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“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ
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RÜBLÜK İCMAL
Oktyabr 2016- Mart 2017

TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR
“Dövlət Proqramı Məzunları

icraçı direktoru Şahmar Mövsümov,

Akademik Fəaliyyətdə” adlı forum

AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadə,
ADA

keçirilmişdir.

Universitetinin

rektoru

Hafiz

Paşayev, eləcə də digər ali təhsil
müəssisələrinin rəhbərləri və xaricdə
təhsil

almış

Dövlət

Proqramı

məzunları iştirak etmişdir.
Təhsil naziri giriş nitqində qeyd
etmişdir

ki,

“2007-2015-ci

illərdə

Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili
2016-cı ilin dekabrın 17-də ADA
Universitetində “2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı” məzunlarının
karyera imkanlarının genişləndirilməsi
və yerli ali təhsil müəssisələrinin
akademik
dəstək

potensialının

məqsədilə

inkişafına

işgüzar

panel

keçirilmişdir.
Tədbirdə

təhsil

naziri

Mikayıl

Cabbarov, Dövlət Neft Fondunun

üzrə

Dövlət

Proqramı”nın

əsas

fəlsəfəsi ölkəmizin rəqabətədavamlı
kadrlara tələbatı ilə bağlı olmuşdur.
Məhz bu məqsədlə ötən illər ərzində
3500-dən çox tələbə dövlətimizin
verdiyi təqaüd imkanları ilə dünyanın
aparıcı universitetlərində təhsil almaq
hüququ qazanmışdır.
Görüşdə AMEA prezidenti Akif
Əlizadə

tədqiqat

universitetlərinin

fəaliyyətə başlayacağını və onların
uğurlu fəaliyyətinin həm də gənc elm

adamlarının

töhfələrindən

asılı

olacağını bildirmişdir. Həmçinin ADA
Universitetinin

rektoru

H.Paşayev

universitetlərin hər zaman hazırlıqlı
müəllimlərə

ehtiyacı

olduğunu

vurğulamış və rəhbərlik etdiyi ali təhsil
müəssisəsinin

təcrübəsindən

danışmışdır.
Dövlət
direktoru

Neft
Şahmar

Fondunun

icraçı

Mövsümov

öz

çıxışında qeyd etmişdir ki, əsas ideyası
“neft kapitalından insan kapitalına”
olan Dövlət Proqramı artıq özünü
doğrultmuşdur.
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Paneldən sonra Dövlət Proqramı

Birminqem Azərbaycan

məzunları ali təhsil müəssisələrinin

Cəmiyyətinin sədri Nobel

etdirən

rəhbərləri ilə görüşmək imkanı əldə

mükafatçısı ilə görüşmüşdür.

nümayiş

verən erməni vandalizmini özündə əks

etmiş, akademik fəaliyyət ilə bağlı fikir

plakatlar

hazırlanmış

iştirakçılarına

və

təqdim

olunmuşdur.

mübadiləsi aparmışlar.
TƏLƏBƏLƏRİN DİQQƏTİNƏ!

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov
Ankara şəhərində Türkiyədə təhsil

“Dövlət Proqramı təqaüdçüləri

alan azərbaycanlı tələbələrlə

təhsil aldıqları ölkələrdə

görüşmüşdür

ölkəmizi layiqincə təmsil
etməlidirlər.“

22 fevral 2017-ci il tarixində cənab
nazir

Azərbaycan

Türkiyədəki

Respublikasının

Səfirliyində

Türkiyədə

təhsil alan bir qrup azərbaycanlı
tələbə ilə görüşmüşdür.

2016-2017-ci
əvvəlində

Birminqem

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti
Ankaradakı İhsan Doğramaçı Bilkent

ilinin

Azərbaycan

xaricdə təhsil alan tələbə ilə Təhsil
müqavilə öhdəliyinə əsasən, tələbələr

universitetin keçmiş professoru və

təhsil aldıqları ölkələrdə Azərbaycan

2016-cı ilin kimya sahəsi üzrə Nobel

Respublikasının

mükafatçısı cənab Fraser Stoddart ilə

nümayəndəliklərinin və Azərbaycan

görüşmüşdür. Görüş zamanı onlar

diasporunun təşkil etdikləri ölkəmizin

cənab Fraserin elmi tədqiqat işləri ilə

dövlət maraqlarının müdafiəsi ilə bağlı

yanaşı,

və digər ictimai-mədəni tədbirlərdə

həm

ölkəmizlə,
bağlı

həm

də

irəliləyişləri

müzakirə etmişlər.

