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“Made in Azerbaijan”  biznes ideya 
müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Aprel ayının 22-də Azərbaycan Res -
publikasının Prezidenti İlham Əli yevin
18 yanvar 2016-cı ildə “Qey ri-neft məh-
sullarının ixracının sti mul laşdırılması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” imza-
ladığı Sərəncamın tət biqinə ali təhsil
müəssisələri səv iy yə sində dəstək vermək,
tələbələr ara sın da sahibkarlıq fəaliyyət-
inə marağı təbliğ etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Res publikası Təhsil
Nazirliyi, Azər bay can Respublikası
Gənclər və İd man Nazirliyi, “Kapital
Bank” ASC, Azər baycan Dövlət İqtisad
Uni ver si te ti (UNEC), İnnovativ Biznes-
İn ku ba torun birgə təşkilatçılığı ilə tə lə -
bə lər arasında keçirilən “Made in Azer -
baijan” biznes ideya müsabiqəsi başa
çat mışdır.

UNEC, Azərbaycan Dövlət Neft və Sə -
naye Universiteti, Bakı Dövlət Uni ver siteti,
Azərbaycan Respublikasının Pre zidenti
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Uni versiteti,
Институт ми ровой экономики, Azər -
 baycan Əmək və Sosial Münasibətlər Ak a -
de miyası, Xəzər və Qaf qaz Uni ver si te t lə rin -
dən 65 tələbənin qatıldığı mü sa biqəyə ümu-
milikdə 59 biznes ideya təqdim olunmuşdur.

İlk dəfə keçirilən müsabiqənin münsi-
flər heyəti aşağıdakı tərkibdə müəyyən
olunmuşdur:

Cəsarət Valehli–Təhsil Nazir liyi nin
İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri,
Akif Fərruxov–AR İqtisa diy yat
Nazirliyinin Bakı Biznes Tədris Mər -
kəzinin direktoru, Rüstəm Ab dul la -
yev–AR Gənclər və İdman nazirli yi nin
sosial proqramlar sektor mü diri, İqbal
Rüstəmov–Kapital bankın Pəra kən də
Bankçılıq departamentinin di rek toru,
Elnur İsayev–NTS şirkətinin di rektoru,
Məhəmməd Cəmilov– UNEC rektorun
məsləhətçisi, Mi r ca vid Həsənov–UNEC
İBİ-nin direkto ru.

İlkin mərhələdə Ekspertlər Şurası tə -
rəfindən 59 biznes ideya arasından da ha
çox orijinal və kreativliyi ilə se çi  lən,
biznes ideyanın tətbiqinin müm  kün lüyü
və investisiya cəlbediciliyi ilə fərq lənən
və brendləşmə perspektivi yük sək olan  7
finalçı mü əy yən edildi. Ap rel ayının 22-
də keçiri lən son mər hə lədə artıq münsi-
flər he yə ti tərəfin dən 7 finalçı arasından 3
qa lib müəy yən olundu. Müsabiqənin qa -
libi UNEC-in III kurs tələbəsi Kə rim
Rza bəy li ilə Xəzər Universitetinin III

kurs tə ləbəsi Alpaslan İsmailovun birgə
ha zır ladığı “EcoRise” kompüter oyunu
la yihəsi olub. İkinci yerə UNEC-in III
kurs tələbəsi Fəqan Çələbizadənin
“TagWishes.com”, üçün cü yerə isə
UNEC-in IV kurs tələbəsi Xəyyam
Gözəlovun “Xarı Bülbül” (“Karabah
House”) biznes ideyaları layiq görülüb və
mükafatlandırılmışlar. I yerin qalibi 1000
AZN, II yerin qalibi 750 AZN, III yerin
qalibinə  isə 500 AZN məb lə ğin də
mükafat təqdim olunub.

Qaliblərlə yanaşı müsabiqənin fi nal -
çıları da təşkilatçılar tərəfindən mü ka -
fatlandırılmışdır. Finalçılar– UNEC-in II
kurs tələbəsi Emil Alıyev “Flame”
Jewellery, UNEC-in III kurs tələbəsi Aida
Həsənova ilə ADNSU-nun III kurs
tələbəsi Oder Aydınlının birgə layihəsi
olan “Azerbaijani Saffron”, UNEC-in II
kurs tələbəsi Səbinə Nəcəfzadə
“VitaDry” qurudulmuş meyvələri və
UNEC-in I kurs tələbəsi Eşqin Cəfərov
“Misgər.az” biznes ideyalarına görə 200
AZN məbləğində pul mükafatı verilib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru
pro fessor Ədalət Muradov  “Made in
Azerbaijan” biznes ideya müsabi qə si nin
Azərbaycan Respublika sı nın Pre zi denti
cənab İlham Əliyevin 18 yanvar 2016-cı
ildə imzaladığı Sərən ca ma UNEC-in
verdiyi dəstək layihəsi ol du ğunu qeyd
edib. Bu tipli müsabiqələrin keçirilməsi
ilə gənclərdə sahibkarlıq fəaliyyətinə
böyük stimul yarandığını qeyd edən rek-
tor, eyni za manda Azər bay canın gələ -
cək də dünya bazarına öz brend ləri ilə
çıxmasına da töhvə verə cə yini vurğu-
layıb. 

