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Hörmətli oxucular,
Azərbaycan Universitetinin uğurlarına
həsr olunmuş “Çağlayan” jurnalının
növbəti sayında hər birinizi böyük
məmnuniyyətlə salamlayırıq.
Yay buraxılışımızda Universitet
xəbərləri, konfranslar, beynəlxalq
səfərlər, ayın əməkdaşı kimi ənənəvi
bölmələrimizdə Azərbaycan
Universitetinin son üç ayda keçdiyi
yola nəzər salacaq, “Məzunlarımız”
səhifələrimizdə onların uğur
hekayələrini oxuyacaqsınız.
Yay nömrəmizin müsahibi
Azərbaycan Universitetinin elmi işlər
üzrə prorektoru, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor Yusif
Qasımovdur. Milli-mədəni irsimizin
təbliğinə həsr olunmuş növbəti
yazımız isə Qarabağ atları
haqqındadır.
Cənab Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illik yubileyinin ölkə səviyyəsində
qeyd olunması ilə bağlı sərəncamının
ardından Universitetimizdə də bu
istiqamətdə müxtəlifyönlü tədbirlər

keçirilir. AXC auditoriyası yaradılaraq
müəllim və tələbələrin istifadəsinə
verilib. Səhifələrimizdə AXC irsinin
öyrənilməsi və təbliği ilə bağlı
görülmüş işlərin xülasəsi ilə tanış
olacaqsınız.
Müəllimlərimizin “AXC-nin milli
iqtisadiyyatın formalaşdırılması
istiqamətində fəaliyyəti” və “Mədəni
həyatın AXC dövrü” yazılarını da
maraqla oxuyacağınızı ümid edirik.
Yay bəziləri üçün istirahət, zehni və
fiziki rahatlıq, dincəlmək
mövsümüdür. Ali məktəblərə
hazırlaşan abituriyent və valideynləri
üçün isə həyəcan və stresin ən üst
səviyyələrə yüksəldiyi aylardır. Ali
məktəblərə hazırlaşan gənclər üçün
həyatın ən əlamətdar və yaddaqalan
məqamlarından biri olan qəbul
imtahanlarını uğurla adlayaraq tələbə
adını qazanan bütün gəncləri təbrik
edir, uğurlu tələbəlik illəri arzulayırıq!
Növbəti, payız buraxılışımızda
görüşmək ümidi ilə...
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95-ci ildönümü
qeyd olunub
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95 illik yubileyi münasibətilə tədbir
keçirilib. Əvvəlcə universitet rəhbərliyi Fəxri
Xiyabana gedərək ulu öndərin xatirəsini
ehtiramla yad edib, məzarı önünə gül
dəstələri düzüblər.
Universitetin
tədris
binasındakı
anım
tədbirində AMEA-nın Tarix İnstitutunun
Əliyevşünaslıq şöbəsinin müdiri, tarix elmləri
doktoru, professor Ədalət Qasımovun
“Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin yeri və rolu”, İctimai elmlər
kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru,
professor Qabil Əliyevin “Heydər Əliyev və
AXC” mövzusunda məruzələri dinlənilib.
Prof. Ədalət Qasımov qeyd edib ki, bu gün
müstəqillik və tərəqqi yolunda inamla
irəliləyən xalqımızın tarixinin yarım əsrə
yaxınlaşan bir dövrü ulu öndərin adı ilə
bağlıdır. Bugünkü müstəqil Azərbaycan onun
şah əsəridir.

Prof. Qabil Əliyev 2018-ci ilin Prezident İlham
Əliyevin sərəncamı ilə “AXC İli” elan
olunduğunu xatırladıb və vurğulayıb ki,
ümummilli lider AXC-nin tarixinə, onun
qurucularının fəaliyyətinə daim yüksək
qiymət verib.
Məruzələrin ardından tədbir iştirakçıları
ümummilli liderin həyat və fəaliyyətinə həsr
olunmuş sənədli filmə baxıblar. Sənədli filmin
gün ərzində tələbələr üçün nümayişi davam
etdirilib.
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Autizm ayına dəstək aksiyası
Autizm maarifləndirmə ayına həsr edilmiş
dəstək aksiyası və maarifləndirmə seminarını
giriş sözü ilə Sosial işin təşkili kafedrasının
müdiri Aygün Musayeva açıb. Kafedra müdiri
2008-ci ildən etibarən BMT-nin təşəbbüsü
ilə aprel ayının bütün dünyada Autizm
Maarifləndirmə ayı, 2 aprel tarixinin isə Autizm
Maarifləndirmə
Günü
olaraq
qeyd
olunduğunu bildirib. Kafedra müdiri diqqətə
çatdırıb ki, məqsəd insanları autizm haqqında
maarifləndirmək və problemə diqqət
çəkməkdən ibarətdir.

Tədbirdə “Birgə və sağlam” İctimai Birliyinin
psixoloqu Nərmin Rəhimli “Autizmli uşaqların
və ailələrinin ehtiyacları” mövzusunda
təqdimatla çıxış edib. Universitetin autizm
sindromlu övladı olan qonaqları – “Birgə və
sağlam” İctimai Birliyinin qurucusu və
direktoru Aytən Zeynalova, Azərbaycana
Birgə Yardım Təşkilatı (UAFA) Valideyn
Birliyinin sədri Zəhra Xələfova “Autizm
sindromlu uşaqlar və onların valideynlərinin
qarşılaşdıqları problemlər” mövzusunda öz
təcrübələrini bölüşüblər.
Sosial iş ixtisası üzrə təhsil alan I kurs
tələbələri təqdim etdikləri flaşmobda autizm
sindromlu uşaqların adından cəmiyyətə
müraciətlərini çatdırıblar.
Tədbirdə “Mənim adım autizmdir” adlı
qısametrajlı film və əməkdar artist Tünzalə
Ağayevanın autizmli uşaqlara həsr etdiyi
“Fərqliyəm” videoklipi nümayiş olunub.
Tədbir universitet kollektivi tərəfindən havaya
mavi şarların buraxılması ilə yekunlaşıb.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

“Cambridge International
Academics” ilə əməkdaşlıq

Azərbaycan Universiteti ilə Böyük Britaniyanın
elmi əməkdaşlıq layihələri həyata keçirən
Cambridge International Academics (CIA)
təşkilatı arasında əməkdaşlıq memorandumu
imzalanıb.
Memoranduma əsasən tərəflər birgə elmi
layihələrin həyata keçirilməsi, konfrans,
seminar, simpozium, işçi görüşləri, müxtəlif
tipli təlim proqramları, elmi nəşrlərin təşkil
olunması, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin və
səmərəliliyinin artırılması, birgə elmi-tədqiqat
işlərinin aparılması və bu kimi sahələrdə
əməkdaşlıq edəcək. Nəzərdə tutulan əsas
əməkdaşlıq istiqamətlərindən biri də Avrasiya
Elmlər Akademiyasının təsis edilməsidir ki,
CIA bu layihənin reallaşdırılması üçün regional
tərəfdaş kimi Azərbaycan Universitetini seçib.
Bu, Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinin
beynəlxalq səviyyədə təşkili istiqamətində
yerinə yetirilən tədbirlərin nəticəsi kimi
qiymətləndirilə bilər.
Sənəd Azərbaycan Universitetinin rektoru
Səadət Əliyeva və CIA təşkilatının baş icraçı
direktoru və təsisçisi Shapoor Zarei
tərəfindən imzalanıb.

Türkiyənin Kırklareli Universiteti
ilə əməkdaşlıq
Azərbaycan Universiteti “Mövlanə” və
“Erasmus+” tələbə mübadilə proqramları
çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyi xarici
universitetlərin şəbəkəsini genişləndirir. Son
olaraq Türkiyənin Kırklareli Universiteti ilə

akademik əməkdaşlıq və mübadiləyə dair
razılaşma protokolu imzalanıb. Sənədi
Azərbaycan Universitetinin rektoru Səadət
Əliyeva və Kırklareli Universitetinin rektoru
prof. Bülent Şengörür imzalayıb.
İmzalanan sənəd Azərbaycan Universitetinin
tələbələrinə Türkiyənin daha bir ali təhsil
müəssisəsində “Mövlanə” və “Erasmus+”
mübadilə proqramları çərçivəsində bir yaxud
iki semestr təhsil almaq imkanı yaradır.
Azərbaycan Universitetinin müəllimləri də
qeyd
olunmuş
universitetdə
tədris
prosesində iştirak edə biləcəklər. Eyni
zamanda, Kırklareli Universitetinin tələbə və
müəllimləri də bu proqramlar çərçivəsində
Azərbaycan Universitetində təhsil almaq və
tədris prosesində iştirak etmək hüququ əldə
ediblər.

SİMBA prezidenti
Azərbaycan Universitetində
Sosial
İş
Məktəblərinin
Beynəlxalq
Assosiasiyasının
prezidenti
(SİMBA)
Annamaria Campanini Sosial işin təşkili
kafedrasının
qonağı
olub.
Görüşdə
Azərbaycan Sosial iş İctimai Birliyinin icraçı
direktoru Lamiyə Rzayeva da iştirak edib.

Tədbirdə Azərbaycanda Sosial iş təhsilinin
milli standartlarının təkmilləşdirilməsi və
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması
məsələləri müzakirə olunub, qarşılıqlı fikir
mübadiləsi aparılıb.
Görüşdə
Azərbaycan
Universitetinin
beynəlxalq birliyə üzvlüyü də müzakirə edilib
və nümayəndələrimizə təşkilata üzv olmağın
üstünlükləri haqqında məlumat verilib.
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Əməkdaşlarımızın elmi uğurları
Azərbaycan Universitetində tədqiqatyönümlü
ali təhsil müəssisəsi statusu almaq yolunda
görülmüş işlər ilkin nəticələrini verməkdədir.
Belə ki, universitetdə aparılmış səmərəli işlərin
yekunu olaraq 2018-ci ilin ilk dörd ayında
əməkdaşlarımızın Azərbaycan Universiteti
ünvan göstərilməklə “Thomson Reuters”
(Clarivate Analytics) bazasına daxil olan və
burada indekslənən jurnallarda yeddi elmi
məqaləsi çap olunub.

Digər tərəfdən Universitetin elmi işlər üzrə
prorektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru
Yusif Qasımov
aprel ayında Latviyanın
Liepaja Universitetində keçirilmiş Azərbaycan
Universitetinin də həmtəşkilatçısı olduğu
“İnnovasiyalar və yaradıcılıq” (Innovations
and Creativity) mövzusunda II beynəlxalq elmi
konfransın proqram komitəsinin üzvü seçilib.
Bu, Azərbaycan Universitetinin təşkilatçılığı
ilə ölkə xaricində təşkil olunmuş ilk beynəlxalq
elmi konfransdır. Digər diqqətçəkən məqam
isə
ondan
ibarətdir
ki,
universitet
əməkdaşlarının iki məruzəsi bu konfransın
proqramına daxil edilib.
Universitetin elmi işlər üzrə prorektoru Yusif
Qasımov 19-23 noyabr tarixlərində Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərinin ən böyük şəhəri Dubayda
keçiriləcək EMN 2018 - “Energy Materials
and Nanotechnology” konfransına dəvətli
məruzəçi kimi dəvət olunub. Beynəlxalq
tədbirin məqsədi enerji və nanotexnologiya
mövzularında dünyanın qabaqcıl alim,
tədqiqatçı və mühəndislərini bir yerə
toplamaq, onların elmin bu sahələri üzrə ən
son nəticə və ideyalarını bölüşmələri üçün
şərait yaratmaqdır.
Bütün bu işlər Azərbaycan Universitetinin elm
və təhsil müəssisəsi olaraq artan beynəlxalq
nüfuzunun və elmi əlaqələrinin göstəricisidir.
Qeyd edək ki, rektor Səadət Əliyeva 2017-ci
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ilin yekunlarına həsr olunmuş yığıncaqda
Azərbaycan Universitetinin yeni məqsədlərini
tədqiqatyönümlü universitet hədəflərinə nail
olmaq, elektron universitet modelinə keçid,
ikili diplom proqramlarının tətbiqi olaraq
müəyyənləşdirib.

Prorektor Yusif Qasımov
beynəlxalq konfransda
məruzə ilə çıxış edib
Azərbaycan Universitetinin elmi işlər üzrə
prorektoru, prof. Yusif Qasımov Lənkəran
şəhərində keçirilən “Qeyri-müəyyənliklər
daxilində qərar qəbuletmə problemləri” adlı
XXXI beynəlxalq konfransın plenar iclasında
məruzə ilə çıxış edib. “Formulation and
solition of the inverse spectral problem with
respect to domain” adlı məruzədə oblasta

nəzərən tərs spektral məsələnin yeni
qoyuluşu verilib. İlk dəfə S-funksiya anlayışı
daxil edilib və onların verilən çoxluğuna görə
oblastın qurulması alqoritmi təklif edilib.
Əməkdaşlarımızın beynəlxalq tədbirə töhfəsi
bununla məhdudlaşmayıb. Belə ki, professor
Yusif Qasımov, İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları fakültəsinin dekanı Asif
Paşayev, Riyaziyyat-informatika kafedrasının
müəllimi, dos. Bəhrəm Əzizov həmmüəllif
olduqları “Application of decision-making
expert system in the evalution of security
risks of loads in transportation” adlı məruzə ilə
konfransın bölmə iclasında iştirak ediblər.
Məruzə
ekspert sistemlərinin nəqliyyat
daşımalarında yüklərin təhlükəsizliyi riskinin
qiymətləndirilməsində tətbiqinə həsr olunub.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Azərbaycan Universitetinin
2 elmi tədqiqat layihəsi
qrant müsabiqəsinin qalibidir
Azərbaycan Universiteti əməkdaşlarının 2
elmi
tədqiqat
layihəsi
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin
İnkişafı Fondunun elan etdiyi “Elm-Təhsil
İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsinin
qalibi olub.
“Müşahidə olunan informasiyanın tam
olmadığı hallarda tərs və identifikasiya
məsələlərinin həll üsullarının işlənilməsi”
layihəsinə Azərbaycan Universitetinin elmi

işlər üzrə prorektoru, prof. Yusif Qasımov
rəhbərlik edəcək. Layihədə Azərbaycan
Universitetini həm də Elm şöbəsinin müdiri,
r.ü.f.d. Lətifə Ağamalıyeva təmsil edəcək.
Layihənin maliyyələşdirilmə həcmi 50 min
manat, tərəfdaşları AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu və Bakı Dövlət
Universitetidir.
“Folklor və yazılı ədəbiyyatın qarşılıqlı
əlaqələri (Müstəqillik dövrü)” layihəsini isə
Azərbaycan Universiteti AMEA-nın Folklor
İnstitutu ilə birgə həyata keçirəcək. Layihənin
rəhbəri institutun Folklor və yazılı ədəbiyyat
şöbəsinin müdiri, professor Kamran Əliyev,
həmrəhbəri isə Azərbaycan Universitetinin
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının
müdiri, dosent Ülviyyə Rəhimovadır. Bu
elmi-tədqiqat
layihəsində
Azərbaycan
Universitetini professor Qorxmaz Quliyev də
təmsil edəcək. Layihənin maliyyələşdirilmə
həcmi kitab nəşri daxil olmaqla 40 min manat
təşkil edir.

Elmi tədqiqat işinin təşkilinə
həsr olunmuş seminar
Doktorant, dissertant və müəllimlər üçün elmi
tədqiqat işinin təşkili və yerinə yetirilməsinin
innovativ metodlarına həsr olunmuş silsilə
seminarlarda bu sahədə beynəlxalq tələblərə
uyğunlaşma, elmi məqalənin yazılması
qaydaları, beynəlxalq elmi jurnallarda çap
olunacaq məqalələrə qoyulan tələblər və
digər bu kimi məsələlərə aydınlıq gətirilib.
Xarici dillər kafedrasının professoru Azad
Məmmədovun apardığı “Akademik yazı
bacarıqlarının formalaşdırılmasına dəstək”
mövzulu seminar akademik yazı vərdişləri və
əhəmiyyətinə həsr olunub.
Elmi işlər üzrə prorektor Yusif Qasımovun
apardığı “Əlyazmanın elmi nəşrlərdə çap
olunma
qaydası.
Beynəlxalq
nüfuzlu
jurnallarda
redaktor
və
rezidentlərin
vəzifələri” seminarında elmi məzmun, elmi
məqalənin tipləri, texniki tərtibatı, xülasə və
nəticəyə qoyulan tələblər, ədəbiyyat siyahısı,
cədvəl, şəkil və qrafiklərin tərtib olunması,
həmçinin nüfuzlu elmi jurnallarda məqalə çap
etdirilməsinin qaydaları haqqında məlumat
verilib.

“Dissertasiyaların hazırlanması metodikası.
Uğurlu qrant layihələrinin hazırlanması”
mövzulu seminarı Elm şöbəsinin müdiri Lətifə
Ağamalıyeva aparıb. Burada dissertasiya
işinin ümumi strukturuna aydınlıq gətirilib.
Monitorinq üzrə mütəxəssis Elçin Cəfərovun
apardığı seminar isə Qərbi Avropa ölkələrinin
ali təhsil sistemində elmi tədqiqat işinin təşkili
mövzusuna həsr olunub.
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Səlahəddin Xəlilov
Azərbaycan Universitetində

Azərbaycan Universitetinin ilk rektoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Səlahəddin
Xəlilov Azərbaycan Universitetini ziyarət edib.
Rektor Səadət Əliyeva və heyət ilə görüşən
Səlahəddin Xəlilov şəxsi kitabxanasından
500-dən
artıq
kitabı
Universitetin
kitabxanasına hədiyyə edib.
Görüşdə Səadət Əliyeva qeyd edib ki, ölkənin
elm və təhsil məkanında xüsusi çəkisi olan
Azərbaycan Universiteti fəaliyyət göstərdiyi
27 il ərzində daşıdığı yüksək ada layiq olmağa
çalışıb. Universitetdə hazırda beynəlxalq
əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ali təhsil
müəssisəsinin
beynəlxalq
nüfuzunun
artırılması, tədris prosesinin idarə olunmasının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər
görülür.
Səlahəddin Xəlilov ilk rektoru olduğu
Universitetin uğurlarını yaxından izlədiyini
qeyd edib və kollektivə yeni uğurlar arzulayıb.

