilir. Yeniyetmə və gənclər arasında 
zərərli vərdişlərin yayılması, yaratdığı 
təhlükələr və qarşısının alınması məqsə- 
dilə profilaktik tədbirlərin görülməsi daim 
diqqət mərkəzində saxlanılır.
Tədbirdə narkomaniya və onunla mübarizə 
ilə bağlı statistik rəqəmlər də açıqlanıb və 
maarifləndirmənin ən səmərəli profilaktiki 
tədbir olduğu vurğulanıb. Eyni zamanda 
zərərli vərdişlərdən asılı vəziyyətə düş-
mənin səbəbləri, narkotik vasitələrdən 
istifadənin insan orqanizmində törətdiyi 
fəsadlar, cəmiyyətə neqativ təsirləri, nar-
kotizmlə mübarizə yolları haqqında inter-
aktiv müzakirə aparılıb, tələbələrin sualları 
cavablandırılıb.

Mühazirədə narkomaniyaya meyilliliyin 
yaranması, insan sağlamlığına və cəmiy-
yətə vurduğu zərərlər, bu xəstəliyə düçar 
olmuş şəxslərin müalicəsi aparılmaqla 
sağlam həyata qaytarılması istiqamətində 
görülən işlər haqqında məlumat verilib, 
yayılmasının qarşısının alınmasında 
maarifləndirmənin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, narkomaniya yoluxu-
cu xəstəlik kimi gənclər arasında yayıl-
mağa və öz ərazisini hər gün daha da 
genişləndirməyə davam edir, bəşəriyyəti 
təhdit edən sosial bəla və həllini gözləyən 
aktual problem olaraq qalır.

63



Pa
yı

z 
20

19
 - 

Q
ış

 2
02

0 
(7

)

“Empatiya” klubun 
mühazirələri

TƏLƏBƏ HƏYATI

Sosial işin təşkili kafedrasının nəzdində 
fəaliyyət göstərən “Empatiya” Klubu 
tərəfindən payız semestri ərzində 
Beynəlxalq Millətlər Təşkilatının müxtəlif 
qətnamələri ilə təsdiq edilmiş beynəlxalq 
günlərə həsr olunmuş mühazirə, təlim və 
tədbirlər təşkil olunub.

13 noyabr - Beynəlxalq Gözdən Əlilliliyi 
Olan Şəxslər Gününə həsr olunan müha-
zirədə günün tarixi və Azərbaycan Gözdən 
Əlillər Cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında 
məlumat verilib. Görmə məhdudiyyətli 
şəxslərin infrastrukturda qarşılaşdıqları 
çətinliklər, təhsil, iş, texnologiyadan isti-
fadə zamanı üzləşdikləri problemlər və həll 
yolları haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. 
Səsli kitabların hazırlanması, "Brayl" əlif-
bası ilə mühazirələrin tərtib olunması, 
infrastrukturda sarı zolaqların çəkilməsi, 
səsli işıqforların sayının artırılması və bu 
kimi mövzular müzakirə olunub, sosial 
işçilərin gözdən əlilliyi olan şəxslərin 
cəmiyyətə adaptasiyası sahəsində görə 
biləcəkləri işlərə toxunulub.

25 noyabr - Qadın Zorakılığına Qarşı 
Beynəlxalq Mübarizə Gününə həsr olun-
muş mühazirə zorakılıq anlayışı, növləri, 
səbəbləri, sosial aspektləri, zorakılığın 
antihumanist mahiyyəti və zorakılığa 
məruz qalmış qadınların sağlamlıqlarının 

qorunmasında və problemlərinin həll 
edilməsində sosial işçilərin rolu mövzu-
larını əhatə edib.

1 dekabr - Ümumdünya QİÇS-lə Mübarizə 
Gününə həsr olunmuş mühazirədə QİÇS-
in (İİV-insanın immun çatışmazlığı virusu, 
QİÇS-Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı 
Sindromu) mahiyyəti və tarixi, yoluxma 
yolları, virusun xüsusiyyətləri, göstəriciləri, 
virusun müəyyənləşdirilməsi, QİÇS-lə 
yarana bilən xəstəliklər, qorunma yolları, 
xəstəliyin insanın psixologiyasına təsiri, 
İyaratdığı sosial problemlər və bu zaman 
sosial işçinin vəzifələri haqqında məlumat 
verilib.

10 dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları 
Gününə həsr olunmuş mühazirə insan 
hüquqları anlayışı, Beynəlxalq İnsan 
Hüquqları Bəyannaməsi, insan hüquq-
larının üç nəsli, Azərbaycanda insan 
hüquqları, Sosial işçi və insan hüquqları 
mövzularını əhatə edib.