Layihənin təşkilatçılarından olan
“Kapital Bank” ASC-nin idarə heyəti

sədrinin I müavini Fərid
Məmmədov da “Made in Azer -
bai jan” biznes ideya mü sabi qə -
sinin önəmini yüksək vur -
ğulayaraq gələcəkdə bu layi hənin
mütəmadi keçiril məsinin vacib-
liyini qeyd edib və qaliblərə
uğurlar arzulayıb. 

Əsgər Abdullayev 

“Qarabağ faciəsi”nin
təqdimat mərasimi

Aprelin 22-də universitetdə Beynəlxalq
münasibətlər kafedrasının fəxri professo ru
Əsgər Abdullayevin “Qarabağ faciəsi” kitabının
təqdimatı keçiril di.Tədbiri İn zibati bə təşkilati
məsələlər üzrə prorektor Şaiq Əsgərov açaraq bu
kitabın saxta er məni genosidinə cavab olaraq
yazıldığını və Qarabağ hadisələri ilə bağlı
yazılmış kitablar içərisində çox dəyərli bir
tədqiqat işi olduğunu diqqətə çatdırdı. Prorektor
ömrünün bu ahıl çağında belə bir dəyərli əsəri
araya-ərsəyə ğətirdiyi üçün Əsgər müəllimi
səmimi-qəlbdən təbrik edərək, hələ bundan
sonra da ondan günümüzün reallıqlarını və tar-
ixi faktları özündə əks etdirən neçə-neçə dəyərli
əsərlərin yazılmasını arzu etdi.

AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Əliyev üç
hissədən- “Rusiyanın ermənilərə havadarlı ğı nın
artması və Qarabağ”, “Ermənistanın Sovet
hakimiyyəti illərində Azərbaycana qarşı məkrli
siyasəti”, “Ermənistanın Azər bay cana qarşı açıq
hərbi təcavüzü və onun acı nəticələri”ndən ibarət
olan kitabında Əs gər Abdullayevin orijinal fakt-
lara, ma raq lı məqamlara toxunduğunu qeyd etdi.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı iş -
ğalçılıq müharibəsi nəticəsində Qara ba ğın zaman-
zaman fəlakətli və dəhşətli qır ğınlara, dağıntılara
məruz qaldığını, res pub likanın 14 min kv km-dən
artıq sa hə si nin işğal edilməsini və nəticədə
yaşayış mən təqələrinin, sosial obyektlərin,
məktəb lərin, uşaq bağçalarının, klubların, kitabx -
ana ların, məscidlərin və digər obyektlərin da -
ğıdılmasından kitabda genış bəhs edil miş dir
deyərək natiq bu əsəri Qarabağın qisa tarixi
adlandırdı.

Tədbirdə çıxış edən digər iştirakçılar er mə -
nilərin törətdikləri vəhşılıklərdən, bəşər qanunları-
na zidd olaraq Azərbaycana, onun insanlarına,
sərvətlərinə qarşı amansızlıqla həyata keçirdikləri
qəddarlıqlardan da nış dılar.

Professor Ə.Abdullayev son günlərdə cəb hə
xəttində baş verən hadisələrdə  xal qın göstərdiyi
birliyi xüsusi vurğuladı. Öl kə Prezidentinin gən-
clərdə yaratdığı ruh yük səkliyini, əsgərlərə
göstərdiyi diqqət və qay ğını yüksək qiymətləndir-
di. Ə.Ab dul la yev gəncləri vətəni, torpağı sevməyə
səslədi. “Qarabağ faciəsi”nin davamı olaraq “Qa -
rabağ zəfəri” kitabının təqdimatının Şu şada qeyd
edilməsini arzuladı.

Professor Əsgər Abdullayev “Azər bay can
Dövlət İqtisad Universitetində iqtisadçı kadr ların
hazırlanmasındakı uzunmüddətli xid mətlərinə,
elm və təhsilin inkişafına ver diyi töhfələrə görə”
Fəxri Fərmanla təltif edil di. 

Sonda kitabın imzalanma mərasimi keçirildi.
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Gəray Musayev 1975-ci ildə
To vuz rayonunda anadan olub.
İlk təhsilini doğulub bo ya-başa
çatdığı rayonda alıb. Ba kalavr
təhsilini 1993-1997-ci illərdə
Türkiyə Res pub li ka sı nın
Doqquz Eylül Uni ver si te tinin
İqtisadi və İdari Elmlər fa -
kültəsinin maliyyə böl mə  si  n  də
almışdır. Magistr və doktoran-
tura təhsillərini də həmin uni-
versitetin İctimai Elmlər
İnstitutu, Maliyyə bölməsi üzrə,
1998-2001, 2001-2007-ci illərdə
bitirmişdir. 

