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“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ
AZƏRBAYCAN
GƏNCLƏRİNİN XARİCİ
ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ
DÖVLƏT PROQRAMI”

RÜBLÜK İCMAL
İyun 2015 – Sentyabr 2015

TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR
çərçivəsində etimadı qorumağa cəhd göstərmiş və neçə azərbaycanlı tələbələr də bu
təhsil alan Kənan Əliyev “Bakı- ölkəmiz üçün əhəmiyyət daşıyan qürurverici anların təşəbbüskarları və
tədbirin
iştirakçısı mərasimin iştirakçıları olmuşlar.
2015” 1-ci Avropa Oyunların möhtəşəm
olmuşdur.
Mərasim zamanı dövlət bayrağımız
iştirakçısı olmuşdur.
himnin sədaları altında yüksəyə
Kanadanın
Kalqari
şəhərində
Möhtəşəmliyi ilə hələ uzun müddət
qaldırılmış
və
ətrafdakılar
da
Respublika
günü
qeyd
yaddaşlarda qalacaq və qitənin idman
mərasimin şahidi olmuşlar. Keçirilən
olunmuşdur.
tarixində iz qoyan Bakı 2015 ilk Avropa
mərasimi ölkəmizin xarici ölkələrdə
Oyunları artıq yekunlaşmışdır. Bakıda
layiqincə təmsil olunması yolunda
50 ölkədən idmançılar 20 idman növü
atılan
addımlardan
biri
kimi
üzrə
yarışlarda
iştirak
etmişlər.
qiymətləndirmək olar.
Qılıncoynatma idman növü üzrə
Böyük
Britaniyanın
London
keçirilən oyunlarda Dövlət Proqramı
Universitet
Kollecində
“Bakıçərçivəsində Türkiyənin Orta Doğu
2015” 1-ci Avropa Oyunlarının
Texnik Universitetində təhsil alan
təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Kənan Əliyev də ölkəmizi təmsil edən
atletlər içərisində olmuşdur. Kişilər
Kanadanın Kalqari şəhərindəki
arasında fərdi şpaqa növündə A
qrupunda mübarizə aparan atletimiz 2 Azərbaycan Diasporasının dəstəyi ilə
rəqibinə qalib gəlsə də, lakin o, 1/16 28 May Respublika gününə həsr
dövlət
bayrağımızın
final mərhələsinə yüksələ bilməmişdir. olunmuş
Bütün bunlara baxmayaraq, o bir yüksəldilməsi mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimdə Kanadada təhsil alan bir
idmançı kimi öz gücünü sərf edərək
Dövlət

Proqramı

İYUN 2015 – SENTYABR 2015
1

Ölkəmiz

üçün

əhəmiyyət

magistratura,

daşıyan Bakı 2015 ilk Avropa Oyunları

doktorantura

həm ölkə daxilində, həm də ölkə

etdirəcəklər.

xaricində

böyük

geniş

Forumun
Azərbaycan

olunmuşdur. Xüsusilə xaricdə təhsil

müəssisələri

alan azərbaycanlı gənclər bu prosesin

əlaqələri

təşkilində

sahəsində

rol

oynamış

Forumu

davam keçirilmişdir.

səviyyələrində

təbliğ

aktiv

şəkildə

və Universitetlərarası

rezidentura

və

əsas
və

məqsədi

İtaliya

ali

arasında

təhsil
mövcud

genişləndirmək,

təhsil

əməkdaşlığı

inkişaf

müxtəlif tipli tədbirlər və təqdimat

etdirmək, eyni zamanda təcrübə və

mərasimləri
Proqramı

keçirmişlər.

Dövlət

birgə mübadilə proqramları həyata

çərçivəsində

Böyük

keçirmək imkanlarını dəyərləndirmək

Britaniyanın

London

Universitet

olmuşdur.