Struktur rəhbərləri üçün təlim
Struktur bölmə rəhbərləri üçün təşkil olunmuş
“Personalın idarə olunması mədəniyyəti"
təlimlərində elm, tədris, tələbələrlə iş, insan
resursları, beynəlxalq əlaqələr, ictimaiyyətlə
əlaqələr şöbələrinin, maliyyə departamentinin
rəhbərləri, dekanlar, dekan müavinləri,
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kafedra müdirləri iştirak edib. İmtahanı uğurla
keçən iştirakçılar sertifikatla təltif olunublar.
Təlimin təşkil olunmasında əsas məqsəd
universitetin kadr potensialının inkişaf
etdirilməsi və bölmə rəhbərlərinin peşəkar
hazırlıq
səviyyəsinin
yüksəldilməsidir.
Təlimlər kulturologiyanın əsas anlayışları,
idarəetmə mədəniyyəti və bu sahədə xarici
ölkələrin təcrübəsi, liderlik mədəniyyəti,
işgüzar münasibətlər mədəniyyəti və bu kimi
mövzuları əhatə edib.

Təlimləri kulturoloq, tarix elmləri doktoru,
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının
professoru,
"Simurq"
Azərbaycan
Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Fuad
Məmmədov aparıb.

Antiplagiat proqramının təqdimatı
Universitetin professor-müəllim heyəti üçün
“Strikeplagiarism” antiplagiat sisteminin
təqdimatı keçirilib. Təqdimatı “Plagiat.pl”
şirkətinin əməkdaşı Aygün Məmmədli aparıb.
Tədbiri giriş sözü ilə universitetin elmi işlər
üzrə prorektoru, prof. Yusif Qasımov açaraq
qeyd edib ki, günümüzdə elektronlaşma və
internetdən istifadənin artması ilə intellektual
mülkiyyət hüquqları və müəllif hüquqlarının
qorunması məsələləri daha da aktuallaşıb.
Prorektor məsələnin mənəvi və etik
aspektləri, plagiatçılıqla mübarizə yolları
haqqında danışıb. Daha sonra iştirakçılara
proqramın işləmə mexanizmi haqqında
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, internet
üzərindən işləyən sistem
müxtəlif
mətnlərdən köçürmələri və onların əsas
mətnlə oxşarlıq dərəcəsini aşkar etməyə
imkan yaradır.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

“XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi”
adlı dərs vəsaiti çap olunub

Əli Həsənovun “Sən istisnasan”
adlı şeir kitabı çap olunub

Azərbaycan Universitetinin professoru Asif
Hacıyevin “XX əsr ədəbi düşüncələr tarixi”
(Xatirələr, manifestlər, konsepsiyalar) adlı
yeni kitabı çap olunub. Dərs vəsaiti kimi
təqdim olunan kitabın redaktoru Azərbaycan
dili və ədəbiyyat kafedrasının müdiri, dosent
Ülviyyə Rəhimova, rəyçiləri isə professorlar
Qorxmaz Quliyev və Şirindil Alışanovdur.

Azərbaycan Universitetinin Biznes və
iqtisadiyyat
fakültəsinin
dekanı
Əli
Həsənovun “Sən istisnasan” adlı növbəti şeir
kitabı çapdan çıxıb. Müəllifin sayca üçüncü
olan kitabında müxtəlif illərdə romantik janrda
qələmə aldığı şeirləri toplanıb.

Kitabda XX əsrin son dərəcə rəngarəng,
dinamik və mürəkkəb ədəbi düşüncələr
tarixinə nəzər salınıb, XX əsr ədəbi prosesini
səciyyələndirən ədəbi cərəyanlara aid
manifestlər, konsepsiyalar, xatirələr haqqında
oçerklər və onların tərcüməsi təqdim edilib.
Müxtəlif cərəyanlar üzrə qruplaşdırılmış bu
mətnlərə əlavə olaraq hər bir cərəyan
haqqında şərh və qeydlər də verilib.
Dərs vəsaitində
İlya Erenburq, Nikolay
Trubetskoy, Nikolay Qumilyov, Salvador Dali,
Umberto Eko, Jan Pol Sartr, Tomas Eliot kimi
yazıçı, alim, filosof və ədəbiyyatşünasların
məqalələrindən tərcümələr də yer alıb.
Təqdim olunan mətnlərin əsas dəyəri ədəbi
cərəyanların yarandığı şəraitin, sənətkarlar
çevrəsinin təbiətini ifadə etmələrində, estetik
meyarların və bədii axtarışların mahiyyətini,
onların zamanın hökmündən törədiyini və
ictimai şüurla bağlılığını aşkarlamalarında,
bədii mətnlərin dolğun dərkinə zəmin
yaratmasındadır.
340 səhifədən ibarət olan dərs vəsaiti filoloq
tələbələr, müəllimlər, tədqiqatçılar və
ədəbiyyatsevərlər üçün nəzərdə tutulub.

Kitabda yer alan hər şeirin müəllifin
hisslərindən və təbiətindəki həssaslıqdan
süzülüb gələn öz dünyası var. Müəllif
müraciət etdiyi bütün mövzularda öz hisslərini
dilə gətirir, yaşadıqlarını poetikləşdirir,
gördüklərini tərənnüm edir.
Gah vətəndən, gah sevgidən, gah da
təbiətdən danışan şeirlərdə müəllifin oxucu
ilə bölüşmək istədiyi səmimiyyəti açıq-aydın
görmək mümkündür.

“İstehlakçı hüquqlarının
qorunması” mövzusunda seminar
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin müəllim və
tələbə heyəti üçün İqtisadiyyat Nazirliyi,
Antiinhisar
Siyasəti
və
İstehlakçıların
Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin
əməkdaşları Araz Əliyev və Yusif Hüseynov
tərəfindən “İstehlakçı hüquqlarının qorunması
prioritet vəzifəmizdir” mövzusunda seminar
keçirilib.
Seminarda iştirakçılara mövzuya dair
maarifləndirici materiallar paylanıb, istehlakçı
hüquqları haqqında qanunların tarixi,
dünyada bu qanunların qəbul olunması və
Azərbaycanda tətbiqi barədə məlumat verilib.
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Hacı Zeynalabdin Tağıyevə
həsr olunmuş mühazirə
Sahibkar və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin anadan olmasının 180-ci ildönümü
münasibətilə təşkil olunan mühazirəni
H.Z.Tağıyev irsinin araşdırıcısı, AMEA-nın Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi katibi, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru, dos. Fərhad Cabbarov
aparıb.
Mühazirədə qeyd olunub ki, sağlığında da
böyük qiymət verilən nadir şəxsiyyətlərdən
olan H.Z.Tağıyev müsəlman Şərqində ilk
qızlar məktəbinin (Tağıyevin qızlar məktəbi)
yaradıcısıdır. Dövrün mətbuatında daim
müsbət epitetlərlə anılıb.
Dövrü əks etdirən şəkil və sənədlərdən ibarət
foto-slaydın müşayiəti ilə təşkil olunan
mühazirədə H.Z. Tağıyevin sahibkar və
xeyriyyəçi kimi keçdiyi yola nəzər salınıb,
iştirakçılara kapital yatırdığı sahələr, AXC
dövründəki fəaliyyəti, onun cümhuriyyətin

yaşaması üçün gördüyü işlər haqqında
məlumat verilib. Bildirilib ki, Bakıda böyük
layihələrin həyata keçirilməsində, 1918-ci ilin
mart-aprel aylarında erməni terrorundan
əziyyət
çəkən
xalqa
köməklik
göstərilməsində onun misilsiz xidmətləri olub.
AXC-nin süqutundan sonra Nəriman
Nərimanovun səyi ilə Mərdəkandakı bağ
evində yaşamasına icazə verilib, 1924-cü ilin
1 sentyabrına qədər burada yaşayıb. Sovet
dövründə
adı
sərt
repressiyalarla
yaddaşlardan
silinməyə
çalışılsa
da,
müstəqilliyin bərpasından sonra tarixi
xidmətləri layiqli qiymətini alıb.

14

Sonda müəllim-tələbə heyətinin çoxsaylı
sualları cavablandırılıb.
Qonaq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
tərəfindən 2010-cu ildə çap olunmuş “Hacı
Zeynalabdin
Tağıyev”
kitab-albomunu
Universitetin kitabxanasına hədiyyə edib.

Polşalı alim tələbələrə
mühazirə oxuyub
Polşanın Krakov İqtisad Universitetinin
müəllimi Katarzyna Mikolajczyk “Erasmus+”
mübadilə proqramı çərçivəsində Biznes və
iqtisadiyyat fakültəsinin tələbələri üçün
mühazirə oxuyub.

Mühazirələr Mərkəzi və Şərqi Avropa
ölkələrinin bank sisteminin tarixi, inkişafı, bank
sektorunda özəlləşdirmə, bankların təsiri və
bu kimi mövzuları əhatə edib.
Qonaq müəllimin “Seçilmiş Mərkəzi və Şərqi
Avropa ölkələrinin bank sektorunun dövlət
idarəçilik sistemindən bazar iqtisadiyyatına
doğru inkişafı” və “Böhransonrası nizamlama
tədbirlərinin xarici banklara, habelə onların
xarici ölkələrdə yerləşən filial və törəmə
müəssisələrinə təsiri” mövzusunda interaktiv
mühazirələri bakalavriat tələbələri tərəfindən
maraqla dinlənilib.
Polşalı qonağın “Mərkəzi və Şərqi Avropa
banklarında xarici kapital: ölkənin bank
sektoruna giriş (birbaşa xarici investisiya və
özəlləşdirmə, bankların birləşdirilməsi və ya
bir-birini udması yolu ilə), habelə onun xarici
ölkələrdə yerləşən bankların səmərəlilik,
effektivlik və stabilliyinə təsiri” adlı
mühazirəsində isə MBA tələbələri iştirak
ediblər.

UNİVERSİTET XƏBƏRLƏRİ

Axısqa türkləri ilə görüş
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
tərəfindən təşkil olunan tədbiri giriş sözü ilə
kafedranın müdiri, dos. Ülviyyə Rəhimova
açıb. Kafedra müdiri Türk xalqları arasında
həmrəylik və əməkdaşlıq əlaqələrinin,
mənəvi bağların möhkəmləndirilməsinin
zəruriliyindən danışıb. Kafedranın professoru
Asif Hacıyev Axısqa türklərinin tarixi və
Azərbaycanda məskunlaşmaları haqqında
məlumat verib. Kafedranın professoru
Məhərrəm Qasımlı Axısqa türklərinin öz
doğma torpaqlarına qayıtmaq uğrunda
mübarizəsindən danışıb.

Azərbaycan mühasiblərinin problemlərinin
öyrənilməsi, mühasibat uçotu və vergi
qanunvericiliyi üzrə tədqiqatların və elmi
araşdırmaların stimullaşdırılması, beynəlxalq
təcrübə üzrə məlumatlılığın artırılması
məqsədi ilə keçirilən tədbirin təşkilində və
forumun gündəliyində olan məsələlərin
müzakirəsində fəal iştirak edib, bölmələrdə
məruzə ilə çıxış ediblər.

Məzunumuz Aygün Sadiqin
imza günü keçirilib
Daha sonra Universitetin qonaqları–Axısqa
türklərinin nümayəndələri Axısqa türklərinin
tarixi, etno-mədəni dəyərləri, öz torpaqlarına
qayıtmaq uğrunda apardıqları mübarizə,
ədəbi yaradıcılıqları, folkloru, digər xalqlarla
ədəbi-mədəni əlaqələri, adət-ənənələri,
məişət həyatı haqqında məlumat veriblər.
Qonaqlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycan xalqına
təbriklərini çatdırıb, dünyanın heç bir
ölkəsində görmədikləri hörməti Azərbaycan
xalqından gördüklərini ifadə ediblər.

Əməkdaşlarımız Milli Mühasiblər
Forumunda iştirak edib
Maliyyə və iqtisadiyyat kafedrasının müdiri,
dos. Nəriman Böyükkişi və kafedranın
müəllimləri Polad Əzizov, Esmira Kazımova,
Təhmasib Hüseynov, Elvin Hacıyev və Nəsimi
Nuriyev
Vergilər
Nazirliyinin
Tədris
Mərkəzində keçirilmiş “II Milli Mühasiblər
Forumu”nda iştirak ediblər. Əməkdaşlarımız

Azərbaycan Universitetinin məzunu, gənc
yazar Aygün Sadiqin ədəbi mühitə təqdim
olunan “Güzgüdə kim var?” adlı ilk kitabının
Universitetin kollektivi üçün təqdimatı və imza
günü keçirilib. Tədbirdə iştirakçılara kitaba

daxil edilmiş şeir və hekayələr haqqında
məlumat verilib. Qeyd olunub ki, kitabı müəllif
üçün uğurlu başlanğıc hesab etmək
mümkündür.
Aygün Sadiq Azərbaycan Universitetindən
2008-ci ildə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimliyi ixtisası üzrə məzun olub.
“Güzgüdə kim var” adlı kitabda müəllifin son
10 ildə yazdıqlarının böyük hissəsi toplanıb.
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XXIV buraxılış Məzun Günü
Azərbaycan Universitetinin 2017/2018-ci
tədris ili məzunlarına həsr olunmuş XXIV
buraxılış Məzun Günü “Excelsior Hotel&Spa
Baku”da keçirilib.

Tədbirin rəsmi hissəsi Dövlət Himninin və
Universitetin himninin səsləndirilməsi ilə
başlayıb. Rektor Səadət Əliyeva, elmi işlər
üzrə prorektor Yusif Qasımov, Xarici dillər
kafedrasının müdiri Samirə Məmmədova çıxış
edərək məzunları təbrik edib, onlara uğurlar
arzulayıblar. Çıxışlarda qeyd olunub ki,
ölkənin ali təhsil məkanında xüsusi çəkisi ilə
fərqlənən Azərbaycan Universiteti 24-cü
dəfədir ki, öz məzunlarını iş dünyasına yola
salır. Vurğulanıb ki, universitet heyəti və

müəllimlər məzunların onlara göstərilən
etimadı iş həyatında öz fəaliyyətləri ilə
doğruldacaqlarına, doğma vətənimizın adını
daşıyan Azərbaycan Universitetinin adını
daim uca tutacaqlarına və layiqincə təmsil
edəcəklərinə,
ölkəmizin
qüdrətlənməsi
naminə çalışacaqlarına, onun hərtərəfli
inkişafına öz töhfələrini verəcəklərinə
əmindirlər.
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Rəsmi hissədə yüksək göstəricilərlə məzun
olan tələbələrə Azərbaycan Universiteti
rektorunun fəxri fərmanları təqdim olunub.
Universitetdən 95.17 orta müvəffəqiyyət
göstəricisi ilə birinciliklə məzun olan Vəfa
Axundova məzunlar adından çıxış edib, öz
şəklini “Azərbaycan Universitetinin fəxrləri”
lövhəsinə yerləşdirib.
Rəsmi hissənin ardından açıq havada
məzunların papaqatma mərasimi keçirilib.
Tədbir Murad Arif konserti və DJ proqramı ilə
davam edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Universitetini bu il
ümumilikdə 232 məzun bitirib.

Fəxri fərmanla təltif olunan məzunlar
Turan Nurməmmədova
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin 1-cisi
Vəfa Axundova
Humanitar fənlər fakültəsinin 1-cisi
Sərxan Abbaszadə
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları
fakültəsinin 1-cisi
Hüsniyyə Hüseynova
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin 2-cisi
Sabina Əzimova
Humanitar fənlər fakültəsinin 2-cisi
Əyyub Hacıyev
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları
fakültəsinin 2-cisi
Mehparə Cəfərova
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin 3-cüsü
Bahar Həsənli
Humanitar fənlər fakültəsinin 3-cüsü
Gülsüm Babayeva
İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları
fakültəsinin 3-cüsü

AXC-100

“İpək Yolu” jurnalının birinci
nömrəsi AXC-nin 100 illiyinə
həsr olunub
Azərbaycan Universitetinin elmi jurnalı “İpək
Yolu”nun 2018-ci il üçün birinci nömrəsi
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə
həsr olunub.
 



 

 
     
      
    






 





Jurnalın “AXC-100” bölməsində professor
Anar İsgəndərovun “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurulması və tariximizdə
yeri”, professor Qabil Əliyevin “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin Qafqazda yaranmış
digər respublikalarla qarşılıqlı münasibətləri
(1918-1920-ci illər), əməkdar jurnalist Namiq
Əhmədovun “Cümhuriyyət dövrü milli
mətbuatımız və dövlətçilik”, tarix üzrə fəlsəfə
doktoru Salman İbişovun “Azərbaycan
xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması
və mücadilə tarixinin aktual problemlərinə
dair” məqalələri yer alır.
Jurnalın İqtisad elmləri və filologiya elmləri
bölmələrində isə oxucular qeyd olunmuş
sahələri
əhatə
edən
tədqiqatların
nəticələrinin əks olunduğu məqalələr ilə tanış
ola bilərlər.