Klubun təlimçiləri Bülbül adına Orta İx-
tisas Musiqi Məktəbinin IX, X və XI sinif 
şagirdləri üçün “Gənclərin insan hüquqları 
və gender bərabərliyi” mövzusundakı 
təlim keçiblər. Təlimdə təhsil hüququ, 
istirahət hüququ, konstitusiyamızda gen-
der məsələləri, insan alveri, istismar və 
onun formaları, məişət zorakılığı, gen-
der bərabərliyi, erkən nikahlar, qızların 
təhsilində gender əsaslı ayrıseçkilik, əlilliyi 
olan gənc qadınların məşğulluq problem-
ləri haqqında məlumat verilib.
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Beynəlxalq natiqlik 
yarışmasının təqdimatı

İnnovasiya həftəsində iştirak 

”Əsgərə salam” 
aksiyasında iştirak

Dünyanın ən böyük natiqlik yarışması olan 
“International Public Speaking Competi-
tion 2020” beynəlxalq proqramının Azər-
baycan üzrə milli yarışının təqdimatında 
proqramın mərhələləri və iştirak qaydaları 
haqqında məlumat verilib.
Bildirilib ki, tələbələrin təlimlərdə iştirak 
etməklə natiqlik, təqdimat, ünsiyyət və 
liderlik kimi bacarıqlar əldə edə biləcəkləri 
proqram beş mərhələdən ibarətdir. Fi-
nal 2020-ci il may ayının 11-dən 15-dək 
Londona keçiriləcək. Qalib gələn şəxs 
dünyanın ən yaxşı natiqi ola bilmək üçün 
53 ölkənin qalibləri ilə yarışacaq.
Yarışın Azərbaycan üzrə təşkilatçısı APSC 
(Azerbaijan Public Speaking Competi-
tion) Böyük Britaniyanın ESU (The English 
Speaking Union) təşkilatının tərəfdaşı 
olaraq Azərbaycanda tələbələr arasında 
ingilis dilinin təbliği və onların beynəlxalq 
proqramlarda iştirakını təmin edən platfor-
madır.

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin dövlət 
və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası üzrə təh-
sil alan tələbələri Maliyyə və iqtisadiyyat 
kafedrasının müəllimi Zeynəb Qiyasovanın 
təşəbbüsü ilə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyinin Heydər Əliyev 
Mərkəzi ilə birgə keçirdiyi “InnoWeek – İn-
novasiya həftəsi”ndə iştirak ediblər.
“İnnovasiya həftəsi” çərçivəsində yüksək 

Azərbaycan Universiteti Qaçqınların və 
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin start verdiyi “Əsgərə salam” 
aksiyasına qoşularaq Silahlı Qüvvələrimizin 
şəxsi heyəti ilə həmrəylik nümayiş etdirib.
Universitetin tələbə-könüllülərinin kollek-
tiv şəkildə hərbi salamlama vəziyyətində 
çəkdirdiyi şəkil #esgeresalam və 
#dovletqacqinkom həştəqləri ilə sosial 
mediada paylaşılıb.
Yanvarın 17-də başlayan aksiya 2 fevral 
Gənclər Gününə qədər davam edib. 

texnologiyalar və innovasiyalar sahəsində 
ən son yeniliklərin əks olunduğu konfrans, 
forum və sərgilər təşkil edilib. Tədbirlər 
Heydər Əliyev Fondunun “Regional İnki-
şaf” İctimai Birliyi, Azərbaycan Respub-
likasının Gənclər Fondu, İnnovasiyalar 
Agentliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
İnkişaf Proqramı, “Azercell” və “Microsoft” 
şirkətləri tərəfindən birgə həyata keçirilib. 
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Magistratura tələbələrinin 
təcrübəsinə start verilib

345 tələbənin balı artırılıb

Tələbəmiz Elimxan Əliyev 
magistratura imtahanında 

93 bal toplayıb

171 bakalavriat tələbəsi
 istehsalat təcrübəsinə 

başlayıb

Magistratura pilləsində təhsil alan II kurs 
tələbələrinin elmi-pedaqoji və elmi-təd-
qiqat təcrübəsi başlayıb. 6 ixtisas üzrə 35 
magistratura tələbəsi 9 təcrübə rəhbəri-
nin nəzarəti altında 4 həftə elmi-tədqiqat 
təcrübəsi keçəcəklər.
Elmi-pedaqoji təcrübədə magistratura 
tələbələri Azərbaycan Universitetində 
pedaqoji fəaliyyətin forma və metod-
larını öyrənəcək, kafedra və fakültələrin 
fəaliyyəti,  iş prinsipləri ilə yaxından tanış 
olacaq, dərs dinləmələrində iştirak edəcək 
və açıq dərslər keçəcək, ixtisaslarının 
pedaqoji tərəfini təcrübədə tətbiq 
edəcəklər.
Elmi-pedaqoji təcrübə 11 mart 2020, el-
mi-tədqiqat təcrübəsi isə 8 aprel 2020-ci il 
tarixində yekunlaşacaq.