Kollecində təhsil alan Nicat Baxşəliyev

Həmçinin

də təhsil aldığı müəssisədə Avropa

yenidən Dövlət Proqramı çərçivəsində

Oyunları

xaricdə təhsil almaq hüququ qazanmış

ilə

bağlı

təqdimat

sentyabrın

7-də

nazir

keçirmişdir. Təqdimat zamanı keçirilən

tələbələrin

oyunlar,

yarışlar

görüşmüşdür. Görüş zamanı nazir

məlumat

onların ölkəmizin dinamik inkişafına

idman

növləri,

barəsində

iştirakçılara

verilmişdir.

Həmçinin

iştirakçılara

oyunların keçiriləcəyi idman tikililəri

töhfə

növbəti

verəcəyini

qrupu

əminliyini

Azərbaycan

Respublikasının

Avropa Oyunlarına dair hazırlanmış

Prezidenti

yanında

video-çarx

Komissiya

tərəfindən

nəzərinə

çatdırılmışdır.

üzrə

namizədliyi

Böyük Britaniya, ABŞ, Almaniya və
Avstraliyada bakalavriat, magistratura

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov
Proqramı

çərçivəsində

2015-2016-cı tədris ilində təhsil
almaq

Təhsil

təsdiq olunan tələbələr təhsillərini

GÖRÜŞLƏR
Dövlət

ifadə

etmişdir.

ilə bağlı fotoşəkillər paylanılmış və
onların

ilə

hüququ

qazanmış

tələbələrlə görüş keçirmişdir.

fəlsəfə doktoru səviyyələrində davam
etdirəcəklər. Bu tələbələr arasında
Kolumbiya

Universiteti,

Oksford

London

Kollec

Universiteti,

Universiteti, London İmperial Kolleci
kimi

ali

təhsil

müəssisələrində

İyulun 8-də görüş zamanı cənab mühəndislik, yüksək texnologiyalar,
nazir xaricdə təhsil almaq imkanı kimya, təhsilin təşkili və idarəolunması

Forumdan

əvvəl

təhsil

naziri

M.Cabbarov

“Milan

Expo

2015”

Ümumdünya sərgisindəki Azərbaycan
pavilyonunda
azərbaycanlı

məsələlər
Görüş

müzakirə
zamanı

gələcək inkişafına töhfə verəcəyini

şəhərində İtaliyada təhsil alan

ifadə etmiş və dünyanın reytinqli və

azərbaycanlı tələbələrlə

aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil

görüşmüşdür.

almasının

əhəmiyyətini

xüsusilə

vurğulamışdır. Xaricdə təhsil almaq

Sentyabrın 29-da təhsil sahəsində

genişləndirilməsi
hüququ qazanmış tələbələrin ilk qrupu əməkdaşlığın
təhsillərini Böyük Britaniya, Türkiyə, imkanlarını müzakirə etmək üçün
ABŞ

və

Almaniyada

bakalavriat, Milan

şəhərində

Azərbaycan-İtaliya

olunmuşdur.

həmçinin

nazir

təhsil müəssisələrində ölkəmizi təmsil
etmələrinin

və

mədəniyyəti,

olmalarının

Təhsil naziri M.Cabbarov Milan

görüş

tələbələrimizin təhsil aldıqları xarici ali

arzulamışdır. Bununla yanaşı, nazir
ölkənin

tələbələrlə

alan

yaşayışı və təhsili ilə bağlı aktual

haqqında

gənclərinin

təhsil

keçirmişdir və bu ölkədə onların

qazanmış tələbələri təbrik etmiş və ixtisasları üzrə təhsil alacaq tələbələr
onlara təhsillərində müvəffəqiyyətlər üstünlük təşkil etmişdir.
Azərbaycan

İtaliyada

ölkəmizin

tarixi,

ümumilikdə

ölkə

həqiqətləri,

layiqincə

italyanlara

çatdırılmasında
vacibliyini

fəal
xüsusilə

vurğulamışdır.