Ədəbi-bədii gecə:
“Əsrdən də uzun 23 ay”
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə
həsr olunmuş növbəti tədbir Humanitar fənlər
fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti tərəfindən
hazırlanıb. “Əsrdən də uzun 23 ay” adlı
ədəbi-bədii gecədə AXC-nin 23 aylıq
fəaliyyətini əks etdirən video-çarx nümayiş
olunub, məruzələr səsləndirilib, şeir və

mahnılar ifa olunub. Tədbir iştirakçıları
AXC-nin 1918-ci ildə səsləndirilən ilk dövlət
himninə qulaq asıblar.
Rektor
Səadət
Əliyeva
Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə
2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında
“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan
edilməsi haqqında danışıb və Azərbaycan
Universitetində AXC-nin 100 illiyinin silsilə
tədbirlərlə qeyd olunduğunu diqqətə çatdırıb.
Rektor “Əsrdən də uzun 23 ay” adlı tədbirin
təşəbbüskarlarının
və
təşkilatçılarının
tələbələr olduğunu bildirib və Tələbə Elmi
Cəmiyyətinin üzvlərinə yüksək təşkilatçılıq
səbəbiylə təşəkkür edib. Elmi işlər üzrə
prorektor Yusif Qasımov AXC dövrünün və
qurucularının həyat və fəaliyyətinin hərtərəfli
tədqiq edilməsinin əhəmiyyəti haqqında
danışıb. İctimai elmlər kafedrasının müdiri,
prof. Qabil Əliyev “Azərbaycanda müstəqil
dövlətçiliyin bərpası” mövzusunda məruzə ilə
çıxış edib.

Tələbələrin qonağı, tədqiqatçı-publisist
Dilqəm Əhməd “Cümhuriyyət qurucularının
mühacirət həyatı nadir foto və sənədlərdə”
adlı sərgisi haqqında danışıb, slaydlar
vasitəsilə kolleksiyasında olan tarixi sənədlər,
fotoşəkillər, məktub və qəzetlər haqqında
dolğun məlumat verib.
Tədbir tələbələrin məruzələri ilə davam edib.
Zümrüd Kazımlı “İstiqlal Bəyannaməsi”,
Zahidə Heydərzadə “Təhsil məsələləri”
mövzularında çıxış ediblər.
Tədbir Vəfa Axundovanın ifasında “Yaşa
mənim xalqım” mahnısı ilə yekunlaşıb.
Tədqiqatçı-publisist
Dilqəm
Əhməd
tədbirdən sonra AXC auditoriyasını ziyarət
edib və “Mühacirlərin dönüşü” kitabını
auditoriyanın kitabxanasına hədiyyə edib.
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AXC-nin 100 illiyinə
həsr olunmuş sərgi
Tədqiqatçı və publisist Dilqəm Əhmədin
kolleksiyasında AXC ilə bağlı yer alan tarixi
sənəd, şəkil, məktub, kitab və digər
materialların sərgisi təşkil olunub. Tədbir AXC
auditoriyasında sərgi-mühazirə formatında
keçirilib.
Dilqəm Əhməd bildirib ki, materialları əsasən
Türkiyənin İstanbul şəhərində toplayıb.
Burada mühacirlərin həyatda olan yaxınları və
övladları ilə görüşmək imkanı əldə edərək
onların şəxsi arxivlərində olan sənədləri əldə
edib.

Qonaq daha sonra geniş prezentasiya ilə
kolleksiyada yer alan hər sənədin tarixi və
əldə olunması ilə bağlı iştirakçılara məlumat
verib. Kolleksiyada cümhuriyyət dövründə
qəbul edilə bilməyən gerbin orijinalı,
Məmməd Əmin Rəsulzadənin Finlandiyada
çəkdirdiyi şəkli, karandaşla çəkilmiş portreti,
səhhəti
haqqında
dostlarına
yazdığı
məktublar,
AXC-nin
9-cu
ildönümü
münasibəti ilə İstanbulda çəkilmiş şəkli,
Cümhuriyyətin birinci ildönümündə Bakıda
İstiqlaliyyət küçəsindəki paraddan şəkil,
Əlimərdan bəy Topçubaşovun orijinal fotosu,
1919-cu ildə Paris Sülh Konfransında iştirak
edən Azərbaycan nümayəndə heyətinin
üzvlərindən
Miryaqub
Mirmehdiyevin
Məmməd Əmin Rəsulzadəyə imzalı olaraq
göndərdiyi şəkli, AXC-nin rəsmi qəzeti
“Azərbaycan” qəzetinin redaksiya heyətinin
şəkli, Rəsulzadənin dəfn şəkilləri və başqa bu
kimi nadir sənədlər var.
Prezentasiyanın
ardından
iştirakçılar
sənədlərlə tanış olublar.
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Dilqəm Əhməd sərgi-mühazirənin sonunda
kolleksiyasındakı bir parçanı Universitetin
AXC auditoriyasına bağışlayıb və tələbələrlə
xatirə şəkli çəkdirib.

“Azərbaycan Respublikası
AXC-nin varisidir”
inşa müsabiqəsi keçirilib
Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrası
tərəfindən
Azərbaycan
Universitetinin
tələbələri arasında “Azərbaycan Respublikası
AXC-nin
varisidir”
mövzusunda
inşa
müsabiqəsi keçirilib.
AXC-nin 100 illik yubiley tədbirləri
çərçivəsində təşkil olunan müsabiqənin
qalibləri sertifikatla mükafatlandırılıb.
Amerika ədəbiyyatı ixtisası üzrə magistratura
pilləsinin I kurs tələbəsi İlhamə Zalova birinci
yerə, bakalavriat pilləsinin Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı ixtisası üzrə II kurs tələbəsi Fəranə
Mikayılova ikinci, Marketinq ixtisası üzrə I kurs
tələbəsi Leyla Ədilzadə isə üçüncü yerə layiq
görülüb.
Mükafatlandırma mərasimində tələbələrə
sertifikatlarını Azərbaycan dili və ədəbiyyat
kafedrasının müdiri, dos. Ülviyyə Rəhimova
təqdim edib. Kafedra müdiri müsabiqənin
məqsədi, təqdim olunan yazılar və
dəyərləndirilmə
kriteriyaları
haqqında
məlumat verib, qalibləri təbrik edib.

Qeyd edək ki, müsabiqənin keçirilməsində
əsas məqsəd dövlətçilik tariximizin və
cümhuriyyət dəyərlərinin öyrənilməsi və
təbliğ olunması, tələbələrin ədəbi yaradıcılıq
sahəsindəki istedad və qabiliyyətlərinin üzə
çıxarılmasıdır.

KONFRANSLAR

AXC-nin 100 illiyinə
həsr olunmuş konfrans:
“Cümhuriyyət ideologiyası
kontekstində filologiya elmi”
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə
həsr olunmuş “Cümhuriyyət ideologiyası
kontekstində filologiya elmi” respublika
konfransında Azərbaycan dövlətçiliyinin və
mədəniyyətinin formalaşmasında mühüm rol
oynamış cümhuriyyətin kontekstində filoloji
fikrin keçdiyi yol və uğurları müzakirə olunub.
Respublikanın
görkəmli alim və gənc
tədqiqatçılarının iştirak etdiyi konfransı giriş
nitqi ilə universitetin rektoru Səadət Əliyeva
açıb. Rektor dövlət başçısının 2018-ci ilin
Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsi haqqında
sərəncamını xatırladaraq rəhbərlik etdiyi ali
təhsil müəssisəsində bu istiqamətdə müxtəlif
yönlü tədbirlər keçirildiyini diqqətə çatdırıb.

Səadət Əliyeva deyib: “Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti ictimai, ideoloji və siyasi fakt
olaraq yalnız tarixi şəraitin məhsulu deyil, həm
də XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri
milli-siyasi, ədəbi və fəlsəfi düşüncənin
nəticəsidir. Həmin dövrdə tarixin heç bir
dönəmində təsadüf edilməyən nəhəng
mütəfəkkirlər ordusu olub. Bu dövrün aparıcı
ədəbi simaları olan Firudin Bəy Köçərli, Cəlil
Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy
Vəzirov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Məmməd
Əmin Rəsulzadə, Əli bəy Hüseynzadə,
Əhməd bəy Ağaoğlu, Məhəmməd Hadi,
Hüseyn Cavid, Seyid Hüseyn, Əhməd Cavad,

Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyli, Ceyhun
Hacıbəyli kimi ədiblərimiz olmasaydı, yəqin ki,
cümhuriyyət məfkurəsi formalaşmaz, belə bir
dövlət qurulmazdı”.
Səadət Əliyeva konfransda cümhuriyyətçilik
ideologiyasının
mədəniyyətdə,
ictimai
şüurda, humanitar fikirdə tutduğu mövqeyin
müzakirə olunacağını və bu baxımdan
konfransın əsas məramını olduqca səmərəli
hesab etdiyini qeyd edib: “Çox müsbət haldır
ki, konfransda eyni zamanda ədəbiyyatın
özünün
cümhuriyyət
ideologiyasının
təşəkkülündə rolu da araşdırılacaqdır”.
Konfransın plenar iclasında professorlar
Fəxrəddin Veysəlli, Vaqif Sultanlı və Bədirxan
Əhmədov mövzu ətrafında məruzələrlə çıxış
ediblər. Məruzələrdə AXC dövründə əlifba və
dil sahəsində görülmüş işlərdən söz açılıb,
Cümhuriyyətin elmi ədəbiyyatdakı adı,
Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycana dəvət
olunması, Bakının işğaldan azad edilməsi,
habelə AXC qurucularının ictimai-siyasi
fəaliyyəti kimi mövzulardan bəhs olunub.
Həmçinin Azərbaycan bayrağının rənglərində
ifadə olunan, dövlətçilik ideologiyasında

mühüm
rol
oynayan
“türkləşmək,
islamlaşmaq,
müasirləşmək”
üçlü
formulunun keçdiyi bir əsrlik yola nəzər
salınıb.
Plenar iclasın ardından konfrans öz işini
“Azərbaycan ədəbi dilinin müasir durumu və
nəzəri problemləri” və “Ədəbi tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq problemləri” bölmələrində
davam etdirib.
Konfransın materialları toplu şəklində çap
olunub.
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Gənc tədqiqatçıların
I Respublika konfransı
Gənc tədqiqatçıların I Respublika elmi-praktik
konfransında Bakıda və regionlarda fəaliyyət
göstərən ali təhsil müəssisələri, elmi-tədqiqat
institutları, müxtəlif dövlət qurumları və
qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən
magistrant, doktorant, dissertant və gənc
tədqiqatçılar iştirak edib. Azərbaycan
Universitetində keçirilən konfransda ikt və
tətbiqləri, humanitar və sosial elmlər,
iqtisadiyyat sahələrində əldə edilən elmi
yeniliklər müzakirə olunub və fikir mübadiləsi
aparılıb.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş
tədbiri universitetin rektoru Səadət Əliyeva
açaraq qeyd edib ki, ölkəmizdə ümummilli
lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dövlət
gənclər siyasəti Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə uğurla davam və inkişaf etdirilir.
Çıxışında Azərbaycan Universitetində gənc
kadrların
elmi
potensialının
düzgün
yönləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən
layihələr haqqında məlumat verən rektor bu
istiqamətdə beynəlxalq təcrübədən geniş
istifadə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Səadət
Əliyeva deyib: “Bugünkü konfrans bu
istiqamətdə atdığımız növbəti addımlardan
biridir. Gənc mütəxəssislər, tədqiqatçılar əldə
etdikləri elmi nailiyyətləri və təcrübələri
paylaşacaq, maraqlı və faydalı müzakirələrə
nail olacaqlar”.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay
Səmədov, Nəsimi rayon Gənclər və İdman
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İdarəsinin
rəisi
Elbrus
Abdullayev,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi
Xəyal Rza gənclərin tədqiqat işlərinə cəlb
olunmasının vacibliyini vurğulayıb, konfransın
işinə uğurlar arzulayıblar.
Konfransın plenar iclasında Azərbaycan dili
və ədəbiyyat kafedrasının professoru
Qorxmaz Quliyevin “Sosial-humanitar biliyin
metodoloji
prinsipləri”,
İctimai
elmlər
kafedrasının müdiri, professor Qabil Əliyevin
“Heydər Əliyev AXC qurucuları haqqında”,
dosent Boran Əzizin “Heydər Əliyev və
Azərbaycan milli mədəniyyəti” mövzularında
məruzələri dinlənilib.
Açılış və plenar iclasın ardından konfrans işini
ictimai elmlər, filologiya, iqtisadiyyat və ikt
bölmələrində davam etdirib.
Bağlanış mərasimində bölmə sədrlərinin

hesabat çıxışları dinlənilib, konfransın
istiqamətləri üzrə ən yaxşı elmi tədqiqat
işlərinin
müəllifləri
sertifikatla
mükafatlandırılıb.
Ən yaxşı elmi-tədqiqat işlərinin müəllifləri
Tural Vəlizadə, ictimai elmlər, Bakı Dövlət
Universiteti
Nərmin Muradova, filologiya (ədəbiyyat),
Azərbaycan Dillər Universiteti
Elnarə Abdulhəlimova, filologiya (dil), Bakı
Slavyan Universiteti
Arzu Nəsirli, filologiya (tədris metodikası),
Bakı Slavyan Universiteti
Könül Nuriyeva, iqtisadiyyat, Azərbaycan
Universiteti
Konfransda 18 universitet və 5 elmi-tədqiqat
institutunu təmsil edən 100-dən artıq məruzə
dinlənilib.

KONFRANSLAR

Davamlı inkişaf və humanitar
elmlərin aktual problemlərinə
həsr olunmuş beynəlxalq
konfrans
Azərbaycan Universitetində 14-15 may
tarixlərində ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunmuş
“Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual
problemləri - 2018” beynəlxalq konfransı
keçirilib. Konfransa Türkiyə, Rusiya, Braziliya,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Polşa, Şimali Kipr
Türk Respublikası, Ukrayna və başqa bu kimi
ölkə alimlərinin 232 məqaləsi daxil olub.
Təqdim olunmuş materiallar toplu şəklində
çap olunub və qeydiyyat əsnasında
iştirakçılara təqdim olunub.

Beynəlxalq konfransın iştirakçıları 14 may
günü səhər saatlarında Fəxri Xiyabana
gedərək müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu, ümummilli
lider Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla
yad edib, məzarı önünə gül dəstələri
qoyublar.
Konfrans universitetin rektoru Səadət
Əliyevanın açılış nitqi ilə başlayıb. Rektor qeyd
edib ki, davamlı insan inkişafının tədrisinə
dünyada 2005-ci ildə başlandığı halda,
Azərbaycanda bu proses ümummilli lider
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1998-ci ildən
başlayıb. Bu, ölkənin təhsil siyasətində insan
amilinin prioritet təşkil etməsindən xəbər
verir. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev
“Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf
strategiyasının ən öncül istiqamətlərindən

biridir” fikrini bəyan etməklə ölkəmizdə
təhsilin
prioritet
inkişaf
istiqamətini
müəyyənləşdirib.
Səadət Əliyeva bildirib ki, 2018-ci il ölkəmiz
üçün bir çox tarixi və mühüm hadisələrlə
zəngindir.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev xalqın iradəsi ilə bir
daha dövlət başçısı seçilib. Bu il Şərqiə ilk
demokratik parlamentli respublika olan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi
dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Digər
tərəfdən may ayında ümummilli lider Heydər
Əliyevin
anadan
olmasının
95-ci
ildönümüdür. Açılışına toplaşdığımız bu
konfrans da bu yubileyə həsr olunub. Rektor
deyib: “Bugünkü konfransa göstərilən maraq
həm davamlı inkişaf konsepsiyasına, həm də
bu konteksdə humanitar elmlərin aktual
problemlərinə elmi marağın olmasından
xəbər verir”.

AMEA-nın Tarix İnstitutunun direktoru,
akademik, millət vəkili Yaqub Mahmudov,
millət vəkili Aydın Mirzəzadə, Rusiya
Federasiyasının Azərbaycandakı fövqəladə
və səlahiyyətli səfirinin müşaviri Yeromin İqor,
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
yanında Bilik Fondunun Aparat rəhbəri,
professor İsaxan Vəliyev, görkəmli yazıçı
Çingiz Aytmatovun oğlu, diplomat Asker
Aytmatov, “Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət
Assosiasiyasının prezidenti, kulturoloq, tarix
elmləri doktoru, prof. Fuad Məmmədov,
Azərbaycan Dillər Universiteti rektorunun
müşaviri Seyfəl Həsənov konfransın açılışında
çıxış edərək müzakirə olunacaq məsələlərin
əhəmiyyətindən söz açıb, tədbirin işinə
uğurlar arzulayıblar.
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Konfransın birinci plenar iclasında Türkiyə və
Rusiyanın tanınmış alimləri – Bülent Açma və
Olqa Astafyeva məruzə ilə çıxış ediblər.

Türkiyənin
Anadolu
Universitetinin
professoru Bülent Açmanın məruzəsi
“Regional innovativ informasiya cəmiyyəti
strategiyaları: Cənub-şərqi Anadolu bölgəsi
və
Türkiyənin
cənub-şərqi
Anadolu
layihəsi”nə həsr olunub. Rusiya Prezidenti
yanında Xalq Təsərrüfatı və Dövlət Qulluğu
Akademiyasının professoru Olqa Astafyeva
isə “Mədəniyyət və ərazilərin davamlı inkişafı
fənlərarası
tədqiqatların
gözü
ilə”
mövzusunda çıxış edib.

Açılış və plenar iclasın ardından konfrans öz
işini iqtisadiyyat; filologiya (dil və ədəbiyyat);
kulturologiya; tarix və hüquq; təhsil və ikt;
sosial elmlər olmaqla 6 bölmədə davam
etdirib.
Konfransın ikinci plenar iclasında isə
iştirakçılar
Moskva
Dövlət
Pedaqoji
Universitetinin professoru Yuri Qoryachevin
“UNESCO-nun
UNITWIN
kafedrasının
proqramı dayanıqlı inkişaf proqramının
gündəliyində” çıxışını dinləyiblər.
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Bağlanış mərasimi
“Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual
problemləri - 2018” beynəlxalq konfransı 15
may günü bölmə sədrləri ilə Universitetin elmi
işlər üzrə prorektoru Yusif Qasımovun
hesabat çıxışları və rektor Səadət Əliyevanın
bağlanış nitqi ilə yekunlaşıb.