iştirak

arasında

tələbələri tərəfindən Xocalı
faciəsi anılmışdır.

xarici

olunan

tədbirlərdə

çıxış

edərək ölkəmizdə həyata keçirilən
təhsil islahatlarının mahiyyəti, təhsil
səviyyəsinin

yüksəldilməsi

istiqamətində görülən işlərdən bəhs
etmişdir. Eyni zamanda görüş zamanı
nazir tələbələri maraqlandıran sualları
da cavablandırmışdır.

aktiv

iştirak

etməyə və ölkəmizi həmin tədbirlərdə

yaxşı “start-up”ı seçilmiş Dövlət
Proqramı təqaüdçümüzün

Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyində

qarşısında

ölkələrdəki

Kembric Biznes Məktəbinin ən

Daha sonra nümayəndə heyəti

tələbələr

səbəbdən

TƏLƏBƏLƏRİMİZİN TÖHFƏLƏRİ

böyük uğurlardan bəhs edilmişdir.

naziri

Bu

layiqincə təmsil etməyə səsləyirik.

atdığı

alan tələbələrlə görüşmüşdür. Təhsil

diplomatik

nümayəndəliklərimiz tərəfindən təşkil

Aberdin Universitetinin

keçirilmiş görüşdə bu təhsil ocağının

Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil

imzalanmış

etməlidirlər.

tələbələrimizi

Bilkent Universitetinin rəhbərliyi ilə
sahəsində

çərçivəsində

təqaüdçüsü Məhəmməd Ağamirzəyev

tanınmış universitetlərindən biri olan

təhsil

Proqramı

Nazirliyi

Universitetində olmuşdur. Türkiyənin

imkanları,

Dövlət

Cəmiyyətinin sədri, Dövlət Proqramı

təhsilimizdə
İlk öncə nazir Mikayıl Cabbarovun

tədris

uğuru
Fevral

ayının

Proqramı

26-da

çərçivəsində

Dövlət
Böyük

Dövlət
Böyük

Proqramı
Britaniyanın

çərçivəsində
Kembric

Britaniyanın Aberdin Universitetinin

Universitetində magistratura təhsili

tələbələri

almış Xəyalə Eylazova bir uğura imza

Xocalı

faciəsinin

25-ci

ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan

atmışdır.

həqiqətlərinin

şəhər

universitetin digər tələbəsi Britaniyalı

çatdırılması

məqsədilə

ictimaiyyətinə
tədbir

keçirmişlər.

ki,

X.Eylazova

və

Angela Single epilepsiya xəstəliyindən
əziyyət çəkən insanlar üçün xüsusi

Tələbələrin iştirakı ilə baş tutan
nümayişdə üzərində

Belə

Xocalıda baş

yüksəktexnoloji biləklik hazırlanması
ideyasını

irəli

sürmüşlər.
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T.Qafarlı orada təcrübə keçən ilk

hüququ

Azərbaycanlı gənc olmuşdur.

universiteti

O, palatada çalışdığı müddətdə

Angela və Xəyalənin birgə layihəsi

qazanmış
yüksək

akademik

göstəricilər ilə başa vurmuşdur. Belə

parlamentin ümumi iş prinsipləri və

ki,

debat prosesi ilə yaxından

qiymətləndirmə

tanış

R.Məhərrəmov

o,

universitetin

akademik

sisteminə

uyğun

olmaqla yanaşı, həm də Britaniyadakı

olaraq maksimum 5 ballıq ortalama

qısamüddətli cinayətkarlarla əlaqədar

üzərindən

fəaliyyət göstərən “Through the Gate”

müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Halhazırda

“Epilepsiya xəstəliyi olan insanlar-

o,

4.5

bal

ilə

ölkəmizdə

təhsilini

sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğul olur.

ailələrə dəstək üçün cihaz” adlanır.
Layihənin təqdimatı Kembric Biznes
Məktəbinin

texnologiya

və

innovasiyalar üzrə müxtəlif “startup”lara

aid

tədbirində

həyata

keçirilmişdir.
Birgə layihə tanınmış investorlar,
sahibkarlar

və

mütəxəssisləri

biznes

sektorunun

tərəfindən

yüksək

qiymətləndirilmişdir.
Xəyalə Eylazova təhsil aldığı illərdə
də

Microsoft

şirkətində

biznesin

inkişafı və strategiya üzrə menecer
kimi

çalışmış,

eyni

zamanda

o,

epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkən
uşaqlar

üçün

texnologiya”

“sağlamlıqda

üstün

təşəbbüsünün

müəllifidir.