VACİB MƏLUMAT
2015/2016-cı tədris ilindən
etibarən təhsillərini Dövlət
Proqramı çərçivəsində Böyük
Britaniyada təhsil alan tələbələrin
nəzərinə
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Bu

addım,

Böyük

Britaniyada verilməsi qərara alınmışdır. Belə ki,

Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil tələbələrin aylıq təqaüdü əvvəl 1400
alan

tələbələrin

gələcəkdə

təqaüdlərinin avro

son

dövrlər

etibarən

tədris

ilindən

“2007-2015-ci

illərdə

gənclərinin

xarici

Azərbaycan

ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
çərçivəsində

təhsil

alan

tələbələrə

ödənilirdisə,

avro dəyişikliklərdən sonra isə 1100 funt-

məzənnəsində

baş

verən sterlinq olmuşdur. Bu dəyişiklik indiki

dəyişikliklərdən

qorunmasını

təmin məzənnə ilə təqaüdün məbləğinin
artması deməkdir.

edəcəkdir.
2015/2016-cı

olaraq

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki,
Avropada ən çox Böyük Britaniyada
təhsil alan tələbələr say çoxluğu ilə
üstünlük təşkil edir.

Dövlət Proqramı çərçivəsində
təhsil alan və məzun olmuş
tələbələr üçün karyera layihəsi
elan olunmuşdur.

Biz əminik ki, Dövlət Proqramı
çərçivəsində

təhsil

tələbələr

yüksək

alan

bütün

2015-ci ilin iyun ayından etibarən
akademik “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikası
Nazirlər
Kabinetinin
nailiyyətlərlə məzun olduqdan sonra gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
2008-ci il 27 noyabr tarixli 261 nömrəli
Azərbaycanın gələcək inkişafı və Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
xalqımızın rifahı naminə aparılan alan və məzun olmuş tələbələrin
gənclərinin xarici ölkələrin ali təhsil
proseslərdə iştirak edəcək və öz praktiki
bilik
və
bacarıqlarının
müəssisələrində
təhsil
haqlarının
töhfələrini verəcəklər.
təkmilləşdirilməsi, xarici ölkələrdə əldə
ödənilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik
etdikləri
qabaqcıl
nailiyyətləri
Dövlət Proqramı çərçivəsində
edilmişdir.
aylıq

təqaüdlərin

Azərbaycan

Böyük Britaniyada təhsil alan

paylaşmaları və gələcəkdə səmərəli

Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il

tələbələrin təqaüdləri

əmək fəaliyyətinə cəlb olunmaları

tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə

artırılmışdır.

Azərbaycan

Respublikası

məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təcrübə

təsdiq edilmiş “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan
ölkələrdə

gənclərinin
təhsili

xarici

üzrə

alan

tələbələrin

biliklərinə

tam

keyfiyyətli

təhsil

almaları

diqqət

saxlanılmaqdadır.

2015/2016-cı tədris ilindən etibarən
Böyük

Britaniyada

tələbələrin

aylıq

təhsil

alan

təqaüdlərinin

keçmişdə olduğu kimi avro ilə deyil,
funt-sterlinqdə
sözügedən

verilməsi

barədə

Qaydalarda

Təhsil

Nazirliyi və Dövlət Neft Fondunun
birgə vəsatəti əsasında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 268
nömrəli 21.07.2015-ci il tarixli Qərarı
ilə dəyişiklik edilmişdir.

olaraq

gəncləri əhatə edəcəkdir. Növbəti

üçün

məqsədlə

pilot

təhsil müəssisələrindən məzun olacaq

və

mərhələlərdə

layihənin

digər

tələbələri də əhatə etməsi nəzərdə

mərkəzində

Bu

Layihə

elan

2015-ci tədris ilinin sonunda xarici ali

onların maddi təminatı daim Təhsil
Nazirliyinin

olunmuşdur.

layihəsi

alan, 2014-cü ildə məzun olmuş və ya

ixtisas

yiyələnmələri

karyera

hazırda dövlət hesabına xaricdə təhsil

Dövlət

Proqramı”nın icrası və bu çərçivədə
təhsil

və

Son dövrlər Avropada baş verən
maliyyə

böhranları

ölkəmizdə

və

devalvasiya

cari

ildən

proseslərin

başlanması kimi müşahidə olunan
dəyişikliklər

xaricdə

azərbaycanlı
vəziyyətində

təhsil

tələbələrin
çətinliklər

alan
maddi

yaratmışdır.