Bağlanış mərasimində plenar məruzəçi,
Anadolu Universitetinin professoru Bülent
Açma da çıxış edərək konfransın ev sahibi
Azərbaycan Universitetində olmaqdan böyük
məmnunluq duyduğunu bildirib, tədbirin işini
yüksək qiymətləndirib.
Professor Yusif Qasımov konfransın işi və
bölmələrdə müzakirə olunmuş məsələlərə
dair hesabat məruzəsi ilə çıxış edib.
Məruzədə qeyd olunub ki, konfransa
Braziliyadan Qırğızıstana qədər geniş bir
coğrafiyaya yayılmış 15-ə yaxın ölkənin alim
və tədqiqatçıları məqalə təqdim edib, 10-a
yaxın ölkədən alim isə faktiki iştirak edib.
Təqdim olunmuş 232 məqalədən 167-si
məruzə olunub ki, bu rəqəm konfransın
yüksək səviyyədə keçdiyinin göstəricisidir.
Rektor Səadət Əliyeva bildirib ki, iki günlük
beynəlxalq tədbir öz işini uğurla yekunlaşdırıb
və məqsədlərinə nail olub.
Rektor deyib: “Konfrans həqiqətən elmi
müzakirə səhnəsinə çevrildi. Həm plenar
məruzələr, həm də bölmə iclaslarında təqdim
edilən çıxışlarda çox maraqlı, ciddi elmi
araşdırmalar, nəticələr, problemlər ortaya
qoyuldu”.
Qeyd edəki ki, beynəlxalq konfransın
tərəfdaşları
Cambridge
International
Academics (İngiltərə), Liepaja Universiteti
(Latviya) və “Synergy Group”dur.

BEYNƏLXALQ SƏFƏRLƏR

Professor Asif Hacıyev
Rusiya Federasiyasında
ölkəmizi uğurla təmsil edib
Azərbaycan Universitetinin professoru Asif
Hacıyev Rusiya Federasiyasında keçirilən iki
beynəlxalq tədbirdə - Stalinqrad döyüşündə
qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş “Qızıl
ulduz” beynəlxalq forumu və “Stalinqrad
qərənfili” beynəlxalq elmi konfransında iştirak
edib. Tədbirlər Rusiya Federasiyası Prezident
qrantları Fondunun dəstəyi ilə Volqoqrad
Dövlət Sosial-Pedaqoji Universiteti və
Vətəndaş Təhsili Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilib.

Forum və konfransın açılış mərasimində çıxış
edən Asif Hacıyev Azərbaycan və rus xalqları
arasında tarixi əlaqələr, Azərbaycanın II
Dünya müharibəsində qələbəyə verdiyi
töhfələr, Respublikamızdakı multikultural
mühit və ölkələr arasındakı əməkdaşlıqdan
bəhs edərək, hər iki dövlət başçısının
vətənpərvər siyasətinin və şəxsi dostluq
münasibətlərinin müasir gənclərimiz üçün
örnək olduğunu bildirib.
Asif Hacıyev daha sonra “Stalinqrad qərənfili”
beynəlxalq konfransının plenar iclasında
“Azərbaycan
multikulturalizmi
modeli
kontekstində rusdilli təhsil” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib.
Məruzədə ölkəmizdə rus dili və ədəbiyyatının
tədqiqi və tədrisi sahəsində qazanılmış
qabaqcıl təcrübə və metodologiyadan bəhs
edilib, müştərək müəllif kollektivlərinin və
regional xüsusiyyətlərə uyğun rusdilli tədris
komplekslərinin yaradılması təklif olunub.

Məruzədə iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb ki,
bütövlükdə Azərbaycan multikulturalizmi
modeli başqa ölkələr üçün sabitlik, tərəqqi və
tolerantlıq nümunəsidir.
Prof. Asif Hacıyev eyni zamanda konfransın
“Bədii əsərin dil və üslubunun öyrənilməsi
problemləri” bölməsinə prof. V.P.Moskvin ilə
birlikdə rəhbərlik edib.

PETRA layihəsinin növbəti
seminarları Finlandiya və
İspaniyada keçirilib
Azərbaycan Universitetinin tərəfdaş olduğu
“Azərbaycan universitetlərində tədris və
təlimin təkmilləşdirilməsi” PETRA layihəsinin
növbəti təlim və seminarları Finlandiyanın
Jyvaskyla və İspaniyanın Valensiya Politexnik
universitetlərində
keçirilib.
Beynəlxalq
tədbirlərdə
Azərbaycan
Universitetini
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Bəxtiyar
Bədəlov, Sosial işin təşkili kafedrasının müdiri
Aygün Musayeva, Xarici dillər kafedrasının
müdiri Samirə Məmmədova, Monitorinq və
qiymətləndirmə üzrə mütəxəssis Elçin
Cəfərov təmsil edib.

Jyvaskyla Universitetində təşkil olunmuş
seminarlar tədris və təlim prosesində
texnologiyadan istifadəyə həsr olunub.
Valensiya Politexnik Universitetində keçirilmiş
silsilə təlimlərdə isə iştirakçılar qeyd olunmuş
universitetdə tədqiqat işlərinin təşkili və
yerinə yetirilməsi, tədqiqat işlərinin elektron
bazasının yaradılması, istifadəsi və hər kəsə
əlçatan olması (Open access) haqqında
məlumat əldə ediblər.
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Elvin Hacıyev
Xorvatiyanın Dubrovnik
Universitetində mühazirə oxuyub

Maliyyə və iqtisadiyyat kafedrasının müəllimi
Elvin Hacıyev “Erasmus+”
mübadilə
proqramı
çərçivəsində
Xorvatiyanının
Dubrovnik Universitetində səfərdə olub.
Əməkdaşımız burada tədris proqramına
uyğun olaraq Dubrovnik Universitetinin
müəllimi Meri Suman Tolic ilə birlikdə
tələbələrə “Public Sector Auditing” modulu
üzrə “Dövlət sektorunun auditi”, “Səmərəlilik
auditi”, “Audit fəaliyyətinin əsasları”, “Daxili və
kənar audit” və “Daxili nəzarət sisteminin
qiymətləndirilməsi” mövzularını əhatə edən
mühazirələr oxuyub.

insanların psixologiyası, ortaya çıxa biləcək
problemlər və onların həlli yolları, bu dövrdə
alkoqolik və narkotik maddə asılılığı ilə

mübarizə, ailə içi və iş həyatında yaşanan
problemlər və bu kimi məsələlər haqqında
məlumat verilib.

Professor Azad Məmmədov
Almaniyada beynəlxalq
konfransda iştirak edib
Azərbaycan Universitetinin Xarici dillər
kafedrasının professoru Azad Məmmədov

Gülnar Alverdiyeva Hacettepe
Universitetində mühazirə oxuyub
Sosial işin təşkili kafedrasının müəllimi Gülnar
Alverdiyeva “Mövlanə” Mübadilə Proqramı
çərçivəsində
Türkiyənin
Hacettepe
Universitetində Sosial iş ixtisası üzrə təhsil
alan
tələbələrə
mühazirə
oxuyub.
“İnsan haqları və beynəlxalq Sosial iş”
mühazirəsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
həyata keçirilən və insanların rifah səviyyəsini
yaxşılaşdırmağı hədəfləyən layihələrə həsr
olunub. “Sosial siyasətə bağlı sosial xidmətlər
və yardımlar” mühazirəsində Azərbaycan və
Türkiyənin sosial siyasətlərinin müqayisəsi,
sosial siyasətlərində yer alan sosial xidmətləri
və yardımları müzakirə olunub. “Orta yaş
dövrünün sosial və psixoloji xüsusiyyətləri”
mühazirəsində isə orta yaş dövründə
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Almaniyanın Koblenz Universitetində keçirilən
“II Mədəniyyət dilçiliyi” adlı beynəlxalq
konfransda iştirak edib.
Azad Məmmədov beynəlxalq tədbirin bölmə
iclasında “Qloballaşma diskursunun üzləşdiyi
linqvistik çağırışa dair: Müasir dünyada ingilis
dilinin dəyişən rolu” mövzusunda məruzə ilə
çıxış edib. Məruzədə müasir dünyada baş
verən siyasi proseslərin ingilis dilinin mövcud
qlobal statusuna təsiri və ingilis dilinin bu
statusunun gələcək taleyi işıqlandırılır.

AYIN ƏMƏKDAŞI

Aprel ayının əməkdaşı
Maliyyə departamentinin mühəndisi Şəhadət Yusifov aprel
ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə mühəndisin
tapşırılan işləri yüksək məsuliyyət və keyfiyyətlə yerinə
yetirməsi nəzərə alınıb.
Şəhadət Fahir oğlu Yusifov Azərbaycan Dövlət Memarlıq və
İnşaat Universitetini Mühəndis qurğuları tikintisi ixtisası üzrə
2010-cu ildə bitirib. 2011-ci ildən Azərbaycan
Universitetində çalışır.

May ayının əməkdaşı
İnsan resursları şöbəsinin karyera üzrə mütəxəssisi Aytən
Əsədova may ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə
mütəxəssisin verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsində
göstərdiyi məsuliyyət və işə yaradıcı yanaşma bacarığı
nəzərə alınıb.
Aytən Zeynal qızı Əsədova Azərbaycan Universitetini Dünya
iqtisadiyyatı ixtisası üzrə 2016-cı ildə bitirib. Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin magistratura
tələbəsidir. 2016-cı ildən Azərbaycan Universitetində işləyir.

İyun ayının əməkdaşı
Tədris şöbəsinin baş metodisti Rübabə Xəlilova iyun ayı
üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib. Seçimdə mütəxəssisin şöbə
rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırıqları dərhal və keyfiyyətlə
yerinə yetirməsi nəzərə alınıb.
Rübabə Məhəmməd qızı Xəlilova Azərbaycan Dövlət
Neft-Kimya İnstitutunu kimyaçı texnoloq mühəndis ixtisası
üzrə 1986-cı ildə bitirib. Əmək fəaliyyətinə Uşaq
Xəstəxanasında katibə olaraq başlayıb. 1993-cü ildən
Azərbaycan Universitetində işləyir.

İyul ayının əməkdaşı
İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları fakültəsinin
dekanı Asif Paşayev iyul ayı üzrə “Ayın əməkdaşı” seçilib.
Seçimdə dekanın vəzifəsinin icrasında yüksək səriştə,
peşəkarlıq, məsuliyyət və dəqiqlik nümayiş etdirməsi və
təşkilatçılıq bacarığı nəzərə alınıb.
Asif Fərman oğlu Paşayev Bakı Dövlət Universitetini Tətbiqi
riyaziyyat ixtisası üzrə 1996-cı ildə bitirib. Əmək fəaliyyətinə
Milli Aviassiya Akademiyasında mühəndis-proqramçı olaraq
başlayıb. 2012-ci ildən Azərbaycan Universitetində çalışır.
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YUBİLEY

Professor Məhərrəm Qasımlının
60 illik yubileyidir

Professor Yusif Qasımovun
50 illik yubileyidir

Azərbaycan
Universitetinin
professoru,
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, əməkdar
elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, Şöhrət
ordenli ədəbiyyatşünas, folklorşünas, şair
Məhərrəm Qasımlının 60 yaşı tamam olub.
Görkəmli alimi Azərbaycan Universitetinin
kollektivi adından 60 illik yubileyi münasibəti
ilə təbrik edir, can sağlığı, elmi – pedaqoji və
publisistik
fəaliyyətində
yeni
uğurlar
arzulayırıq!
Məhərrəm Paşa oğlu Qasımlı 1958-ci ildə
Tovuz rayonunun Alakol kəndində anadan
olub. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya
ixtisasını bitirib.
Qədim
və
orta
dövr
Azərbaycan
ədəbiyyatının məşhur bilicisi olan Məhərrəm
Qasımlı Dövlət Mükafatı laureatıdır. 1994-cü
ildən
“Azərbaycan
ədəbiyyatı
tarixi”
oncildliyinin redaksiya heyətindədir. Aşıq
sənəti (1996), Sənə sözüm var (2004),

Azərbaycan Universitetinin elmi işlər üzrə
prorektoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
professor Yusif Qasımovun 50 yaşı tamam
olub.
Azərbaycan Universitetinin kollektivi adından
Yusif müəllimi 50 illik yubileyi münasibətilə
təbrik edir, elmi-pedaqoji fəaliyyətində
uğurlar arzulayırıq!
Yusif Soltan oğlu Qasımov 1968-ci ildə
Cəbrayıl rayonunda anadan olub. 1992-ci
ildə
Bakı
Dövlət
Universitetinin
Mexanika-riyaziyyat
fakültəsini
bitirib.
1996-cı
ildə
Fizika-riyaziyyat
elmləri

Ozan-aşık sanatı (2010) monoqrafiyalarının
müəllifidir. Ölkədə və xaricdə nüfuzlu elmi
jurnallarda məqalələri çap olunub.
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat
İnstitutunun folklor şöbəsinin müdiridir.
2003-cü ildən nəşr olunan "Folklor və
etnoqrafiya" jurnalının baş redaktorudur.
“Orxan Paşa” təxəllüsü ilə şeirlər yazır.
2015-ci ildə “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına layiq görülüb. Prezident İlham Əliyevin
avqust ayında imzaladığı sərəncamla
Azərbaycan aşıq sənətinin tədqiqi sahəsində
uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib.
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namizədi, 2010-cu ildə isə Riyaziyyat elmləri
doktoru elmi adı alıb.
1992-1995-ci illərdə Tətbiqi Riyaziyyat Elmi
Tədqiqat İnstitutunda kiçik elmi işçi,
1995-1997-ci illərdə Tətbiqi Riyaziyyat Elmi
Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi, 2006
və
2009-cu
ildə
Fransanın
Nant
Universitetində dəvətli professor olub.
1997-2017-ci illərdə Tətbiqi Riyaziyyat Elmi
Tədqiqat İnstitutunda “Tərs məsələlər və
qeyri-xətti tənliklər” şöbəsinin müdiri
vəzifəsini icra edib.
Onlarla elmi tədqiqat işinin – kitab, məqalənin
müəllifi, beynəlxalq konfransların iştirakçısı,
qrant müsabiqələrinin qalibidir.
Bir neçə beynəlxalq jurnalın baş redaktoru,
Redaksiya Heyətinin üzvü, müxtəlif ölkələrdə
keçirilən
beynəlxalq
konfransların
təşkilatçısıdır.
2017-ci ildən Azərbaycan Universitetində
çalışır.

Gələcəyini bu gün seç!

MAGİSTRATURA
PROQRAMLARINA

QƏBUL

MBA PROQRAMI

Kompüter elmləri
İqtisadi fəaliyyətin riyazi
və informasiya təminatı

Biznesin təşkili və idarə edilməsi
Maliyyə sahəsi üzrə biznesin təşkili
və idarə edilməsi
Marketinq sahəsi üzrə biznesin təşkili
və idarə edilməsi

Filologiya
Ədəbiyyatşünaslıq
(Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı,
Amerika ədəbiyyatı)

Tarix
Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi

Azərbaycan dili
Azərbaycan ədəbiyyatı

Sosial iş

Vergi üzrə biznesin təşkili və idarə
edilməsi

Həyat fəaliyyətinin müxtəlif
sahələrində sosial iş

Mühasibat uçotu üzrə biznesin təşkili
və idarə edilməsi

Gənclərlə iş

Dilşünaslıq (İngilis dili)
Dövlət sifarişi (DS) ilə qəbul aparılır.

Xaricdə təqaüdlü təhsil

Daxili təqaüd proqramı

Tələbələrə Erasmus+, Mövlanə və DAAD proqramları

Magistratura səviyyəsi üzrə orta müvəffəqiyyət

çərçivəsində xaricdə təqaüdlü təhsil və akademik təcrübə

göstəricisi 95 və yuxarı, qiymətləri A olan

imkanları yaradılır.Avropa və Türkiyənin tərəfdaş

tələbələr üçün aylıq 100 manat məbləğində

universitetlərində bir yaxud iki semestr ərzində əldə olunan

universitetin öz büdcəsindən maliyyələşən

kreditlər Azərbaycan Universiteti tərəfindən tanınır.
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“Ən yaxın köməkçim
işimə olan sevgimdir”
Müsahibimiz Azərbaycan Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, fizika-riyaziyyat
elmləri doktoru, professor Yusif Qasımovdur.
Yusif müəllim, qarşıdan gələn tədris ilinin
başlanğıcında
Sizi
görməkdən
və
“Çağlayan” jurnalının növbəti sayı üçün
bu müsahibəni götürməkdən olduqca
məmnunuq. Yeni tədris ilində Azərbaycan
Universitetinin elmi tədqiqat işlərinin
aparılması sahəsində hədəfləri nələrdir?
Mən də sizləri salamlayır və yeni tədris ilində
Universitetimizin
təbliği
istiqamətində
apardığınız səmərəli işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Onu da qeyd edim ki, bu
fəaliyyətin tərkib hissəsi kimi “Çağlayan”
layihəsini çox uğurlu hesab edirəm. O ki, qaldı
elmi
fəaliyyətlə
bağlı
hədəflərimizə,
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məqsədimiz başladığımız və artıq müəyyən
müsbət
nəticələrə
gətirib
çıxarmış
strategiyamızı davam və inkişaf etdirməkdir.
Rektor Səadət Əliyeva 2017-ci ilin
yekunlarına həsr olunmuş yığıncaqda
tədqiqatyönümlü universitet statusunun
qazanılmasını Azərbaycan Universitetinin
növbəti hədəflərindən
biri olaraq
açıqlamışdı. Aradan keçən vaxt ərzində bu
istiqamətdə hansı işlər görülüb?
Əslində mahiyyət etibarı ilə universitet elə
tədqiqat müəssisəsi olmalıdır – universitet
anlayışının mahiyyətində elə bu durur. Amma
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bunun hüquqi aspektləri də var ki, bu da
dövlətin
təhsil
strategiyası,
təhsil
müəssisələrinin qarşısına qoyulan tələblərlə
müəyyən edilir. Bilirsiniz ki, son bir neçə ildir
ki, Azərbaycan ali təhsil sistemində tədqiqat
universiteti termini gündəmə gəlib. Bu barədə
dövlət başçısının uyğun sərəncamları da
vardır. Bu anlayışın konkret kriteriyaları isə
baş nazirin 29 dekabr 2017-ci il tarixli qərarı
ilə müəyyən edildi. Elə bu qərardan çıxış
edərək rektor Səadət Əliyeva Azərbaycan
Universitetinin
qeyd
etdiyiniz
strateji
hədəflərini açıqlamışdı. Bundan sonra
müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq üçün
konkret tədbirlər planı işlənib hazırlandı və
rəsmi olaraq rektor tərəfindən imzalandı. Bu
sənəddə tədqiqat universiteti statusunu
qazanmaq üçün dövlətin müəyyən etdiyi hər
bir kriteriya üzrə yaxın və uzaq perspektivdə
görüləcək işlər öz əksini tapıb. Müəyyən
edilən kriteriyalar isə bir neçə istiqaməti əhatə
edir. Bunlardan birincisi universitetin texniki
təminatı, müasir maddi-texniki bazasının
olmasıdır ki, Universitetimiz bu istiqamətdə

həmişə müsbət mənada fərqlənib. İndi
Azərbaycan Universitetinin ən müasir
tələblərə cavab verən, bütün texniki
vasitələrlə təmin edilmiş auditoriyalara malik
tədris korpusu var. Bundan başqa, bütün
fakültələr üzrə professor-müəllim heyətinin
gücləndirilməsi, müasir biliklərə malik, xarici
dillərdə tədris edə bilən alimlərin cəlb
edilməsi üzrə məqsədyönlü iş aparılır.
Tədqiqat universiteti statusu ilə bağlı qoyulan
ən ciddi tələblər, əlbəttə ki, aparılan
elmi-tədqiqat işlərinin səviyyəsi, onların
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri, dünya
elminə inteqrasiya, elmi qrantlarda iştirakı ilə
bağlıdır.
Bütün
bu
istiqamətlərdə
Universitetimiz artıq müəyyən uğurlara nail
olub. 2017-2018-ci illərdə əməkdaşlarımızın
beynəlxalq bazalarda (Clarivate Analytics,
Thomson Reuters, Scopus) indekslənən
jurnallarda dərc etdirdikləri məqalələrin sayı
ötən illərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə
artmışdır. Bundan başqa Universitetimizin
birbaşa təşkilatçılığı ilə Bakıda, Riqada (Litva),
Kocaelidə (Türkiyə) nüfuzlu alimlərin iştirak
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etdiyi beynəlxalq konfranslar keçirilmişdir.
Bakıda təşkil etdiyimiz konfranslarda
respublikanın demək olar ki, bütün universitet