Bakalavriat pilləsində təhsil alan IV kurs 
tələbələrinin istehsalat təcrübəsi başlayıb. 
Ümumilikdə 11  ixtisas üzrə üzrə təhsil alan 
171 tələbə müxtəlif qurumlarda təcrübə 
keçir. Təcrübəçi tələbələrə 43 müəllim 
rəhbərlik edir. 
İstehsalat təcrübəsi 24 may 2020-ci il 
tarixində yekunlaşacaq.

2019/2020-ci tədris ilinin payız semestri-
nin imtahan sessiyası  dövündə fəaliyyət 
göstərən Apellyasiya komissiyasına im-
tahan nəticələri ilə razılaşmayan tələbələr 
tərəfindən 552 ərizə ünvanlanıb. Ərizələrin 
böyük bir hissəsi imtahan ballarının artırıl-
ması ilə əlaqədar olub. 
Komissiyaya daxil olan şikayətlər operativ, 
şəffaf şəkildə  araşdırılıb və mövcud qiy-
mətləndirmə meyarları daxilində müvafiq 
qərarlar qəbul edilib. Ərizələrin 345-i 
əsaslı sayılaraq tələbələrin lehinə qərar 
verilib.

Tələbəmiz Elimxan Əliyev Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən ali təhsil müəssisələ-
nin və AMEA-nın magistraturalarına fev-
ralın 23-də keçirilmiş qəbul imtahanının 
nəticələrinə görə 93 bal toplayaraq 
respublika üzrə ən yüksək nəticə göstə- 
rənlərdən biri olub. 
Elimxan Əliyev 2016-cı ildə ali məktəblə-
rə qəbul imtahanında da yüksək nəticə 
əldə edərək 636 balla Azərbaycan Univer-
sitetinin tədrisi ingilis dilində aparılan ma- 
liyyə ixtisasına qəbul olub. O, Gürcüstan 
Respublikasının vətəndaşı olduğu üçün 
Dövlət Sifarişi ilə təhsil ala bilmir. Azər-
baycan Universitetinin 600 və yuxarı bal 
toplayaraq ödənişli əsaslarla qəbul olan 
tələbələr üçün tətbiq etdiyi xüsusi güzəşt 
proqramından faydalanaraq ödənişsiz 
əsaslarla oxuyur. 
Elimxan Əliyev 2017/2018-ci tədris ilinin 
yaz semestrini “Erasmus+” tələbə müba-
dilə proqramı çərçivəsində Almaniyanın 
tərəfdaş Koblenz Universitetində oxuyub. 
Nümunəvi, çalışqan və ictimai fəal tələ-
bədir. 
Elimxan ali təhsilin hər iki pilləsinin qəbul 
imtahanlarına Kainat Tədris Mərkəzində 
hazırlaşıb.
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Magistraturaya  
qəbul imtahanı üzrə
respublika ikincisi 
Elimxan Əliyev: 
“Tələbəlik illərimi 
böyük fəxr hissi ilə 
xatırlayacam”
Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ali təhsil 
müəssisələrinin və AMEA-nın magistraturalarına 
fevralın 23-də keçirilmiş qəbul imtahanının 
nəticələrinə görə 93 bal toplayaraq respublika 
ikincisi olan Elimxan Əliyev ilə müsahibə

Bu qədər yüksək nəticə gözləyirdinizmi?

Magistratura qəbul imtahanı necə təşkil 
olunmuşdu?

Siz qəbul imtahanlarında da yüksək – 
636 bal toplamısınız. Ümumiyyətlə bu 
yüksək nəticələri necə əldə etmisiniz?

Hazırlıqlara ilk başladığım dövrdə özümə inan- 
cım çox yüksək idi, amma sonra sınaq imtahan-
larında istədiyim nəticələri göstərə bilmədiyimə 
görə bu inancım bir az sarsılmışdı. Buna bax-
mayaraq yaxınlarımın və müəllimlərimin verdiyi 
dəstək sayəsində gücümü toplayıb əlimdən 

Mənim fikrimcə imtahanı təşkilati cəhətdən 
qənaətbəxş qəbul etmək olar, amma ingilis 
dilindən olan dinləmə mətninin səsləndirilməsi 
ümumi bir səs ucaldandan yox, hər kəs üçün 
fərdi ayrılmış qulaqcıqdan edilsəydi, daha effek-
tiv və tələbələr cəhətdən rahat olardı. Sualların 
çətinlik səviyyəsinə gəldikdə isə, düşünürəm 
ki, ümumi olaraq sualların səviyyəsi çox çətin 
deyildi, hətta məntiq fənninin sualları gözlədi-
yimdən çox asan düşmüşdü.

Bu nəticələrin təməlində bir çox faktor dayanır, 
amma ən vacib olanı çox çalışmaqdır. Fikrimcə 
bir məqsədə sahib olandan sonra onun üçün 
əlindən gələni edən insan istədiyi hər şeyə 
nail ola bilər. Hətta inanıram ki, çox çalışmaq 
istedaddan belə üstündür. Çünki xüsusi iste-
dadı olan biri əgər çalışqan və məsuliyyətli 
deyilsə, onun üçün uğur qazanmaq çox çətin 
olacaq. Və təbii ki, yüksək nəticələrimin əsas 
səbəblərindən biri də məni həm bakalavriat, 

gələni etməyə və oxumağa davam etdim. 
Nəticədə məqsədimdən bir neçə bal aşağı olsa 
da, yüksək bal yığmağa nail ola bildim.
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Çətinliklər nələr idi?