Xüsusilə Böyük Britaniyada Dövlət
Proqramı

çərçivəsində

azərbaycanlı

təhsil

tələbələrin

alan
maddi

vəziyyətinin çətinləşməsi ilə əlaqədar
olaraq

təqaüdlərinin

funt-sterlinqlə

tutulmuşdur.
Layihənin icrasında ilk mərhələ
olaraq

kimya,

texnologiyaları,

informasiya

mühəndislik,

kənd

təsərrüfatı, turizm, iqtisadiyyat, neft
sənayesi sahələri üzrə müraciət edən
tələbə və məzunlar öz ixtisaslarına
uyğun olaraq bir neçə dövlət və özəl
qurumlarda

təcrübə

keçməyə

başlamışlar.

Həmin

qurumlar

tərəfindən

tələbə

və

karyera

imkanlarının

məzunların
inkişafı
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istiqamətində
Layihənin
tələbə

işlər

aparılmaqdadır.

davamı
və

kimi

gələcəkdə

məzunların

karyera

müxtəlif
dəvət

konsert

proqramlarına

almışdır.

2010-cu

ildə

İtaliyanın Eppan şəhərindəki solo

imkanlarının inkişafı üçün müxtəlif

konsertindən

qurumlarla

professor Andrea Bonatta tərəfindən

əməkdaşlıq

əlaqələrinin

Polşaya

qurulması nəzərdə tutulur.

TƏLƏBƏLƏRIMIZIN UĞURLARI
Dövlət

Proqramı

sonra

çərçivəsində

Almaniyanın “Hochshule für Musik
und Theater Hannover” ali təhsil

Nərmin

Padarevski

Piano

Akademiyasına dəvət alır. 2011-ci
ildə

o,

Paris

Konservatoriyasının

professoru Muza Rubatskinin dəvəti
ilə Fransa və Litvada keçirilən musiqi
festivallarına dəvət alır, daha sonra
2014-cü

ildə

musiqi

bitirərək

imtahansız

məktəbini

Bakı

Musiqi

Akademiyasına qəbul edilir. Lakin o,
professional və tədris metodikası ilə
məşhur

olan

Almaniyanın

“Hochshule für Musik und Theater
Hannover”

Akademiyasına

qəbul

olaraq təhsilini orda davam etmək
müəssisəsində

bakalavriat

təhsil

qərarına gəlir. Hal-hazırda Dövlət

səviyyəsi üzrə ikinci kursda təhsil

Proqramı

alan Nərmin Nəcəflinin uğurlarından

məşhur

bəhs etmək istərdik.

tələbəsi olan Nərminin uğurları ölkə

Nərminin uğurları 4 yaşından
musiqi

məktəbinin

şöbəsinə

xüsusi

fortepiano

istedadına

görə

fərqlənməsi ilə qəbul edilməsindən
başlamışdır. 6 yaşından etibarən

çərçivəsində
professor

davam

etmişdir.

Bu

sahədə

bizi sevindirir.

“Dövlət Proqramı azərbaycanlı
gənclər üçün çox böyük
fürsətdir”
Uğurlarından
çərçivəsində

yaşında ölkə prezidentinin qərarı ilə

KAİST

xüsusi aylıq təqaüdə layiq görülməsi

mühəndisliyi

və adının Azərbaycanın gənc

bakalavr

istedadlarının

Kərimzadədir.