Sizin qeyd etdiyiniz kimi, tədqiqatyönümlü
universitetlərə transformasiya ölkəmizdə
yeni gündəmə gəlmiş anlayışdır. Bəs bu
sahədə dünya təcrübəsi necədir?
Bayaq qeyd etdim ki, əslində universitet elə
tədqiqat yönümlü olmalıdır. Tanınmış xarici
universitetlər əvvəldən bu kriteriyalarla
qurulduğundan orada xüsusi bir keçid
problemləri də mövcud deyildir. Bu
universitetlərdə müasir elmi innovativ
istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılır, alınan
nəticələr isə dövlət və biznes qurumlarına
birbaşa inteqrasiya edilir. Çox zaman belə

və institutlarının əməkdaşları təmsil olundular.
Əməkdaşlarımız xarici ölkələrdə keçirilən bir
neçə beynəlxalq konfransda məruzələrlə
çıxış etdilər. Elə bu il Azərbaycan Prezidenti
yanında Elmin İnkişafı Fondundan iki
elmi-tədqiqat qrantı qazanılıb. Mən son illərdə
əldə etdiyimiz bəzi nəticələri sadaladım və elə
bunlardan da görünür ki, universitet
rəhbərliyinin
tədqiqat
universiteti
kriteriyalarını
ödəmək
istiqamətində
götürdüyü kurs düzgündür və real nəticələrini
verməkdədir.
Bu sahədə stimullaşdırıcı tədbirlər də
həyata keçirilir. Bu tədbirlər nədən
ibarətdir?
Belə tədbirlərin olması zəruridir. İstənilən fərd
çəkdiyi zəhmətin, qazandığı uğurun qarşılığını
bu və ya digər dərəcədə almalıdır. Əlbəttə,
əsl tədqiqatçı sevdiyi mövzuda tədqiqat
aparanda, yeni elmi nəticə alanda o, ancaq
mənəvi zövq və həzz haqqında düşünür və
bunun qarşılığını ödəmək əslində mümkün
deyil. Amma əgər bu zəhmət və qazanılan
uğur həm də ümumi işə öz töhfəsini verirsə,
onda hökmən qiymətləndirilməlidir. Bunları
nəzərə alaraq rektor tərəfindən xüsusi bir əmr
imzalanıb ki, bu da beynəlxalq indekslənən
jurnallarda çap olunmuş məqalələrə görə
mükafatların verilməsini, ciddi beynəlxalq
konfranslarda iştirakın dəstəklənməsini və bu
kimi digər stimullaşdırıcı tədbirləri nəzərdə
tutur.
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tədqiqatlar, hətta kadr hazırlığı əvvəlcədən
verilən sifarişlər əsasında aparılır və
maliyyələşdirilir.
Ali təhsil müəssisələrimiz bu statusu
almaq, dünya elminə inteqrasiya etmək
yönündə hansı bariyerləri aşmalıdırlar?
Universitetlər daha çevik olmalıdırlar. Bu hər
iki istiqamətdə, həm kadr hazırlığı və də elmi
tədqiqat sahəsinə aiddir. Biz yaxın gələcəkdə
ölkəmizdə ehtiyac duyulacaq ixtisasları
müəyyən etməli, dərhal belə kadrların
hazırlanmasına başlamalıyıq. Təbii ki, burada
universitetlərə ixtisas seçimi ilə bağlı
müəyyən imtiyazlar verilməli və prosedurlar
sadələşdirilməlidir. Tədqiqata gəldikdə isə,
müasir elmmetrik bazalar ən aktual elmi
tədqiqat istiqamətlərini müəyyən etmək üçün
rahat imkanlar yaradır. Bunlardan istifadə
etməklə istedadlı gənclərimizi belə sahələrə
yönəltmək, ehtiyac olarsa, onları bu sahədə
tanınmış xarici mərkəzlərə ezam etmək, xarici
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mütəxəssislərin elmi rəhbərliyi ilə təmin
etmək və sonda universitetlərimizə dəvət
edərək onlara uyğun şərait yaratmaq lazımdır.
Zaman keçdikcə biz belə yetişdirilmiş
gənclərin ətrafında aktual elmi istiqamətdə
araşdırmalar aparan məktəblərin yarandığının
şahidi olacağıq. Universitetlər xəsislik
etmədən öz gəlirlərinin ciddi hissəsini elmi
kadrların yetişdirilməsinə, xaricdən olan
tanınmış mütəxəssislərin dəvət edilməsinə,
elmi
laboratoriyaların
yaradılmasına,
əməkdaşların beynəlxalq elmi tədbirlərdə
iştirakının
dəstəklənməsinə,
elektron
kitabxanalara, elmi bazalara giriş əldə
edilməsinə ayırmalıdırlar. Belə olsa, tezliklə
uğurlar da gələcək.
Bəs dünyada hansı qlobal çağırışlar
aktualdır? Dünya elmini hazırda hansı
məsələlər narahat edir və bunlar bizim
pəncərəmizdən necə görünür?

İndi dünyada elmi tədqiqatlar daha humanitar
yönümlü olmağa başlayıb. O mənada ki,
ekoloji, sosial layihələr, iqlim dəyişmələri,
ərzaq qıtlığı problemləri daha önə çıxmağa
başlayıb. Məlumdur ki, təbii və sosial
proseslər Arximed spiralı şəklində inkişaf edir.
Bu o deməkdir ki, hər bir mərhələ yüksək
fazada yenidən və dəfələrlə təkrarlanır. Baxın,
klassik elmlər yeni yaranarkən onlar vahid
fəlsəfə adında birləşirdi. Sonralar müxtəlif elm
sahələri ayrılaraq müstəqil inkişaf etdilər. İndi
isə biz yenidən elmlərin yaxınlaşdığını və
çulğalaşdığını müşahidə edirik.

Nanotexnologiyaların, genetikanın, kimya və
gen mühəndisliyinin problemləri üzərində
fizik və riyaziyyatçılar, bioloqlar, kimyaçılar,
materialşünaslar, hətta bəzən filosoflar birgə
çalışırlar. Mən bir neçə il bundan əvvəl bir
İsveç universitetində oldum. Hələ o zaman
orada İKT mütəxəssislərini “yeni cəmiyyətin
dizaynerləri” adlandırırdılar. Bizdə bu
sahələrin bəziləri üzrə kifayət qədər ciddi
məktəblər vardır. Digər aktual sahələrdə
məktəblərin yaradılması yolları haqqında az
öncə qısa danışdıq.
İnanırıq ki, çox yaxın gələcəkdə
Universitetimizin elmi nüfuzunun artması
yönündə görülmüş işlərin yeni nəticələrini
görə biləcək və yeni uğurların şahidi ola
biləcəyik. Sizin çox zəngin və məhsuldar
elmi fəaliyyətiniz var. Onlarla elmi tədqiqat
işinin – kitab və məqalənin müəllifi, qrant
müsabiqələrinin qalibi, beynəlxalq tədbir

və konfransların iştirakçısısiniz. Bir neçə
beynəlxalq jurnalın baş redaktoru,
redaksiya heyətinin üzvüsünüz, müxtəlif
ölkələrdə
keçirilən
beynəlxalq
konfransların təşkilatçısı olmusunuz.
Fransanın Nant Universitetində dəvətli
professor kimi çalışmısınız. Təltiflərə layiq
görülmüsünüz. Bu qədər işin öhdəsindən
necə gəlirsiniz? Bütün bunlara necə nail
olmaq mümkündür?
Siz bu fəaliyyətləri saydıqca bəlkə kiməsə çox
görünə bilər. Amma mən bütün bunlara sadə
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işim kimi yanaşıram və gündəlik fəaliyyətimdə
onları vəzifə borcum kimi yerinə yetirməyə
çalışıram. Ən yaxın köməkçim isə bütün
sahələrdə işlərimə olan sevgim və aldığım
nəticələrin mənə verdiyi həzzdir. İstedad və
işinə sevgi olarsa, hər kəs bu və ya digər
səviyyədə uğur qazanacaqdır.
Yusif müəllim, elmi tədqiqat xaricində
hansı əlavə məşğuliyyət, yaxud hobbiniz
var? Bədii ədəbiyyata münasibətiniz
necədir? Belə deyək, 24 saatınızı necə
keçirirsiniz?

Əslində hobbi və məşğuliyyət üçün çox az
zaman qalır. Azərbaycan muğamlarını,
ədəbiyyatı və poeziyanı sevirəm. Həm klassik,
həm də müasir nümunələri daim mütaliə
edirəm. Həyatımı bunlarsız təsəvvür etmirəm.
Hobbi kimi olduğum xarici ölkələrdən
süvenirlər toplamağı xoşlayıram.

Bu il 50 illik yubileyinizi qeyd etdiniz.
Azərbaycan Universitetinin kollektivi
adından bu münasibətlə Sizi bir daha
təbrik edirik. Özünüzü neçə yaşda hiss
edirsiniz yaxud 50 yaşın sizin üçün
mənası nədir?

Azərbaycan elmi ictimaiyyəti, elmi mühiti
Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və sosial
sisteminin bir parçasıdır. Və bu sistemdəki
istənilən müsbət dəyişmələr elmi mühitimizin
inkişafına təkan verəcəkdir. Odur ki, elmi
ictimaiyyətə Azərbaycanın bir dövlət kimi
sürətli inkişafını, müasir texnoloji innovasiyalar
və
intellektual
potensiala
əsaslanan
iqtisadiyyatımızın qurulmasını arzu edirəm.
Bunlar bir tərəfdən elm və təhsilimiz
qarşısında yeni tələblər qoyacaq, digər
tərəfdən bu sahələrə investisiya axınını
müəyyən edəcəkdir.

Təbrikinizə görə sağ olun. Yaxşı ki, təbiətin
qanunları elədir ki, dəqiq ömrümüzün
uzunluğunu bilmirik. Odur ki, 50 yaşın nə

Yusif müəllim, müsahibə üçün təşəkkür
edir, sizə can sağlığı və fəaliyyətinizdə
yeni uğurlar arzulayırıq.

Qələm kolleksiyam var. Orada bəzi tanınmış
adamların da qələmlərini saxlayıram. Amma
elmi tədqiqat, elmi təşkilatçılıq, elmi
redaktorluq fəaliyyətim həm də hobbilərimdir.
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mənası olduğunu dəqiq deyə bilmərəm. Əgər
bilsəydim ki, 100 il yaşayacam, deyərdim ki,
ömrümü yarı etdim. Amma yaxşı ki, bunu
bilmirəm. Riyaziyyatçı kimi deyə bilərəm ki, 50
yuvarlaq bir rəqəmdir və bu baxımdan
insanlar belə illərə daha diqqətlə yanaşırlar.
Odur ki, bir ayaq saxlamaq, ötüb keçənləri,
uğursuzluqların səbəblərini təhlil etmək
baxımından mən də bu yuvarlaqlıqdan
yararlandım. Son olaraq Azərbaycan elmi
ictimaiyyətinə
arzularınızı
öyrənmək
istəyirik.

TƏQAÜDLƏR

100
Daxili təqaüd
Tam akademik yükü ödəmiş, orta müvəﬀəqiyyət göstəricisi
95-dən yuxarı və qiymətləri A olan tələbələr üçün
100 manat məbləğində aylıq təqaüd təyin olunur.

500
Aprel şəhidi Fəxrəddin Qurbanlı adına təqaüd
Ümumi məbləği 500 manat olan təqaüd I tədris ilinin I semestrində
universitetə ən yüksək balla qəbul olmuş tələbəyə verilir.
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QARABAĞ ATLARI
Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ atları uzun təkamül yolu nəticəsində Qarabağda
formalaşıb. Qarabağ atlarının cins kimi təkmilləşməsində əvəzsiz rol oynayan xan
zavodlarında əsasən Maymun, Qarnıyırtıq, Əlyetməz və Toxmaq tipinə aid atlar saxlanılıb.
Qarabağ atlarının üzərində igidlərin oynadığı çövkən oyunu cəsurluq, çeviklik rəmzi olub.
Bu oyun onu oynayan zaman işlədilən, ağacdan hazırlanmış alətin adı ilə (çövkən,
çovgan, çoğan) belə adlandırılıb. Çövkən Azərbaycan xalqının ən qədim, təxminən 3
minillik tarixi olan mədəni irs nümunələrindən biridir.
Milli-mədəni irsimizin təbliğinə həsr olunmuş növbəti yazımız Qarabağ atları və çövkən
oyunu haqqındadır.

Tarixin yaddaşı
Azərbaycanı
dünyaya
tanıdan
milli
sərvətlərimizdən biri də Qarabağ atlarıdır.
Tarixin yaddaşında Qarabağ atının müəyyən
dəyişikliyə uğrasa da, öz əsli-kökünü saxlaya
bildiyi, cinsinin XVIII-XIX əsrlərdə xeyli
yaxşılaşdırıldığı bildirilir.

Tarixi mənbələrin verdiyi məlumatlara görə,
Makedoniyalı İsgəndər, İran hökmdarı Dara
kimi sərkərdələr öz süvari qoşunlarını
Qarabağ atları hesabına gücləndirmişlər.
Ötən əsrin ortalarında Qarabağda yetişdirilən
atların səs-sorağı Avropadan gəlirdi.

Tarixi mənbələrdə qeyd olunur ki,
Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ atları
qədim dövrlərdən başlayaraq yerli atların
əsasında və uzun təkamül yolu nəticəsində,
əsrlər boyu aparılan alq seleksiyası
sayəsində Qarabağda formalaşıb. Qarabağ
atlarının cins kimi təkmilləşdirilməsində və
böyük şöhrət qazanaraq geniş coğrafiyada
yayılmasında Qarabağın xan zavodlarının
əvəzsiz rolu olub.

Qarabağ atları əsasən qızılı-kürən və kəhər
rəngli, dözümlü, ortaboylu, bədən quruluşu
mütənasib, ilxı şəraitinə davamlıdırlar. Yüksək
qaçış sürəti ilə seçilirlər. Rekord sürət Ağdam
Atçılıq Zavodunda yetişdirilən “Sumqanda”
adlı ata məxsusdur. “Sumqanda” 1600 metr
məsafəni 1 dəqiqə 54 saniyəyə (50.52
km/saat), 2400 metr məsafəni isə 2 dəqiqə
52 saniyəyə (50.23 km/saat) qaçıb. Bu,
dünya rekordundan (70.76 km/saat) təqribən
20 km/saat azdır.

Pənah xan, İbrahim xan, Mehdiqulu xan,
Cəfərqulu xan, Xurşidbanu Natəvan və digər
an zümrəsinə dail olan sülalələrin
nümayəndələrinə
məsus
zavod
və
tövlələrdə klassik zavod atçılığı səviyyəsində
damazlıq işləri aparılıb. Qarabağın xan
zavodlarında Maymun, Qarnıyırtıq, Əlyetməz
və Toxmaq olmaqla əsasən 4 tipə aid atlar
saxlanılıb.
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Qarabağ atları bir çox beynəlxalq sərgilərdə
təmsil olunub və uğurlu yerlər tutub. Məsələn,
1867-ci ildə Fransada keçirilən sərgidə “Xan”
ləqəbli Qarabağ atı yüksək mükafatlar alıb,
1869-cu ildə keçirilən Ümumrusiya at
sərgisində Maymun gümüş, Tomaq bürünc
medala, an qızı Natəvanın “Əlyetməz” adlı
atı isə attestata layiq görülüb.
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I əsrin sonlarında Azərbaycanda feodal
sosial-iqtisadi
münasibətlərin
süquta
uğraması, ölkənin, o cümlədən Qarabağ
xanlığının çar Rusiyası tərəfindən işğal
olunması Qarabağ atlarının zəifləməsinə
səbəb olub.  əsrin əvvəllərində baş vermiş
tarixi hadisələrin bu prosesə təkan verməsi
Qarabağ atlarına yeni yanaşmanı, cinsin
reabilitasiyasını ön plana çəkib. Atların cins
keyfiyyətinin qorunması və yaxşılaşdırılması
məqsədilə I əsrin 70-ci illərində
Qarabağda Yelizavetpol atçılıq zavodu,
1921-ci ildə isə mərkəzi cütləşdirmə
məntəqəsi təşkil edilib.