Təhsilinizi hansı universitetdə davam 
etdirəcəksiniz?

Bir neçə ay sonra ölkəmizdə ali təh-
sil müəssisələrinə qəbul imtahanları 
keçiriləcək. Qəbul imtahanına hazırlaşan 
abituriyentlərə və önümüzdəki il üçün
magistraturaya hazırlaşan bakalavrlara 
tövsiyələriniz nədir?

Əlavə etmək istədikləriniz?

Bu təhsil mənə bir çox şeylər qazandırdı, lakin 
bunlardan ən vacibi mənim özümə olan inamı- 
mı artırması oldu. Bundan əlavə isə xarici dil 
biliklərim də nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf 
etdi və istər fərdi, istər peşəkar bacarıqlarımı 
daha da artırmaq imkanı əldə etdim.

Çətinliklər sadəcə ilk ay ərzində yeni mühitə 
öyrəşmək və əlaqələr qurmaq idi. Sonradan 
hər şey qaydaya girdi və başqa heç bir çətinlik 
çəkmədim.

Buna hələ də qərar verə bilməmişəm, çünki, 
mən Gürcüstan vətəndaşıyam və bu səbəb-
dən dövlət sifarişli əsaslarla təhsil ala bilmirəm. 
Bildiyim qədəri ilə də, təəssüflər olsun ki, heç 
bir yerli universitet magistratura pilləsi üzrə 
xarici vətəndaşlara ödənişsiz təhsil imkanı 
yaratmır. Ödənişli təhsili qarşılamaq imkanım 
olmadığından nə edəcəyim haqqında hələ də 
düşünürəm.

Əvvəldə də dediyim kimi əgər məqsəd qoy-
duqları nəticəyə çatmaq istəyirlərsə, çox çalış-
maqla buna nail ola biləcəklərinə əmin olsunlar. 
Və ən əsası sınaqlardan yığdıqları balların onları 
həvəsdən salmağına icazə verməsinlər. Mənim 
bakalavriata qəbul  imtahanından əvvəlki son 
sınaq nəticəm 545 bal, magistratura imtahanın-
dan əvvəlki sınaq nəticəm isə 89 bal idi, amma 
nəticədə hər ikisində də sonda kifayət qədər 
artım əldə edə bildim, çünki bu ballar mənim 
həvəsdən düşüb dayanmağıma yox, daha da 
çox çalışmağıma səbəb oldular.

Təşəkkürümü bildirirəm və hər kəsə 
məqsədlərinə çatmaq üçün güclü olmağı arzu 
edirəm.

Tələbəlik illərinizi necə 
xatırlayacaqsınız?

Siz ikinci kursda yarım il ərzində Erasmus 
tələbəsi olaraq Almaniyanın Koblenz 
Universitetində təhsil almısınız. Orada 
təcrübə də keçmisiniz. Almanlar 
yaxud Almaniyadakı beynəlxalq 
tələbələr ölkəmiz haqqında hansı 
məlumatlara sahibdirlər?

Xaricdə qısamüddətli təhsil tələbələrə 
nələr qazandırır və hansı üstünlükləri 
var?

Mən bu 4 ilin hər birini dolu-dolu, öyrənərək, 
əylənərək, gəzərək və çoxlu yeni dostluqlar, 
əlaqələr yaradaraq keçirdim və inanıram ki, bu 
universitet sayəsində aldığım təhsil və təcrübə 
mənim gələcək həyatımın formalaşmasında çox 
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən bu 
illəri həmişə böyük fəxr hissi ilə xatırlayacağıma 
əminəm.

Həmin universitetə demək olar ki, hər il Azər-
baycan Universitetindən tələbələr mübadilə 
proqramına getdiyinə görə orada Azərbaycanı 
tanıyanların sayı az deyildi. Bundan əlavə Kob-

TƏLƏBƏ HƏYATI

Azərbaycan Universiteti haqqında ilk geniş 
məlumatı universitetin Kainat Tədris Mərkə-
zində təşkil etdiyi informasiya sessiyasında 
əldə etmişdim və sonradan öz araşdırmalarım 
nəticəsində də qərara gəlmişdim ki, bura 
mənim üçün ən uyğun olan universitetdir. Bu-
ranı seçməkdə əsas səbəblərim İngilis dilində 
yüksək səviyyədə verilən təhsil, ödənişsiz oxu-
ma imkanı, yüksək nəticə göstərən tələbələrə 
ayrılan daxili təqaüd və xarici universitetlərlə 
olan tələbə mübadilə proqramları idi.