kitabı”na

bəhs

edəcəyimiz

digər tələbəmiz Dövlət Proqramı

qazandığı uğurlarından biri də 13

“Qızıl

Goetzkenin

səviyyəsində tanınır və onun uğurları

Nərmin Bülbül adına orta ixtisas
musiqi məktəbində musiqi təhsilinə

dünyaca

Cənubi

Koreyanın

Universitetində
ixtisası

təhsili

elektrik

üzrə

ikinci

almış

Orxan

Orxanın

kiçik

yazılması olmuşdur. Nərmin 2004-

yaşlarından bu sahəyə olan marağı

2007-ci

keçirilən

valideynləri

müxtəlif müsabiqələrin, Moskvada

qarşılanmış

keçirilən

həmin sahə üzrə mütəxəssis kimi

illərdə

Bakıda

beynəlxalq

müsabiqənin

tərəfindən
və

gələcəkdə

Heydər Əliyevin 85 illik yubileyi”nə

Bakalavr təhsilini Azərbaycan Dövlət

həsr

Neft Akademiyasında alan Orxan

müsabiqəsində

Respublika

“Gran-Pri”yə

layiq

görülmüşdür. Bundan sonra Nərmin

təhsilini

daha

Koreyanın

KAİST

Universitetində ikinci bakalavr təhsili
almağı

qərara

alır

və

Dövlət

Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil
almaq hüququ qazanır. Bu uğurunu
Orxan

yüksək

qiymətləndirir

və

gələcəkdə ölkə üçün ixtisaslı kadr
olacağına inanırdı. Elə bunun davamı
olaraq vətənə qayıtdıqdan sonra
Orxan

karyera

Azərbaycan

fəaliyyətinə
Respublikasının

Alternativ və Bərpa Olunan Enerji
Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyində
mütəxəssis

kimi

çalışmağa

başlamışdır. Orxan Kərimzadə 5 dil
bilir. Eyni zamanda Orxan qeyd edir
ki, Dövlət Proqramı çərçivəsində
dünyanın

aparıcı

ali

təhsil

müəssisələində təhsil almaq hüququ
qazanmış

tələbələr

qısa

müddətdə

Azərbaycana

bir

dönərək

müvafiq sahələrin davamlı inkişafına
təminat verəcəkdir.

“Burada işləmək daim inkişaf,
yeni biliklər və dinamika
deməkdir”

məhz

yetişməyi üçün yönləndirilmişdir.

I

Cənubi

anlayışla

qalibi, 2008-ci ildə “Ümumilli lider
olunmuş

ildə

da

mükəmməlləşdirmək üçün 2010-cu

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

Almaniyanın Ştutqart Universitetində
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mühəndislik sahəsi üzrə magistratura

daha geniş şəkildə istifadə etmək

təhsili almış Abbas Əlillinin uğurları

imkanı yaratmışdır.

başlanğıcı təhsil aldığı 253 saylı orta
məktəbi fəxri fərmanla bitirməyindən
başlamışdır.

2010-cu

Azərbaycan

ildə

Dövlət

o,
Neft

Akademiyasını

“İstehsalat

proseslərinin avtomatlaşdırılması və
İT” (TEMPUS proqramı) ixtisası üzrə
fərqlənmə

diplomu

ilə

başa

vurmuşdur. Onun mühəndis kimi
ixtisaslaşmağında

valideynlərinin

xüsusi rolu olmuşdur.
edir

ki,

Abbas qeyd

mühəndis

sivilizasiyamızın
mərhələsində

peşəsi

hər
əlahiddə

inkişaf
yer

tutur.

Məhz bu səbəbdən, o, öz təhsilini
inkişaf

etdirmək

və

ixtisaslaşmaq

üçün xaricdə təhsil almaq qərarına
gəlir. Magistratura təhsilindən sonra
Abbas Bakı Ali Neft Məktəbində
(BANM) yeni açılmış “Kompüter və
İKT”

kafedrasında

işləmək

təklifini

Xaricdə

təhsil

Abbasın

ölkəmizi

müəllim

kimi

dəyərləndirmişdir.
aldığı

müddətdə

təmsil

etmək

naminə diasporla bağlı fəaliyyətləri
sırasına 2012-ci ildə Azərbaycanın
Ştutqartda yerləşən fəxri konsulunun
BANM rəhbərliyi ilə keçirilən görüşü
daxildir.
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müddətdə
texnologiyaları
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aldığı

informasiya
və
sahəsində

kompüter
qazandığı

təcrübələri ona öz bacarıqlarından