Ağdam Atçılıq Zavodunun
yaradılması
XX əsrdə Qarabağ cinsinin tarixində ən
önəmli hadisə Ağdam Atçılıq zavodunun
yaradılmasıdır. Zavodun komplektləşdirilməsi
üçün əvvəlcədən hazırlıq işləri görülüb.
1946-cı ildə Qarabağ atlarının geniş yayıldığı
Ağdam, Şuşa, ocavənd, Bərdə, Yevla,
Tovuz rayonlarından cinsin arakterik
əlamətlərini özündə salayan 60 baş

Qarabağ atı, o cümlədən 59 baş madyan və 1
baş ayğır seçilib. Onlardan 27 baş madyan
daha tipik Qarabağ atı kimi müəyyən edilib və
1949-cu
ildə
Ağdam
rayonunun
Eyvazxanbəyli kəndində atçılıq zavodu
yaradılıb. Beləliklə, Ağdam Atçılıq Zavodunun
yaradılması Qarabağ atının cins tərkibinin
yaxşılaşdırılmasında böyük rol oynayıb.
1960-1970-ci illərdə respublikada kənd
təsərrüfatının ümumi inkişafı, Ağdam Atçılıq
Zavodunun
maddi-teniki
bazasının
möhkəmləndirilməsi, cıdır yarışlarına marağın
artması Qarabağ atının inkişafına münbit
şərait yaradıb. Zavod yaradıldıqdan sonra
cins dailində ailə və ətlərin formalaşması,
bir sıra Ümumittifaq sərgilərində və yarışlarda
Qarabağ atlarının fəal iştirak etməsi məhz
həmin illərə təsadüf edir.

İngiltərə kraliçasını valeh edən
Qarabağ atları
Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində
1956-cı il də mühüm yer tutur. O vaxt Böyük
Britaniyaya səfər edən sovet rəhbəri Nikita
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Xruşşov kraliça II Elizabetə Ağdam Atçılıq
Zavodundan olan "Zaman" adlı Qarabağ atı
da bağışlayıb. Bu, cinsin tarixində önəmli
hadisələrdən hesab edilir. Həmin atı Kraliçaya
məşhur jokey Əli Tağıyev aparmışdı. Kraliçaya
Qarabağ atının hədiyyə edilməsi bu atların
məşhurluğuna bir misaldır.

Məcburi köçkünlük həyatı
1993-cü ildə Ağdam rayonunun erməni
təcavüzkarları tərəfindən işğal edilməsi
Qarabağda atçılıq təsərrüfatına da ağır zərbə
vurdu. Qarabağ atlarının da məcburi
köçkünlük həyatı başladı.
Rayonun işğalından bir neçə gün əvvəl
Qarabağ atları döyüş bölgəsindən çıarılaraq
əvvəlcə rayonun Üçoğlan kəndindəki
quşçuluq
fermasına,
sonra
Yevla
rayonundakı “Aran” damazlıq qoyunçuluq
təsərrüfatının ərazisinə, daha sonra Bakı
Dövlət Cıdır Meydanına aparılıb. 1994-cü ildə
isə Ağcabədi rayonunun Xamtorpaq
ərazisinə köçürülüb. Lakin buranın torpağı,
suyu, bitki örtüyü Qarabağ atlarının doğma
yeri olan Ağdamın əvəzini verə bilməyib.
Burada atların fərdi saxlanması, onlara fərdi
qulluq edilməsi, təlim keçilməsi, cıdıra
hazırlanması üçün əlverişli şərait olmayıb.
Bütün bunların nəticəsində ötən dövrdə
atların xarici görünüşündə, qaçma sürətində
fərqlər yaranıb.

Qarabağ atlarına dövlət qayğısı
Son illər dövlətimiz tərəfindən Azərbaycan
atlarının şan-şöhrətinin özünə qaytarılması,
ölkəmizdə atçılığın inkişafının təmin edilməsi
üçün ciddi işlər görülür. 2007-ci ildə “Atçılıq
haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qəbul olunub. Bu qanunun tətbiqi ilə
əlaqədar Prezident İlham Əliyev tərəfindən
müvafiq Fərman imzalanıb, “Atçılığın inkişafı
üzrə Proqram” təsdiqlənib.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2014-cü
ildə “Azərbaycan Respublikasında Qarabağ
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atı cinsinin inkişafına əlavə dəstək haqqında”
və 2015-ci ildə “Heyvandarlığın maddi-texniki
təchizatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlər
haqqında”
sərəncamları
imzalanıb.
Hazırda Xamtorpaq ərazisində Ağdam atçılıq
təsərrüfatı
yaradılır.
Kompleks
Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilir və
34 hektar ərazini əhatə edir.
Azərbaycanın milli sərvəti olan Qarabağ atları
hazırda öz keçmiş şöhrətinin qayıdışı dövrünü
yaşayır.

Cəsurluq və çevikliyin rəmzi
Çövkən oyunu
Atüstü oyunlar Azərbaycanda qədim
zamanlardan geniş yayılıb. Onlardan ən
məşhuru çövkəndir. Bu oyun onu oynayan
zaman işlədilən, ağacdan hazırlanmış alətin
adı ilə (çövkən, çovgan, çoğan) belə
adlandırılıb. At ilə oynanılan idman komanda
oyunu olan çövkənin mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, iştirakçılar iki dəstəyə ayrılır və iki
tərəfdə qoyulan dirəklərdən ibarət rəqib
qapılarından topu keçirmək tələb olunur.
Çövkən IX-XVII yüzilliklərdə Azərbaycanda
geniş yayılmış, əsasən at üstündə, qismən
atsız oynanılan qədim oyunun və bu zaman
istifadə olunan ucu əyri uzun dəyənəyin
adıdır. Musiqinin müşayiəti ilə keçirilən bu
oyunda atları rəng etibarı ilə bir-birindən fərqli
olan hər dəstədə 6-8, bəzən isə daha çox atlı
iştirak edirdi. Oyunda əsas məqsəd
dəyənəklə rəqib qapısına top vurmaq idi.
Əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında geniş
şöhrət tapmış bu oyunun tarixi mənbələrdə
“kuyiçövkən”, “çomaq oyunu” yaxud
“çövkənbazi” adları ilə qeyd edilən başqa
variantları da var.
Çövkən oyunu şahların, xanların, bəylərin
məclislərində oynanılıb. Burada cəngavərlik,
igidlik, gücünü, hünərini göstərmək əsas yer
tutur. Oyunun Azərbaycanda, əsasən
Qarabağ torpağında çox qədimdən məşhur
olduğunu tarixi faktlar da təsdiqləyir.

MİLLİ-MƏDƏNİ İRSİMİZ

Beyləqan Örənqalada aparılmış arxeoloji
qazıntılar zamanı tapılan şirli qab üzərində
çövkən oyununun təsvir edildiyi rəsm bu
oyunun IX əsrdə yayıldığını əyani sübut edir.
Azərbaycan ədəbiyyatında və incəsənətində
çövkənin
izlərinə
çox
rast
gəlinir.
"Kitabi-Dədə Qorqud" boylarında və Nizami
Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərində
çövkəndən bəhs edilir. Ədəbi nümunələrdən
də məlum olur ki, Azərbaycanda çövkən
oyununda təkcə kişilər deyil, qadınlar da
iştirak edib.
Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında Şirin
çövkən meydanında Sasani hökmdarı Xosrov
Pərvizdən geri qalmır. Çövkən orta əsrlərə aid
miniatürlərimizdə də təsvir edilib. Azərbaycan
miniatürlərində bu oyunun dönə-dönə təsvir
edilməsi, yazılı mənbələrdə onun keçirilmə
qaydaları haqqında məlumat verilməsi
Çövkənin qədim Azərbaycan oyunu olmasını
sübut edən faktlardan biridir.
Qarabağ xanlığı dövründə çövkən oyunlarına
maraq daha da artıb, Şuşa şəhərindəki Cıdır
düzündə, Xankəndi və Xocalı arasındakı
ərazidə, Ağdamda cıdır yarışları, müxtəlif
atüstü oyunlar, o cümlədən çövkən yarışları
keçirilib. Vaxtaşırı keçirilən bu yarışlarda
Qarabağın müxtəlif yerlərindən gəlmiş
gənclər öz məharətlərini göstəriblər.

altında ilk dəfə 1900-cü ildə Parisdə keçirilən
II Olimpiya Oyunlarının proqramına daxil
edilib, beləliklə, Qərb sivilizasiyasında bu ad
təsbit edilib. Parisdə üç ölkənin 5 polo
komandası iştirak edib.
Bu gün çövkəni tariximizə, mədəni irsimizə
bəxş edən məşhur Qarabağ atlarının
yetişdirilməsi, Qarabağ atçılıq məktəbinin
inkişafı bəlli səbəblər üzündən böyük
çətinliklərlə üzləşir. Mədəni irsimizə diqqət və
qayğısını
əsirgəməyən
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın milli mədəniyyətimizin qorunması
və təbliği ilə bağlı apardığı davamlı işin
nəticəsi
olaraq
ölkəmiz
UNESCO
səviyyəsində səmərəli iş apararaq qürur
doğuran nəticəyə nail oldu. Çövkən oyunu
2013-cü ildə UNESCO-nun Qeyri-Maddi
Mədəni İrs üzrə Reprezentativ siyahısına daxil
edildi.
Bu irsin qorunub saxlanılması məqsədilə artıq
bir neçə ildir ki, Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Respublika Atçılıq Turizm Mərkəzi
tərəfindən ənənəvi olaraq çövkən oyunları
keçirilir. Bütün bunlar sübut edir ki,
milli-mənəvi dəyərlərimizi minilliklər boyu
qoruyub saxlamış xalqımız bundan sonra da
ona sahib çıxacaq.

İngilislərin təşəbbüsü ilə bu oyun “polo” adı
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İmtahan
həyəcanı
Tünzalə Verdiyeva

Azərbaycan Universitetinin müəllimi, psixoloq

İmtahan həyəcanı heç kimə yad deyil. Ali
məktəblərə qəbul imtahanı kimi həyatımızda
böyük əhəmiyyət kəsb edən imtahanın
həyəcanı da bir o qədər çox olur. Cəmi bir
neçə ay sonra qəbul imtahanlarına start
veriləcək olması gərginliyi daha da artırır. Bəs
abituriyentlər imtahana qədərki dövrdə
özünəinam hissini və enerjini itirməmək üçün
nə edə bilərlər?
Səhər gimnastikası
Bunun üçün öncə sakitləşmək, özünü
imtahanın uğurlu keçəcəyinə yönəltmək,
küyə düşməmək çox vacibdir. Əgər imtahan
verən hər hansı bir şəxsin özünə inamı
yoxdursa, həyacanlanırsa bu ona diqqətini
cəmləşdirməyə mane olacaqdır. Belə
insanlara özünütəlqin və avtotreninq
məsləhət görülür, onlar həmçinin idman
hərəkətləri, təmiz havada gəzinti ilə özlərini
sakitləşdirə bilərlər. Səhər gimnastikası fiziki
və zehni gərginliyi götürmək üçün çox
faydalıdır, imtahan öncəsi isə xüsusilə
vacibdir.
Əgər imkan varsa hovuza getmək
məsləhətdir, çünki bu, insana güc və enerji
verir.
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İmtahana gecələr hazırlaşmaq düzgün deyil.
Beynin yaxşı işləməsi üçün yaxşı yatmaq
vacibdir. Psixoloqlar abituriyentlərə imtahana
hazırlaşarkən gecə tez yatmağı, səhər tez
durmağı, həmçinin günorta 1 saat yatmağı
məsləhət görür.
Çətin materialı təkrar etmək
Yatmazdan əvvəl ən çətin materialı təkrar
etmək lazımdır, çünki beyin təkcə oxuyarkən
işləmir, o yatarkən, sakit şəraitdə qəbul etdiyi
informasiyaları seçir, uzunmüddətli hafizəyə
ötürür. Deməli, materialın mənimsənilməsi
hətta yuxuda da davam edir.
Vaxtın düzgün bölünməsi
İmtahan hazırlığının əsasında vaxtın düzgün
bölünməsi durur. Saatlarla fasiləsiz oxumaq
məsləhət deyil. İstirahətə də vaxt ayrılmalıdır.
Effektli istirahət üçün sərgi, muzey, teatr,
musiqi və heyvanlarla ünsiyyəti seçmək
faydalıdır. Əlbəttə ki, istirahətdən sonra
diqqətinizi cəmləşdirmək çox çətin olacaq.
Amma 10 dəqiqədən sonra diqqətinizi
toplaya biləcəksiniz. İstənilən imtahan diqqət
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cəmləşməsi və eyni zamanda tez və doğru
cavab tələb edən çətin situasiyadır. Məhz
belə bir anda orqanizmdə "stress verən”
mexanizm fəaliyyətə başlayır. Təbii olaraq bu
da imtahanqabağı stresə gətirib çıxarır.
Abituriyentlərdə bu "böhran” vəziyyətinin
əlamətlərini görmək o qədər də çətin deyil:
yüksək həssaslıq, yorğunluq, mübarizə
əzminin, iştahanın itməsi yaxud əksinə, gecə
yuxusuzluğu, gündüz yatmaq həvəsinin
olması və bu kimi hallar yaxınlaşan təhlükənin
göstəriciləridir. Bu göstəriciləri aradan
qaldırmaq üçün isə aşağıdakı qaydaları yerinə
yetirmək lazımdır.
1-ci qayda. Özünüzü yalnız imtahan fikri ilə
yaşamağa məhkun etməyin. İmtahanlara
hazırlıq sizin bütün vaxtınızı almamalıdır.
"Mövzuya aid olmayan” kitab oxumaq,
yoldaşlarla kinoya getmək, idmanla məşğul
olmaq və digərləri hamısı həyati vacib
tələbatlardır. Əgər siz hər həftə ailənizlə
birlikdə təbiəti seyr etməyə çıxırdınızsa indi
imtahana görə bunu ixtisara salmayın.
Həyatın vərdiş ritmləri olduğu kimi qalmalıdır.
2-ci qayda. Tək qalan həmişə uduzur. Əgər
problemi yaxud stresi hər kəslə bölsəniz
onda stresdən heç bir əsər əlamət
qalmayacaq. İmtahan özünəqapanma üçün
bir vasitə deyil. Hamı nə vaxtsa imtahan verib.
Valideynlərin də, böyük qardaş-bacının da bu
sahədə öz təcrübələri var.
Əgər valideynlər görürsə ki, övladları
ümidsizcə kitab-dəftərini önünə qoyub
oturub, onu güclə də olsa yerindən qaldırmalı
və
imtahan
haqqında
öz
keçmiş
təəssüratlarını, imtahanı vermək üçün hansı
fəndlərə əl atdıqlarını, sonda bunun necə də
asan olduğunu paylaşmalıdır.

Məşqlərdə aşağıdakı vəziyyətlərin hər hansı
birindən istifadə etmək olar.
1. Oturaq vəziyyət
Kürsüdə elə oturmaq lazımdır ki, bel
kürsünün arxasına söykənsin. Qollar sərbəst
şəkildə diz oynağının üzərinə qoyulur, başı
aşağı endirərək gözlər yumulur (faytonçu
vəziyyəti).
2. Yarımoturaq vəziyyət
Söykənəcəyi hündür və ya başaltılı (təyyarə
kreslosu kimi) kresloda rahat əyləşməli.
Bədən sərbəst, qollar dirsək oynağında
bükülmüş, əlin iç səthi budun üzərinə və ya
kreslonun yan tutacağına qoyulur. Ayaqlara
sərbəstlik verib gözlər yumulur (yuxu
vəziyyəti).
3. Müntəzəm olaraq AM (Autogen məşq).
Müntəzəm olaraq AM ilə məşğul olan şəxs
tədricən diqqətini cəmləməyə, iradəsinə
hakim olmağa (rahatlıq, əzələlərin boşalması,
ağırlaşma, istilik və s.) başlayır. Onlar tənəffüs
və nəbzlərini tənzimləyə bilirlər. Bir neçə
məşğələdən sonra sərbəst şəkildə fikir və
hisslərini idarə etmək imkanı əldə edirlər.
4. İmtahan dünyanın sonu deyil
İmtahana dünyanın sonu, yaxud başlanğıcı
kimi baxılmamalıdır. İstənilən nəticədə
valideynlər övladları üçün kiçik tədbir təşkil
etməlidirlər.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, bu qaydalardan
müxtəlif həyati situasiyalardan çıxmaq
məqsədi ilə də istifadə etmək mümkündür.
Bütün bunlara əməl etdinizsə, başqa heç nə
düşünməyin, əmin olun ki, etdikləriniz
boşuna deyil.
Hər kəsə uğurlar arzulayırıq!