Dörd il əvvələ qayıtsaq, Azərbaycan 
Universiteti haqqında məlumatı haradan 
əldə etmişdiniz? Azərbaycan Universite-
tini seçməyinizin səbəbi nə idi?

lenz Universitetində hər il iyun ayında beynəl-
xalq həftə təşkil edilir və bu həftə ərzində mən 
də alman tələbələrə Azərbaycan haqqında 
məlumatlar verib, onlara ölkəmizi tanıtmışdım.

həm də magistratura səviyyəsi üçün olan im-
tahana hazırlaşdıran Kainat Tədris Mərkəzidir.
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Nurlan Vəlizadə
Tərcümə (ingilis dili) ixtisası 
III kurs tələbəsi 
“Almaniyada ən yüksək bal 1, 
ən aşağı bal isə 6-dır”

2019/2020-ci tədris ilinin payız semestrini 
Almaniyanın Koblenz Universitetində oxuyan 
Nurlan Vəlizadə Erasmus tələbələrinin seçimi, 
alman təhsil sistemi haqqında təəssüratlarını 
bizimlə bölüşür.  

Nurlan Lənkəran şəhərində anadan olub. 
Orta məktəbdə oxuyanda ABŞ-ın uzun- 
müddətli təhsil proqramı olan FLEX ilə 
əməkdaşlıq etməsi onu xaricdə təhsil 
almağa ruhlandırıb. 2017-ci ildə Azərbay-
can Universitetinə qəbul olub. Tələbə-
lik həyatının ilk günlərindən başlayaraq 
universitetin xaricdə təhsil proqramları  
ilə maraqlanıb və xaricdə təhsil almaq 
arzusunu 2 il sonra “Erasmus+” tələbə 
mübadilə proqramı ilə həyata keçirə bilib. 

Sentyabr ayında Almaniyaya yola düşən 
Nurlan Erasmus tələbəsi olmaq üçün 
üç mərhələdən keçib. Xaricdə oxumaq 
istəyən tələbənin ilkin olaraq ingilis dili 
bilikləri yüksək, GPA balı 2.5 və yuxarı 
olmalıdır. Bu şərtləri ödəyən tələbələr 
universitetdaxili müsahibədə iştirak et-
məlidirlər. Sonuncu – üçüncü mərhələ 
isə tələbənin oxumaq istədiyi universi-
tet tərəfindən Skype proqramı vasitəsilə 
aparılan və təxminən 20 dəqiqə davam 

edən müsahibədir. Tələbə seçimi prose- 
sinin bütün pillələrini uğurla keçən Nurlan 
bu müsahibədə Azərbaycan Universiteti-
nin beynəlxalq əlaqələri, onu Almaniyada 
təhsil almağa həvəsləndirən səbəblər, 
Almaniyanın coğrafi mövqeyi, mətbəxi, 
alman dili haqqında sualları cavablandırıb. 

Almaniyada təhsil aldığı müddətdə “Eras-
mus+” proqramı tərəfindən 850 avro 
məbləğində aylıq təqaüd və yol xərci 
ilə təmin olunub. Təqaüd onun yaşayış, 
qidalanma və təhsil xərclərini tam olaraq 
ödəyib. 
O, Koblenz Universitetində Managing 
Cultural Diversity, Business Simulation, 
Business English, TOEFL kimi fənlərdə işti-
rak edib və semestri uğurla başa vuraraq 
fevral ayında vətənə qayıdıb. 

Azərbaycan və Almaniya təhsil sistemini 
müqayisə edən Nurlan deyir ki, bizdən 
fərqli olaraq Almaniyada “qaib sistemi” 
yoxdur. Buna baxmayaraq dərslərdə iştirak 
vacib şərtlərdən biridir. Çünki dərslərdə 
iştirak etmədən mövzunu mənimsəmək və 
imtahanda yaxşı nəticə əldə etmək müm-
kün deyil. Azərbaycanda ali təhsil sistemi 
daha çox nəzəriyyə üzərində qurulub, 
Almaniyada isə praktikaya üstünlük verilir. 
Burada tələbəyə verilən ən yüksək bal 1, 
ən aşağı bal isə 6-dır.
Nurlan Almaniyada təhsil aldığı müddət 
ərzində Avropanın Fransa, İspaniya, İtaliya, 
Lüksemburq, Latviya, İsveçrə, Polşa, Nid-
erland daxil olmaqla 10-a yaxın ölkəsinə 
gəzinti turlarında iştirak edib. Xaricdə təh-
sil onun dünyaya baxışını dəyişdirib, fərqli 
həyat tərzləri, fərqli mədəniyyətlər ilə tanış 
olmaq imkanı yaradıb, ən əsası isə ingilis 
və alman dili bacarıqlarını inkişaf etdirə 
bilib. 