Lordlar Palatasında təcrübə
keçmiş ilk Azərbaycanlı tələbə
Uğurlarından bəhs edəcəyimiz
növbəti
təqaüdçümüz
Dövlət
Proqramı çərçivəsində 2014-2017-ci
illər ərzində B.Britaniyanın “Queen
Mary University of London” ali təhsil
müəssisəsinin “Tarix və siyasət”
ixtisası üzrə bakalavriat təhsili alan
Turan Qafarlıdır. O, axırıncı tədris ili
müddətində
Britaniyanın
Lordlar
Palatasında 3 aylıq təcrübə proqramı
keçmişdir. O, parlamentin üzvü olan
cənab Lord Germana fəaliyyət və
araşdırmalarında
köməklik
göstərmişdir. Həmçinin Palatadan
tələbəyə verilmiş məlumata görə

islahat

proqramı

üzrə

parlament

üzvünə köməklik göstərmiş və onunla
birgə islahat proqramının bir hissəsi
olan özəl şirkətlərin idarə heyətləri ilə
görüşmüşdür.

Həmçinin

T.Qafarlı

Britaniyanın siyasi gündəmini məşğul
edən

“Brexit-Avropa

Birliyindən

ayrılma” prosesi ilə bağlı sənədlərin
hazırlanmasında

iştirak

edərək,

təcrübə müddətini başa vurduqdan
sonra

Lord

German

tərəfindən

müsbət xasiyyətnamə almışdır.
FƏRQLƏNMƏ İLƏ UNİVERSİTETİ
BİTİRƏN MƏZUNLARIMIZ

F.Zeynalova
çərçivəsində
İnstitutunun

Dövlət
İsveçrənin

“Turizmin

idarəolunması”
bakalavriat

Proqramı
Qlion

təşkili

ixtisası

və
üzrə

təhsili

almışdır.

Universitetin

akademik

qiymətləndirməsinə uyğun olaraq o,
100 bal üzərindən 84 bal toplayaraq
fərqlənmə ilə təhsilini başa vurmağa
nail

olmuşdur.

vurduqdan

sonra

Təhsilini
o

başa

ölkəmizə

qayıdaraq öz ixtisası üzrə çalışmağa
davam edir.

Dövlət
ABŞ-ın

Proqramı

çərçivəsində

Massaçusets

Texnologiya

İnstitutunun

“Maliyyə

idarəetməsi”

ixtisası üzrə xaricdə təhsil almaq

Təhsilini

müvəffəqiyyətlə

başa

vurmuş digər təqaüdçümüz Dövlət
Proqramı çərçivəsində B.Britaniyanın
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Ekzeter Universitetindən “Beynəlxalq

qiymətləndirmə sistemi üzərindən 79

idarəetmə” ixtisası üzrə 2016-cı ildə

bal

məzun olmuş Ü.Qasımovdur. O, 100

nəticə

ballıq qiymətləndirmə sistemindən 70

universitetdə təhsil aldığı ixtisas üzrə

bal

ilə

tələbələr arasında ən yüksək nəticə

vurmuşdur. Hal-

əldə edərək, pul mükafatına layiq

hazırda o, Azergold QSC-də strateji

görülmüşdür. Hal-hazırda o, Gilan

araşdırmalar üzrə mütəxəssis olaraq

Holdingdə maliyyə məsələləri üzrə

çalışır.

mütəxəssis

ilə

fərqlənmə

universiteti başa

dərəcəsi

toplayaraq

yüksək

göstərmişdir.

olaraq

fəaliyyətini davam etdirir.

Növbəti fərqlənmə diplomu ilə
müvəffəqiyyətlə təhsilini başa vurmuş
tələbəmiz B.Britaniyanın Mançester
Universitetində “Təhsilin təşkili və
idarəolunması

(Beynəlxalq

ixtisası

təhsil

üzrə

Qurbanovadır.

O,

təhsil)”

almış

Leyla

100

ballıq

qiymətləndirmə sistemi üzərindən 70
bal

toplayaraq

yüksək

akademik

nəticə göstərmişdir.

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində

B.Britaniyanın Nyukasl Universitetinin
“Maliyyə və mühasibat uçotu” ixtisası
üzrə

təhsil

təhsilini
vurmuşdur.

almış

C.Babaşov

fərqlənmə

ilə

O,

100

da
başa

ballıq

akademik
C.Babaşov

öz

əmək