3-cü qayda. Psixoloqlar qeyd edirlər ki,
imtahanqabağı stresi aradan qaldırmaq üçün
autogen məşqin (AM) çox yaxşı təsiri var.
Onlar tövsiyə edirlər ki, bunun üçün hər gün,
xüsusilə imtahan günü aşağıdakıları etmək
məsləhətdir.
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Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin milli
iqtisadiyyatın
formalaşdırılması
istiqamətində fəaliyyəti
Dos. Nəriman Böyükkişi
Biznes və iqtisadiyyat fakültəsi

Tarixi prizmadan baxıldıqda tam olmayan iki il
hər hansı bir ölkənin sosial-iqtisadi həyatında
köklü dəyişikliklər edilməsi, iqtisadi inkişafda
böyük uğurlara nail olunması üçün yetərli
olmayan bir müddətdir. Bununla belə,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) çox
qısa bir zaman kəsiyində ölkənin milli
iqtisadiyyatının
formalaşdırılması,
köklü
iqtisadi islahatlar aparılması istiqamətində
mühüm addımlar ata bilmişdi.
Cümhuriyyətin yaranması və onun fəaliyyəti
xalqımızın dövlətçilik ənənələrinin bərpasına
və milli şüurunun formalaşmasına böyük təsir
göstərdi. Həmin dövrdə ölkə həyatının bir çox
sahələrində, müstəqil demokratik dövlət, milli
mədəniyyət, milli təhsil, ordu quruculuğu,
həmçinin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı və
xarici iqtisadi-ticarət əlaqələrinin yaradılması
istiqamətlərində mühüm addımlar atıldı.
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zamankı mürəkkəb tarixi şəraitdə heç də
asanlıqla başa gəlməmişdi. Bunu təsəvvür
etmək üçün qısa olaraq həmin dövrdə
beynəlxalq aləmdə və ölkə daxilində mövcud
olan siyasi, iqtisadi və ictimai prosesləri
nəzərdən keçirməyə ehtiyac vardır.
XX əsrin ilk iki onilliyi dünya tarixində böyük iz
qoymuş inqilablar, dünya müharibəsi,
milli-dirçəliş hərəkatları və bu kimi bəşəri
hadisələrlə xarakterizə olunur. Həmin dövrdə
I Dünya müharibəsi hələ davam edirdi.
Dünyanın güclü və aparıcı dövlətləri bu
müharibədə iki bloka bölünərək öz təsir
dairələrini
və
müstəmləkə
ərazilərini
genişləndirməyə, yenicə meydana gələn
iqtisadi rəqabət mübarizəsində üstünlük
qazanmağa çalışırdılar.

AXC qısa bir müddət ərzində özünün
sosial-iqtisadi siyasətini müəyyənləşdirdi,
milli və dünyəvi dəyərlərə söykənən liberal
iqtisadiyyatını formalaşdırdı, onun fəaliyyətini
tənzimləyən qanunvericilik bazasını yaratdı,
iqtisadi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi
üçün mühüm iqtisadi islahatlar həyata keçirdi.

Olduqca mürəkkəb tarixi bir zamanda
Azərbaycan bu müharibədə qarşı-qarşıya
duran tərəflərin sanki məngənəsində
qalmışdı. Əlverişli coğrafi və geosiyasi
mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri ölkəmizi bu
dövlətlər üçün qiymətli şikara çevirmişdi.

Qeyd edək ki, həyata keçirilən bütün
quruculuq işləri, əldə edilən uğurlar o

Ayrıca olaraq Rusiya faktorunu nəzərdən
keçirmək çox mühümdür. Azərbaycan 100 ilə
yaxın Rusiya imperiyasının müstəmləkəsi
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olmuşdu və ölkəmiz siyasi və iqtisadi
cəhətdən tamamilə Rusiyadan asılı idi.
Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi
hadisələr Rusiyadakı hadisələrlə üzvi surətdə
bağlı idi. Bolşeviklər hökuməti heç bir vəchlə
zəngin neft ehtiyatlarına, kənd təsərrüfatı
xammalına və digər sərvətlərə malik olan
Azərbaycanı əldən vermək istəmirdi. Onlar
Bakını Rusiya şəhəri etmək, respublikanın
digər ərazilərini isə Rusiyanın ərzaq və
xammal bazasına çevirmək istəyirdilər.
Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi və iqtisadi
vəziyyətinə gəldikdə isə cümhuriyyətin
yarandığı ilk dövrləri olduqca mürəkkəb,
acınacaqlı və keşməkeşli səciyyələndirmək
olar. Ölkəmizdə bütün ictimai-siyasi, iqtisadi
proseslər yuxarıda qeyd etdiyimiz mürəkkəb
beynəlxalq vəziyyətin təsiri nəticəsində və
tərkib hissəsi kimi baş verirdi.
Erməni daşnaklarının Qarabağ və digər
ərazilərimizə torpaq iddiaları nəticəsində
ölkəmiz Ermənistanla faktiki müharibə
vəziyyətində idi. Yüzminlərlə soydaşımız
məcburən öz yurd-yuvalarından məhrum
olmuş və didərginə çevrilmişdilər. Bakı şəhəri
və ona yaxın ərazilərdə bolşevik və erməni
daşnaklardan ibarət Bakı Soveti hakimiyyəti
hökm sürürdü. Yalnız 1918-ci il sentyabrın
15-dən Bakı şəhəri və digər ərazilər azad
edilərək
Cümhuriyyət
hökumətinin
idarəçiliyinə keçdi.
Qeyd edək ki, həmin dövrdə Bakı şəhərinin
neft mədənləri də daxil olmaqla bütün
təsərrüfatı
dağıdılmış,
müsəlman-türk
əhalisinin böyük əksəriyyəti şəhəri tərk
etmişdi. Ölkədə ərzaq və sənaye malları
çatışmırdı, nəqliyyat əlaqələri, ticarət
münasibətləri və xarici iqtisadi əlaqələr
pozulmuşdu. İqtisadi böhran və tənəzzül
nəticəsində inflyasiya durmadan yüksəlirdi,
əhalinin həyat səviyyəsi olduqca ağır idi. Ən
başlıcası və acınacaqlısı isə bu idi ki, dövlət
xəzinəsi demək olar ki, boş idi və maliyyə
vəsaitlərinə böyük ehtiyac vardı.
Belə bir ağır və mürəkkəb şəraitdə AXC
qarşısında digər diplomatik, siyasi və hərbi

vəzifələrlə yanaşı dağılmış və acınacaqlı
vəziyyətdə olan ölkə iqtisadiyyatını bərpa
etmək və dirçəltmək, iqtisadi islahatlar,
əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
üçün sosial tədbirlər həyata keçirmək
vəzifələri dayanırdı.
AXC hökumətinin həyata keçirdiyi iqtisadi
islahatların əsas mahiyyətini aqrar islahatlar,
torpaqların kəndlilərə verilməsi, mülkiyyətin
bütün
formalarına
bərabər
şəraitin
yaradılması, maliyyə-vergi siyasəti, milli
valyutanın buraxılması, dövlət bankının
yaradılması,
dövlət
büdcəsinin
formalaşdırılması, dağılmış infrastrukturun
yenidən qurulması, sənayenin inkişafı
istiqamətində işlər, xarici ticarət əlaqələrinin
qurulması sahəsindəki addımlar təşkil edirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün
bunların həyata keçirilməsi üçün düşünülmüş
və əhatəli iqtisadi platformasını hazırladı.
Qeyd edək ki, Xalq Cümhuriyyətinin müstəqil
iqtisadi siyasətinin əsasını sosial ədalət,
mülkiyyət plüralizmi, iqtisadi liberalizmin
üstünlüyü və qonşu dövlətlərlə qarşılıqlı
faydalı iqtisadi münasibətlərin qurulması
təşkil edirdi. Sosial ədalət ilk növbədə istehsal
vasitələri üzərində mülkiyyət formaları
vasitəsi ilə bərqərar edildi. AXC-nin iqtisadi
platformasında dövlət mülkiyyəti, xüsusi,
şəxsi, səhmdar, bələdiyyə mülkiyyəti və
qarışıq formalarının inkişafı üçün bərabər
imkanlar yaradılırdı. Buna bariz nümunə
olaraq bolşeviklər tərəfindən Xəzər neft
donanmasının milliləşdirilməsi ilə bağlı verilən
qərarlar ləğv edildi, neft mədənləri, zavodlar,
ticarət gəmiləri və onların idarəçiliyi əvvəlki
sahiblərinə qaytarıldı.
AXC-nin aqrar proqramı iqtisadi fikir
baxımından xüsusilə diqqətəlayiqdir. Çünki
həmin dövrdə Azərbaycan bütövlükdə aqrar
ölkəsi idi. Heyvandarlıq və əkinçilik
iqtisadiyyatın aparıcı sahələri idi. Bu
proqramın əsasında aqrar islahat aparılması,
torpağın onu becərənlərin ixtiyarına verilməsi
və torpaq üzərində xüsusi mülkiyyətçiliyin
saxlanılması dururdu.
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Gənc respublikada iqtisadi siyasətin mühüm
istiqamətlərindən biri maliyyə sisteminin
yenidən qurulmasından ibarət idi. Bu
məqsədlə, qısa müddət ərzində Azərbaycan
Dövlət Bankı adlanan Mərkəzi Bank quruldu.
Mərkəzi Bank pul kütləsinin və bank
fəaliyyətinin tənzimlənməsinə, davam edən
inflyasiyanın nəzarət altına alınması işinə
başladı.
Müstəqil
dövlətçiliyin
atributlarından
biri olan “Bakı bondları” adlanan milli valyuta
dövriyyəyə buraxıldı. Daha sonra kredit
sisteminin formalaşdırılması üçün əmanət
bankı sistemi yaradıldı. Dövlət büdcəsinin
dayanıqlılığını təmin etmək məqsədilə birbaşa
və dolayı vergilər, eləcə də gömrük rüsumları
tətbiq edildi.
AXC qısa müddətdə acınacaqlı vəziyyətə
düşmüş neft sənayesini və nəqliyyat sistemini
də yenidən canlandırdı. İlk növbədə,
dağıdılmış Bakı-Batumi neft kəməri bərpa
edildi, Bu, hasil edilən neftin dünya bazarına
çıxarılması üçün çox vacib idi. Qeyd edək ki,
1919-cu ildə Azərbaycanda 3,6 milyon ton
neft hasil edilmişdir.
Bakı-Culfa dəmir yolu inşa olundu, Kür çayı
üzərindən körpü salındı və Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyinin işi yenidən qurulmağa başlandı.
Bütün bunlar Azərbaycanın xarici iqtisadi
əlaqələrinin bərpası və inkişaf etdirilməsi
baxımından fövqəladə əhəmiyyət daşıyırdı.
Azərbaycanın iqtisadi həyatı bilavasitə Rusiya
ilə sıx bağlı idi. Digər qonşu ölkələrdə sənaye
inkişaf etmədiyindən, Azərbaycan özünə
lazım olan sənaye məhsullarını əsasən
Rusiyadan alırdı. Buna görə də Cümhuriyyət
hökuməti dövrün çətinliklərinə baxmayaraq,
ölkənin
sosial-iqtisadi
inkişafı
və
xarici-iqtisadi ticarət əlaqələri yaradılması
istiqamətində mühüm addımlar atdı.
Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, qonşu
ölkə və vilayətlərlə həyata keçirilən əmtəə
mübadiləsinin tənzimlənməsi üçün bir sıra
mühüm qərarlar qəbul edilmişdi. O cümlədən
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gündəlik tələbat mallarının və mal-qaranın
ixracına qadağa qoyulmuş, xarici ölkələrə
məhsulların ixrac edilməsi üzrə qaydalar
təsdiq edilmişdi.
Bu qaydalara uyğun olaraq xaricə ixrac
olunan əmtəə malların siyahısı tərtib
edilmişdi. Bununla da müstəqil Respublikanın
gömrük sisteminin formalaşması üzrə əsaslı
addımlar atılmışdı. Qeyd edək ki, AXC-nin
ticarət və iqtisadi əlaqələrində əsasən barter
üsulundan istifadə edilirdi: gətirilən malların
əvəzinə neft verilirdi.
Həyata keçirilən tədbirlər öz müsbət
nəticəsini verirdi. Qısa müddət ərzində Dövlət
büdcəsinə daxilolmalar xeyli artmış, o dövrün
pulu ilə 665 milyon manata çatmışdı ki, bu da
respublikanın
müdafiə
qabiliyyətinin
möhkəmləndirilməsinə, bir çox sosial
tədbirlərin həyata keçirilməsinə, işləyənlərin
əmək haqqının artırılmasına və əhalinin həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsinə sərf edilirdi.
Amma heyif ki, qarşıya qoyulmuş bütün
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün hökumətin
vaxtı çatmadı – gənc Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti çox az bir müddət ərzində,
cəmi 23 ay fəaliyyət göstərdi və Sovet
Rusiyası tərəfindən işğal olundu.
XX əsrin sonunda siyasi və iqtisadi
müstəqilliyinə yenidən qovuşan Azərbaycan
Respublikası öz siyasi sələfinin iqtisadi
quruculuq platformasını və təcrübəsini
diqqətlə nəzərdən keçirərək, o zamankı
iqtisadi baxışlar və müsbət təcrübədən bəzi
reallıqlar nəzərə alınmaqla keçid dövrünün ilk
illərində uğurla istifadə etdi. Çünki, talenin
hökmü ilə 90-cı illərin əvvəllərində
respublikamızın üzləşdiyi bir çox siyasi,
iqtisadi və sosial proseslər cümhuriyyət
dövründəki proseslərin demək olar ki, təkrarı
idi.
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Mədəni həyatın
Cümhuriyyət dövrü
Hüseyn Hüseynli
Humanitar fənlər fakültəsi

Təsəvvürümüzdə nəhəng tarixi canlandıra
bildiyimiz
qədər
canlandıraq,
böyük
dövlətlərin tarixinə nəzər salaq, görəsən, əsl
ziyalıların əsl humanizm prinsipləri üzərində
yaratdığı Azərbaycan Cümhuriyyəti kimi bir
dövlətə rast gələ biləcəyikmi?!
Bəlkə də tarixin hansısa ucqar nöqtələrində
zəif ulduz kimi parlayan ədalətli hökmdarlar
tapmaq mümkündür. Amma yoxdan var
edən, heçdən bir bayraq yaradan və qurduğu
dövlətin təməlini gerçək ədalət, humanizm və
demokratik dəyərlər üzərində quran ziyalılar
tapmaq çətin məsələdir.
1918-ci ildə istiqlaliyyət üçün tarixi şərait
yetişmişdi, amma Mirzə Fətəli Axundzadədən
başlayan milli-ədəbi mücadilə aparanlar belə
bir tarixi şəraitə tam hazır idi. Hətta əminliklə
demək olar ki, belə bir tarixi şəraitin
yetişməsində Azərbaycan ziyalılarının böyük
xidmətləri olmuşdur.
1918-ci ilin 28 may tarixinə – Azərbaycan
Cümhuriyyətinin elan olunmasına qədər,
demək olar ki, Cümhuriyyətin bütün ideoloji
prinsipləri hazır idi. Qeyd etdiyimiz kimi,
Cümhuriyyət heçdən yaranmışdı, yəni onun

nə iqtisadiyyatı, nə kadr potensialı, nə ordusu,
nə də hansısa istehsal sahələri vardı. Az çox
mövcud neft sənayesi də Birinci dünya
müharibəsi və Rusiya imperiyasının süqutu ilə
dağınıq vəziyyətə düşmüşdü. Düşünmək olar
ki, belə böyük iqtisadi-siyasi problemləri olan
və yoxdan yaranan dövlət birinci növbədə bu
problemlərin həllinə diqqət yetirəcəkdir.
Amma Cümhuriyyət qurucuları iqtisadi
fəaliyyətlə, ordu quruculuğu ilə yanaşı təhsil,
elm və mədəni tədbirlər də
həyata
keçirirdilər. Yeni qurulmuş Cümhuriyyət öz
kadr çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün
dünyanın müxtəlif universitetlərinə tələbələr
göndərirdi, incəsənətin bütün sahələrinin
inkişaf etdirilməsini vacib sayırdı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzəbala
Məmmədzadə, Parlamentin sədri Əlimərdan
bəy Topçubaşov, sədr müavini Həsən bəy
Ağayev, Cümhuriyyət hökumətinin sədri
Fətəli xan Xoyski, həmçinin Əli bəy
Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Üzeyir və
Ceyhun Hacıbəyov qardaşları, Hüseyn Cavid,
Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəmməd Hadi,
Əhməd Cavad, Abdulla Şaiq, Salman
Mümtaz, Əliabbas Müznib və başqaları ədəbi
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prosesə həm yön verirdilər, həm də əsas
siması idilər. Xüsusən, Cümhuriyyət şairi
Əhməd Cavad, Əli Yusif, Ümmügülsüm,Əmin
Abid Mütəllibzadə, Cəfər Cabbarlı, Bədri
Seyidzadə, Davud Ağamirzadə, Əli Şövqi
Şeyxzamanov kimi gənclərin şeirləri dövrün
romantik ab-havasından ilhamlanaraq el
arasında sürətlə yayılır, marşa, himnə,
nəğməyə çevrilirdi. Bu dövrdə Cəfər
Cabbarlının bir neçə pyesi tamaşaya qoyuldu
ki, burada əsas ideya türkçülük və
milliyyətçilik idi.

"Dəmirçi Gavə" tamaşalarının bədii tərtibatı
üçün dekor və geyim eskizləri hazırlamışdı.
Bəhruz Kəngərli Naxçıvan teatrında "Hacı
Qara", "Ölülər", "Dağılan tifaq", "Pəricadu" və
digər tamaşalara tərtibat vermişdi.
Milli mədəniyyətin tərəqqisi və inkişafı
yolunda ilk ciddi addımlar atılmışdı. Əli bəy
Hüseynzadənin "Şeyxülislamın portreti" və
"Bibiheybət məscidi" tablolarını xüsusilə qeyd
etmək lazımdır.

Milli rəssamlıq sənətinin inkişafına xüsusi
əhəmiyyət verilirdi. 1919-cu ildə nəşr olunan
"Zənbur" jurnalında Azərbaycan satirik
qrafikasının banisi Əzim Əzimzadənin
zamanın ictimai-siyasi problemləri ilə
səsləşən karikaturaları dərc olunurdu.
Karikaturalardan birində silahlı Denikini,
Kolçakı və Androniki ciblərində gəzdirən
ingilis qəsbkarları təsvir olunmuşdu. Onun
rəsmlərində cəhalət, nadanlıq, qaniçən
erməni-daşnak quldurlarının vəhşi və iyrənc
əməlləri ifşa edilirdi.