Nurlan xaricdə təhsil almaq istəyən 
tələbələrə bu proqrama mütləq müraciət 
etmələrini tövsiyə edir: “Xaricdə təhsil 
almaq bir çox gəncin arzusudur. Tələbə 
mübadilə proqramları xaricdə təhsil üçün 
ən əlverişli şəraiti yaradır”. 
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Hüriyə Səlimova  
Tərcümə (ingilis dili) ixtisası 
IV kurs tələbəsi 

“Xaricə oxumaq üçün gedən 
tələbələrimiz Qarabağ münaqişəsi 
və Azərbaycan həqiqətləri 
haqqında tam məlumatlı olmalıdır”

Avopanın ən güclü təhsil mərkəzlərindən 
biri olan Almaniyadan vətənə yeni qayıdan 
tələbələrimizdən biri də Hüriyə Səlimovadır. 
2019/2020-ci tədris ilinin payız semestrini 
“Erasmus+” tələbə mübadilə proqramı ilə 
Koblenz Universitetində oxuyan Hüriyə xaric-
də təhsil təcrübəsini oxucularımızla bölüşür.

Hüriyə Bakı şəhərində anadan olub. 
Xaricdə təhsil almaq istəyi orta məktəb 
illərində yaranıb və magistratura pilləsini 
xaricdə oxumağı qarşısına məqsəd qoyub. 
2016-cı ildə Azərbaycan Universitetinə 
qəbul olması isə onu bu arzusuna daha 
tez çatdırıb. Bir semestrlik də olsa, xaric-
də oxuyub təcrübə qazanmaq şansını 
dəyərləndirmək istəyib. Tələbəliyin ilk 
günlərindən başlayaraq ingilis dili səviy-
yəsini yüksəltmək və təkmilləşdirmək 
üçün əzmlə çalışıb. Erasmus tələbələri-
nin seçimi üçün tətbiq olunan bütün 
mərhələləri uğurla başa vurandan sonra 
sentyabr ayında Almaniyaya yola düşüb. 
Burada beynəlxalq tələbələrin dərsləri 
mühitə uyğunlaşa bilmələri üçün iki həftə 
daha tez başlayır. Buna görə də adaptasi-

yası çox da çətin olmayıb.
Erasmus tələbəsi olduğu üçün Azərbay-
can və Koblenz universitetlərinə hər hansı 
ödəniş etməyib, proqram tərəfindən aylıq 
850 avroluq təqaüdlə təmin olunub. Tə-
qaüdün miqdarı onun yaşayış, qidalanma 
və digər xərclərini tam ödəyib, həmçinin 
Almaniyaya gediş-gəliş yol xərci ilə təmin 
olunub, Avropanın 10-a yaxın ölkəsini 
görmə imkanı əldə edib.

Ailəsindən uzaqda yaşamaq ona müstə-
qil qərarlar verməyi, çətin vəziyyətlərdən 
çıxış yolu tapmağı, büdcəsini idarə etməyi 
öyrədib. Fərqli mədəniyyətlərlə, adət-
ənənələrlə necə deyərlər, qaynayıb-qa-
rışıb: “Fərqli mədəniyyətləri və insanları 
tanımaq, öyrənmək və anlamaq, əvəzində 
isə öz xalqını, öz mədəniyyətini onlara 
təqdim etmək imkanı xaricdə təhsilin ən 
böyük üstünlüklərindəndir”.
Koblenz Universiteti haqqında danışan 
tələbəmiz deyir ki, burada növbəli təhsil 
yoxdur. İxtisas üçün tələb olunan dərslər 
çərçivəsində tələbə fənləri özü seçir və  
günün istənilən vaxtında həmin dərsdə 
iştirak edə bilir. Təcrübəli professorlar 
tərəfindən aparılan dərslərdə əsasən qrup 
işlərinə üstünlük verilir. Qruplarda tələbə 
sayı strandart deyil, multikultural ünsiy-
yətin və dialoqun təşviqi üçün müxtəlif 
xalqların nümayəndələri olan tələbələrin 
eyni qrupda olmasına diqqət yetirilir. 
Tələbələrin icazə olmadan auditoriyadan 
çıxmasını, dərs zamanı yemək yeməsini 
və müəllimlərlə tələbələrin birlikdə əylən-
məsini isə mənfi hal kimi dəyərləndirir.

Xaricdə təhsil almaq arzusunda olan 
tələbələrə tövsiyəsi isə Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi və Azərbaycan həqiqətləri 
haqqında tam məlumatlı olmalarıdır: “Qı-
sa yaxud uzunmüddətli olsun, oxumağa 
getdiyimiz yerlərdə erməni tələbələr də 
olacaq. Məlumatlı olmaqla yanaşı müza-
kirə və debatlarda təmkinli olmaq da bizə 
üstünlük qazandıracaq və ölkəmizin haqlı 
mövqeyinin xarici tələbələrə çatdırılmasın-
da böyük rol oynayacaq”.
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TƏLƏBƏ HƏYATI

Azərbaycan Respublikasının 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi

Baş  məsləhətçi

Azərbaycan Universiteti
Humanitar fənlər fakültəsi 

Dekan müavini

Sabit Məmmədov

Günay İsmayılova

Beynəlxalq münasibətlər, bakalavriat, 2000

Dilşünaslıq (İngilis dili), magistratura, 2012

MƏZUNLARIMIZ

Sabit Rasim oğlu Məmmədov 1980-ci ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. 2000-ci ildə Azərbaycan Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək beynəlxalq müna-
sibətlər ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi, 2002-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə 
bitirərək eyni ixtisas üzrə magistr dərəcəsi alıb. 
2002-2003-cü illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2008-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində qiyabi təhsil alaraq iqtisadçı peşəsinə yiyələnib. 2008-2013-cü illərdə Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının dissertantı olub. 2014-cü ildə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 
alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2005-ci ildə Azərbaycan Ərazilərinin Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentli-
yin İnformasiya şöbəsində aparıcı məsləhətçi olaraq başlayıb. 2009-2012-ci illərdə Azərbaycan Res- 
publikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin aparatının Beynəlxalq 
əlaqələr sektorunda aparıcı məsləhətçi, Standartlaşdırma şöbəsinin Planlaşdırma və əlaqələndirmə 
sektorunda baş məsləhətçi olub. 2012-ci ildən Texniki tənzimləmə və standartlaşdırma şöbəsinin Nor-
mativ sənədlərin sektorunun, 2013-cü ildən Normativ sənədlərin ekspertizası və qeydiyyat sektorunun 
müdiri, 2016-cı ildən Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifələrini icra edib.
2017-2018-ci illərdə Texniki reqlamentlərə nəzarət şöbəsinin Elektrotexnika sahəsində texniki reqla-
mentlərə nəzarət sektorunda baş məsləhətçi olaraq çalışıb.
2019-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparatının IV-cü ərazi 
şöbəsində (Gürcüstan və Türkdilli ölkələr) baş  məsləhətçidir. 
1-ci dərəcə dövlət qulluqçusudur.

Günay Arif qızı İsmayılova 1988-ci ildə Bakı şəhərində 
anadan olub. 2006-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin
 Xarici dil (İngilis dili) müəllimliyi ixtisasına qəbul olub, 
2010-cu ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin il 
Azərbaycan Universitetinə - Dilşünaslıq (İngilis dili) ixtisası üzrə magistratura səviyyəsinə qəbul 
olub. 2012-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə məzun olaraq magistr dərəcəsi alıb. Azərbaycan Universi-
tetinin Dünya ədəbiyyatı ixtisası üzrə doktorantıdır.
Əmək fəaliyyətinə 2013-cü ildə Bakı şəhəri 167 saylı tam orta məktəbdə laborant olaraq başlayıb. 
2015-ci ildən Azərbaycan Universitetində müəllim, 2017-ci ildən isə Humanitar fənlər fakültəsində 
dekan müavini olaraq çalışır.
3 fənn proqramının, 5 elmi məqalənin müəllifidir.
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Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Baş məsləhətçi

Azərbaycan Respublikasının
Energetika Nazirliyinin Hüquq şöbəsi

Müdir müavini

Beynəlxalq münasibətlər, bakalavriat, 2005

Beynəlxalq hüquq, bakalavriat, 1997
Cinayət hüququ və cinayət prossesi, magistratura, 1999

Tural Məmmədov

Tural Kamil oğlu Məmmədov 1984-cü ildə Ağdam rаyоnunda anadan olub. 2001-ci ildə Azər-
baycan Universitetinin beynəlxalq münasibətlər ixtisasına qəbul olub, 2005-ci ildə universiteti 
fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Həmin il Bakı Slavyan Universitetinin diplomatiya ixtisasına daxil olub. 
2007-ci ildə buranı da fərqlənmə diplomu ilə bitirərək magistr dərəcəsi alıb. Əmək fəaliyyətinə 
2005-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər kafedrasında baş laborant, rektor 
köməkçisi olaraq başlayıb. 2006-cı ildən Fəlsəfə və Sosial-Siyasi fənlər kafedrasında baş laborant 
olub. 2009-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin İnves-
tisiya, innovasiya və ekoloji layihələrlə iş şöbəsində aparıcı məsləhətçi, 2015-2018-ci illərdə İsteh-
salat siyasəti şöbəsində baş məsləhətçi vəzifələrini icra edib.
2018-ci ildən Xidmət sahələrinin təşkili və risklərin qiymətləndirilməsi şöbəsində baş məsləhətçi, 
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsində baş məsləhətçi və protokol məsələləri üzrə məsul şəxsdir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müvafiq əmri ilə 23.05.2019-cu il tarixində Nazirliyin “Fəxri 
Fərmanı” ilə təltif olunub.