Memarlıq və heykəltəraşlıq sənəti sahəsində
də müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdi.
Bakı
Politexnik
Məktəbinin
nəzdində
heykəltəraşlıq sinfinin açılması nəzərdə
tutulmuşdu.
1918-ci
ildə
Bakının
erməni-daşnak
quldurları
tərəfindən
yandırılmış möhtəşəm binaları – Hacı
Zeynalabdin Tağıyevin qızlar məktəbi,
İsmailiyyə
Sarayı
Azərbaycan
Xalq
Cümhuriyyəti dövründə şəhərin baş memarı
vəzifəsində çalışan görkəmli memar Zivər
bəy Əhmədbəyovun layihələri əsasında
bərpa olunmuşdu.

Bu mövzu rəssam Bəhruz Kəngərlinin də
yaradıcılığında əhəmiyyətli yer tuturdu. Onun
erməni-müsəlman münaqişəsini əks etdirən
məşhur
"Qaçqınlar"
silsiləsi
realist
Azərbaycan rəssamlıq sənətinin nailiyyəti idi.
Əzim Əzimzadə "Otello", "Aşıq Qərib",

Ümumiyyətlə, Cümhuriyyət dövrü əsl milli
mücadilə dövrü idi və bu mübarizə
romantikcəsinə əsl vətənpərvərlər tərəfindən
aparılırdı. Müasir Azərbaycan gənci bu
mübarizə tarixini unutmamalı, öz inkişaf
modelini bu tarix üzərində qurmalıdır.

İstiqlal Bəyannaməsi
1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi
Zaqafqaziyanı əhatə edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.
2. Müstəqil Azərbaycan Dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.
3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və
dövlətlərlə mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.
4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, silkindən və
cinsindən asılı olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi
hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin edir.
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst
inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.
6. Müəsisslər Məclisi toplanıncaya qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və
Milli Şura qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur.
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TEXNOLOJİ YENİLİKLƏR
İnformasiya-kommunikasiya
texnologiyaları fakültəsi

İlk rəngli üçölçülü
rentgen şəkli

Paltar tövsiyəsi verən
ağıllı asılqan

Normal halda havanın istilik dərəcəsini və
saatı göstərən asılqan siz qarşısına keçən
zaman həmin gün havadakı tempratura
uyğun olaraq nə geyinməli olduğunuzu
göstərir.

Yeni Zelandiya alimləri tibbi diaqnostika
sahəsini inkişaf etdirəcək texnika vasitəsilə
dünyada ilk dəfə olaraq insanın üçölçülü
rəngli
rentgen
şəklini
çəkiblər.
Ənənəvi
qara-ağ
rentgen
çəkilişinə
əsaslanan yeni qurğu Böyük Adron Kollayderi
üçün hazırlanan hissəciklərin izlənməsi
texnologiyasından istifadə edir.

Çölə çıxarkən nə geyinim deyə düşünəndə
nə edirsiniz? Yəqin ki, ya əvvəlki günün
havasını nəzərə alır, ya da pəncərədən çölə
baxıb bu qərarı verirsiniz. Əslində internet
vasitəsilə də havanın necə olacağını öyrənə
bilərsiniz. Amma evinizdə “Take-off” varsa bu
zəhmətə girməyinizə ehtiyac yoxdur.

Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzinin (CERN)
"Medipix" adlı texnologiyası ayrı-ayrı subatom
hissəcikləri açıq çaxmaqda piksellərlə
toqquşan zaman onları aşkarlayan və
hesablayan kamera kimi işləyir. Bu, yüksək
təsvir ölçüsünə və yüksək kontrastlığa malik
şəkillərdən
istifadəyə
imkan
verir.
"CERN" mühəndislərinin sözlərinə görə,
şəkillərdə sümük toxuması, əzələlər və
qığırdaq arasında fərq çox aydın görünür.
Bundan başqa, xərçəng şişlərinin vəziyyətini
və ölçüsünü yaxşı görmək mümkündür.
Rəngli rentgen texnologiyası və daha dəqiq
şəkillər
həkimlərə
xəstəlikləri
dəqiq
diaqnozlaşdırmağa imkan verir.

Məlumatlarınızı smartfondakı tətbiqi vasitəsilə
daxil etdikdən sonra evdəki internetə
bağlanaraq həmişə hava vəziyyətini yeniləyir
və sizə geyim, ayaqqabı, aksessuar
tövsiyyəsi də verə bilir. Məhsulun 5 ədəd
göstəricisində 4 fərqli ayaqqabı seçimi, dörd
fərqli paltar seçimi, başınız, boynunuz və
əlləriniz üçün aksessuar seçimləri var.
Bundan başqa, havanın yağışlı ya da küləkli
olması ehtimalını da göstəricilərdən öyrənib
özünüzlə çətir götürməyi də seçə
biləcəksiniz. İstəsəniz asılqanları çıxarıb evin
başqa
yerində
yerləşdirməyiniz
də
mümkündür.
Avstraliyalı startap öz məhsulunu Çində
istehsal edib. Hazırda şirkətin öz imkanları
hesabına kütləvi istehsal mərhələsinə
keçib-keçməyəcəyi məlum deyil.
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Azərbaycan və Dillər
universitetlərindən birgə
“Açıq dərs”

tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə
yanaşı onların intellektual inkişafının təmin
olunmasıdır.

Azərbaycan Universitetində Azərbaycan
Dillər Universiteti ilə birgə “Ailə məsələləri”
mövzusunda ingilis dilində “Açıq dərs” təşkil
olunub. Dərsdə Azərbaycan Universitetinin
tərcümə ixtisası üzrə təhsil alan, Dillər
Universitetinin isə təhsil fakültəsinin tələbələri
iştirak edib.

Gənc türklər komandasının üzvləri Humanitar
fənlər fakültəsinin II kurs tələbələri Fəranə
Mikayılova, Türbəndə Cümşüdlü, Zümrüd
Kazımlı, Ruslan Ağakişiyev, kapitanı isə
Tünzalə Kazımova olub.

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
karyera təlimləri yekunlaşdı
Tam interaktiv şəkildə keçirilən açıq dərs ADU
tələbələrinin “Ailə məsələləri” mövzusunda
təqdimatı ilə başlayıb. Təqdimatda Şərq və
Avropa ölkələrində ailə münasibətləri, ailə
növləri, təkuşaqlı və çoxuşaqlı ailə,
valideynlərin boşanması, birvalideynli ailə və
bu kimi məsələlərə toxunulub.
Daha sonra “Qaynana” filmindən bir fraqment
canlandırılıb və təqdimat ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb,

Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin Tələbə Elmi
Cəmiyyəti tərəfindən tələbələri iş həyatına
hazırlamaq məqsədilə təşkil olunan təlimlər
yekunlaşıb. Təlimləri başa vuran 60 tələbə
üçün sertifikasiya mərasimi təşkil olunub.

Tələbələr arasında intellektual
çempionat keçirilib
Tələbələr arasında AXC-nin 100 illiyinə həsr
olunmuş “İntellektualSƏN” adlı turnirin
“Xəmsə” formatında çempionatı keçirilib.
Dörd turdan ibarət olan çempionatda
“Alternativ”, “A.S.”, “Gənc türklər” və “Boz
qurd” komandaları mübarizə aparıb.
İştirakçılara hər turda 5 raund, hər raundda 5
sual olmaqla ümumilikdə 80 sual təqdim
olunub. “Gənc türklər” komandası 7900 xal
toplayaraq birinci yeri tutub.
Qalib komandaya kubok, medallar və
sertifikatlar təqdim olunub.
Yarışın
keçirilməsində
əsas
məqsəd
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Düzgün CV hazırlanması, iş müsahibələrinə
və iş mühitinə psixoloji hazırlıq, xaricdə təhsil,
motivasiya, bədən dili, işgüzar səmərəlilik
kimi mövzuları əhatə edən təlimləri “Oskar
Education and Consulting” şirkətinin rəhbəri
Hikmət Səfərov, Heydər Əliyev adına Müasir
Təhsil Kompleksinin tədris məsələləri üzrə
müşaviri Anar Məmmədov, “Orkhanway
Coaching” şirkətinin təsisçisi Orxan Şahbaz
aparıb.

TƏLƏBƏ HƏYATI

Azərbaycan Universitetində
IV Karyera Günü

Tərcüməçi tələbələrdən
“Vida dərsi”

Hər il may ayında Karyera Mərkəzi tərəfindən
“Karyerada ilk addım” şüarı ilə ənənəvi olaraq
təşkil olunan tədbirin məqsədi yuxarı kurs
tələbələrinin və məzunların əmək bazarına
çıxışının dəstəklənməsi, gənclərin məşğulluq
probleminin həllinə kömək göstərilməsidir.
Artıq dördüncü dəfədir ki, təşkil olunan
tədbirdə müxtəlif profilli şirkət və müəssisələr,
dövlət orqanları, ali təhsil müəssisələri
iştirakçılara öz vakansiyalarını, təcrübə və
təqaüd proqramlarını təqdim edib, onların
kadrların seçilməsi, işə qəbul prosesi
haqqında suallarını cavablandırıblar.

Tərcümə (İngilis dili) ixtisası üzrə təhsil alan IV
kurs
tələbələri
tərəfindən
universitet
həyatının son günündə təşkil olunan “Vida
dərsi”ndə tələbəlik həyatını tərənnüm edən
şeir və mahnılar ifa olunub, tələbəlik
həyatından maraqlı faktlar, səhnəciklər,
müxtəlif əyləncəli nömrələr təqdim olunub.

Tələbələrin Universitetdəki dərs prosesini və
müəllimləri
parodiya
etmələri
tədbir
iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub və
alqışlarla qarşılanıb.

Tədbirdə iştirak edən şirkətlərin siyahısı
• Azərsun Holding
• Ata Holding
• Synergy Group
• Ata Bank
• Azercell
• Vergilər Nazirliyi
• Mərkəzi Bank
• Asan Xidmət
• Gilan Holding
• Bank of Baku
• Sinam
• Socar
• Nikoil Bank
• Bilik Fondu
• Veysəloğlu
• Barattson
• KPMG
• Plus Grup
• Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
• R.İ.S.K Company
• Dövlət Neft Fondu
• Cybernet
• BSC
• Girne American University

“Global Volunteer”
proqramının təqdimatı
Dünyanın ən böyük tələbə gənclər təşkilatı
“AIESEC”in “Global Volunteer” adlı xaricdə
təcrübə proqramının təqdimatında qeyd

olunub ki, tələbələrə proqram çərçivəsində
beynəlxalq komandada iştirak etməklə sosial
layihələrdə çalışmaq təklif olunur. Müraciət
etmək istəyənlər onlayn müraciət formasını
www.aiesec.org saytından əldə edə bilərlər.
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Fərhad Hacıyev
Gənclər və İdman nazirinin müavini
Beynəlxalq münasibətlər, bakalavriat, 1999
Beynəlxalq münasibətlər, magistratura, 2001

Fərhad Məcid oğlu Hacıyev 1980-ci ildə
Sumqayıt şəhərində anadan olub.
Ali təhsilin hər iki pilləsini Azərbaycan
Universitetində oxuyub. 1995-ci ildə
Beynəlxalq münasibətlər ixtisasına qəbul
olub, 1999-cu ildə buranı fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bakalavr dərəcəsi alıb. 2001-ci ildə bu
ixtisas üzrə magistratura pilləsini bitirib.
Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi var. Harvard Kennedi Məktəbinin məzunudur.
Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Gənclər Təşkilatları Milli Şurasında
departament müdiri vəzifəsində başlayıb. 1999-cu ildə bu təşkilatın Məclis sədri, 2000-ci ildə isə
baş katibi seçilib. 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyində
Beynəlxalq təşkilatlarla iş sektorunun müdiri vəzifəsinə təyin olunub.
2001-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətdə olub.
2002-ci ilin noyabr ayında Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinin müdiri vəzifəsinə
təyin olunub. 2006-2009-cu illərdə Avropa Şurasının Gənclərlə iş üzrə Proqram Komitəsinin
sədri vəzifəsində çalışıb. 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər
Fondunun icraçı direktoru vəzifəsinə təyin edilib. 2018-ci ildən Gənclər və İdman nazirinin
müavinidir.
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərancamı ilə “Dövlət
qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı, 2015-ci ildə Birinci Avropa Oyunlarının təşkilində iştirak
etdiyinə görə Azərbaycan Prezidentinin “Fəxri Diplomu” ilə təltif olunub.

Şəfəq Heydərli
Ağstafa rayonu, müəllim
Tarix, bakalavriat, 2008

Şəfəq Nazim qızı Heydərli 1985-ci ildə
Ağstafa rayonu Qıraq Kəsəmən kəndində
anadan olub.
Qıraq Kəsəmən kənd orta məktəbini bitirib.
2003-cü ildə Azərbaycan Universitetinin
Tarix ixtisasına qəbul olub, 2008-ci ildə
buranı bitirərək bakalavr dərəcəsi alıb.
Əmək fəliyyətinə 2006-cı ildə Ağstafa rayonu
Qıraq Kəsəmən kənd tam orta məktəbində
tarix müəllimi olaraq başlayıb.
Pedaqoji fəaliyyətini hal-hazırda həmin
məktəbdə davam etdirir.
2017-ci ildə Azərbaycan Universitetinin təşkil
etdiyi “Mənim universitetim” adlı yazı
müsabiqəsinin qalibidir.
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Ruhəngiz Əliyeva
Azərbaycan Universiteti, baş müəllim
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, bakalavriat,1995
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər, magistratura,1999

Ruhəngiz Sarastan qızı Əliyeva 1973-cü ildə
Biləsuvar
rayonunda
anadan
olub.
1989-cu ildə Biləsuvar rayonu Nərimankənd
kənd orta məktəbini bitirib. Ali təhsilin hər iki
pilləsini Azərbaycan Universitetində oxuyub.
1995-ci ildə Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirərək
bakalavr dərəcəsi alıb. 1999-cu ildə bu ixtisas üzrə magistratura pilləsini də fərqlənmə diplomu ilə
bitirib. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun dissertantıdır.
Əmək fəaliyyətinə 1995-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Xarici iqtisadi əlaqələr kafedrasında
laborant olaraq başlayıb. 2000-ci ildən müəllim, 2009-cu ildən isə baş müəllimdir.

Nəsimi Yusifov
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi Departamenti
Müfəttiş
Vergi işinin təşkili və idarəedilməsi, bakalavriat, 2012

Nəsimi Rasif oğlu Yusifov 1990-cı ildə Bərdə
rayonunda anadan olub.
2008-ci ildə Azərbaycan Universitetinin Vergi
işinin təşkili və idarəedilməsi ixtisasına qəbul
olub, 2012-ci ildə həmin ixtisas üzrə bakalavr
dərəcəsi alıb.
Əmək fəaliyyətinə 2013-cü ildə “Best Solutions” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində Çağrı
Mərkəzinin operatoru kimi Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzində
təmsilçi olaraq başlayıb.
2014-cü ildən Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Vergi ödəyicilərinə xidmət baş
idarəsinin Çağrı mərkəzi idarəsinin Xidmətin təşkili şöbəsinin Keyfiyyətə nəzarət və təkmilləşmə
bölməsində müfəttiş vəzifəsində çalışıb.
2016-cı ilin fevral ayından həmin idarənin Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin
Keyfiyyətə nəzarət bölməsində müfəttiş olub.
2016-cı ilin may ayından Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi
Departamentinin Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili şöbəsinin Keyfiyyətə nəzarət bölməsində
müfəttiş vəzifəsində işləyib.
2017-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi
Departamentinin Birbaşa əlaqə şöbəsində müfəttişdir.
Tələbəlik illərində Universitetin ictimai həyatında fəal iştirak edib və bir sıra nailiyyətləri olub.
2011-ci ildə Vergilər Nazirliyinin ali məktəb tələbələri arasında “Vergilər” mövzusunda keçirdiyi
bilik müsabiqəsində 2-ci (komanda) və 3-cü (fərdi) yerə, 2012-ci ildə isə 2-ci yerə layiq görülüb.
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Azərbaycan Universitetindən məzunlarına karyera dəstəyi
Azərbaycan Universiteti Karyera Mərkəzi tərəfindən yuxarı kurs tələbələrinin karyeralarının
planlaşdırılmasına məsləhət xidməti və istiqamət vermək, onları iş dünyasına hazırlamaq,
universitetin məzunlarının məşğulluq problemlərinin həll olunması məqsədilə təşkilati və
maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir, təlim və seminarlar, karyera günləri təşkil olunur. Mərkəz
eyni zamanda yerli iş bazarında mövcud vakansiyalar haqqında tələbə və məzunları
məlumatlandırır və onları bilik və bacarıqlarına uyğun vakansiyalara yönləndirərək iş həyatına
çıxışlarını dəstəkləyir.
Universitetin karyera planlama strategiyasına uyğun olaraq tələbə və məzunların potensialına
uyğun işlə təmin olunmasına kömək göstərilməklə yanaşı, onlarla məzun universitetdə işlə təmin
olunub, müəllim kimi fəaliyyət göstərir, struktur bölmələrdə müxtəlif vəzifələrdə çalışır. Son olaraq
universitetin Sosial iş ixtisası üzrə məzunu Aytən Əliyeva dünyanın nüfuzlu tədris və təlim şirkəti
“Pearson”ın Azərbaycandakı nümayəndəsi, eyni zamanda Azərbaycan Universitetinin yerli
tərəfdaşlarından olan “Oxbridge Academy” ümumtəhsil mərkəzində müəllim köməkçisi
vəzifəsində işə başlayıb.
Daim öz üzərində işləyən, seçdiyi sahənin incəliklərini dərindən mənimsəmək istəyən, şəxsi
inkişaf üçün ən doğru zamanın tələbəlik illəri olduğuna inanan, bacarığı və savadı ilə seçilən
tələbələrdən olan Aytən Əliyeva "Lineause-Palme" layihəsi çərçivəsində 2013/2014-cü tədris
ilinin hər iki semestrini İsveç Krallığının Lund Universitetində oxuyub.
İşə qəbul prosesinin bütün mərhələlərini uğurla adlayan məzunumuzu təbrik edir, iş həyatında
uğurlar arzulayırıq!
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