Mürvət Sıracəddin oğlu Babayev 1972-ci ildə Qəbələ 
rаyоnunun Nohurqışlaq kəndində anadan olub. 1990-cı 
ildə оrtа məktəbi bitirib. 1990-1992-ci illərdə hərbi хidmətdə оlub. Ali təhsilin hər iki pilləsini 
Azərbaycan Universitetində oxuyub. 1997-ci ildə beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi, 
1999-cu ildə Cinаyət hüququ və cinаyət prоsеsi ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2001-2008-ci 
illərdə Аzərbаycаn Univеrsitеtinin dissеrtаntı olub və 2016-cı ildə dissеrtаsiyа işini müdafiə edib.
Əmək fəaliyyətinə 1997-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Hüquq fаkültəsində dеkаn köməkçi-
si olaraq başlayıb. 1997-2010-cu illərdə Аzərbаycаn Univеrsitеtində Cinаyət hüququ və cinаyət 
prоsеsi kаfеdrаsında müəllim, 2007-2010-cu illərdə Humаnitаr fənlər fаkültəsində dеkаn müаvini, 
2010-2015-ci illərdə İctimаi еlmlər kаfеdrаsında bаş müəllim olub.
2010-cu ildən Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin Hüquqi münasibətlər 
və metrologiya şöbəsində məsləhətçi, 2013-cü ildən isə həmin şöbədə böyük məsləhətçi vəzifəsi-
ni icra edib.
2014-cü ildən Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Hüquq şöbəsində müdir müаvinidir.

Mürvət Babayev
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MƏZUNLARIMIZ

Azərbaycan Universitetinin məzunu Mirhəsən Seyidov
Neftçala rayonuna İcra başçısı təyin olunub

Azərbaycan Universitetinin məzunu Mirhəsən 
Seyidov Prezident İlham Əliyevin 5 mart 2020-ci 
il tarixli Sərəncamına əsasən Neftçala Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Bu münasibətlə məzunumuzu təbrik edir, fəaliy- 
yətində uğurlar arzulayırıq!
Mirhəsən Mirheydər oğlu Seyidov 1989-cu ildə 
Sumqayıt şəhərində anadan olub. 287 saylı 
“Zəkalar” liseyini bitirib.
2006-cı ildə Azərbaycan Universitetinin Vergi və 
Vergitutma ixtisasına qəbul olub, 2010-cu ildə 
bu ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi alıb. 
2010 -2011-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.  
2012-2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetinin magistratura pilləsində Beynəl-
xalq biznes (MBA) ixtisası üzrə təhsil alıb.
İctimai fəaliyyətinə 2005-ci ildə başlayıb. Azər-
baycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli 
Şurasında (ARGTMŞ), UNICEF (Bakı şəhəri) Gən-
clər üçün resurs mərkəzlərində könüllü olaraq 
fəaliyyət göstərib. 
2006-cı ildə ARGTMŞ Regionlarla iş üzrə de-
partament sədri, 2007-ci ildə isə ARGTMŞ 
Layihələrlə iş üzrə departament sədri vəzifəsinə 
təyin olunub.
2009-cu ilin mayında Dünya Türk Gəncləri Birli-
yinin Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, 
2009-cu ilin dekabrında ARGTMŞ Baş katib 
müavini vəzifələrini icra edib.
2012-ci ilin fevralında Avroviziyanın Azərbay-

candakı rəsmi Fan Klubunun sədri, 2012-ci ilin 
mayında Azərbaycanda Avropa Hərəkatı İdarə 
Heyətinin üzvü, 2012-ci ildə ARGTMŞ-da sədr 
müavini olub.
2014-cü ildən “İRƏLİ” İctimai Birliyinin sədri, 
2015-ci ildən İctimai Televiziya və Radio Yayım-
ları Şirkətinin Yayım Şurasının üzvüdür.
2016-cı ildə “Azərbaycan Respublikası Kon-
stitusiyasında Dəyişikliklər edilməsi haqqında” 
Referendumda “Vətəndaş Cəmiyyəti” Təşviqat 
qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi olub.
2017-ci ildə Prezident Mükafatına layiq görülüb.
2017-ci ilin martından Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu 
Müşahidə şurasının, 2017-ci ilin sentyabrdan 
Təhsil Nazirliyi yanında Daimi Şuranın üzvüdür.
2007-ci ildən başlayaraq 35-ə yaxın xarici 
ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, o cüm-
lədən Avropa Parlamenti, Avropa Şurası, BMT 
Uşaq Fondu (UNICEF), Avropa İttifaqı, Avropa 
Gənclər Forumu, BMT-nin İnkişaf Proqramı 
(UNDP), Avropa Gənclər Fondunun bir sıra təd-
birlərində Azərbaycanı təmsil edib.
“SAY: Support of Azerbaijan Youth” hərəkatının 
ideya müəllifi və təsisçisidir. “Gənclik Mey-
danı”, “Gənc Jurnalistlər üçün təlim-düşərgə”, 
“Sağlam həyat tərzi və idman” və başqa bu kimi 
yay məktəbi, çempionat, beynəlxalq və yerli 
layihələrin koordinatorudur.
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