2007-ci ildə keçid iqtisa diy -
ya tı ölkələrində maliyyə intiza -
mı nın həyata keirilməsində
Bey nəlxalq Valyuta Fondu və
Dün ya Bankının rolu: Azər bay -
can nümunəsi mövzusunda
doktorantlıq tezisini müdafiə et -
mişdir. 

G.Musayev mikroiqtisadiy -
yat, makroiqtisadiyyat, ma liy -
yə, Beynəlxalq iqtisadi və ma -
liyyə təşkilatları, vergi sistemi,
fis kal siyasət fənlərini təqdim
edə  rək gənc nəsli iqtisadiyyatın
sirləri ilə tanış edir, onlarda
seçdikləri ixtisasa qarşı mə su -

liyyət hissi yaratmağı ba ca -
rır. Elə məhz bu nailiy yə tin
nəticəsidir ki, 2015-ci ilin
oktyabrında gənc nəslin tə -
lim-tərbiyə sahəsində yük -
sək nailiy yət əldə et di yinə
görə “Azərbaycan Respub -
li  ka sı Təhsil Nazirliyinin
Fəx ri Fərmanı”na layiq
görülüb.

2007-ci ildən universite-
timizdə fəaliyyətə başlayan
G.Musayev Türk Dünyası İş lət -
mə fakültəsində müəllim, ka -
fedra müdiri, 2014-2016-cı
illərdə isə Distant və əlavə təh-
sil mərkəzinin direktoru vəz-
ifəsində çalışıb. Universitetin
rektoru professor Ədalət Mura -
dov onun bu illər ərzindəki
fəaliyyətini yüksək qiymət -
ləndirərək Maliyyə və mühasi-
bat fakültəsinə dekan təyin
edib. Aprelin 21-də keçirilən
təq dimetmə mərasimində Ma -
liy yə və mühasibat fakültəsinin
mo dern fakültə olmasına, bu -
nun üçün də UNEC-in qar şı sın -
da duran hədəflərini həyata
keçirmək üçün hazırlanan layi-
hələrin bu fakültə ilə reallaşa-
cağını diqqətə çatdıran rektor
yeni seçilmiş dekandan çox
şeylər gözlədiyini bildirib. Bu
məqsədlə biz də Gəray müəl-
limlə görüşüb söhbətləşdik.
Rek torun onun qarşısına qoy-
duğu böyük məsuliyyəti necə
qarşıladığını, qarşıda nə kimi
işlər görəcəyini və bu kimi bir
neçə sualla ona müraciət etdik. 

-UNEC-in ən böyük fa kül -

təsi olan Maliyyə və mühasi-
bat fakültəsinə dekan se çil -
misiniz. Bu şərəfli, bir qədər
də məsuliyyətli vəzifəyə təyin
olunmağınız münasibətilə si zi
təbrik edirəm, sizə işlə ri niz də
müvəffəqiyyətlər, dö züm və
iradə arzulayıram.

-Çox sağ olun. Doğrudan da
üzərimə çox böyük məsuliy yə -
tin düşdüyünü bilirəm. Bilirəm
ki, mənə verilən bu böyük eti-
madı doğrultmalıyam. Bir tə rəf -
 dən fakültəmizin dərslərinin
keyfiyyəti və təşkili baxımın-
dan yalnız ölkəmizdə deyil, re -
gi on da da diqqət çəkən fa kül -
tələrdən biri olacağına, digər bir
tərəfdən isə tələbə müra ciət -
lərini operativ cavablandırmaq
üçün fakültə daxilində ye ni
qurumun yaradılmasına ça lış -
acayıq.

-Gəray müəllim, bir neçə
ildir ki, ölkə təhsil sistemində
müx təlif istiqamətlər üzrə ge niş
miqyaslı tədbirlər planı hə yata
keçırılır. Bunu bizim uni ver -
sitetə şamil etsək...

Ölkə təhsil sistemində həyata
keçirilən bu islahatların tərkib
hissəsi kimi Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində də son 2
ildir genişmiqyaslı islahatlar
proqramı həyata keçirilir. Belə
ki, yeni tədris proqramlarının
qəbul edilməsi, fənlər üzrə yeni
sillabusların hazırlanması,
imtahan test bazasının yenilən-
məsi, innovativ tədris-
texnologiyalarının tətbiq olun-
ması, EDUMAN elektron uni-

versitet portalının yaradılması,
müəllimlər üçün təlimlərin həy-
ata keçirilməsi, diferensial
əməkhaqqı sisteminin qurul-
ması, tələbələrin so sial
fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi
və s. tədris prosesinin tək mil -
ləşdirilməsi məqsədinə xidmət
edir. Yeni kafedraların,
fakültələrin və digər idarəetmə
strukturlarının yaradılması və s.
islahatlar isə universitetdə in -
zibati idarəetmə sisteminin tək-
milləşdirilməsi isti qa mə tin də
həyata keçirilir.

UNECrektorunun 2015-ci il,
oktyabrın 6-da imzaladığı əmri
ilə Maliyyəvə Uçot iqtisad-
fakültələri ləğv edilərək, on la -
rın bazasında Maliyyə və Mü -
ha sibatfakültəsinin yaradılma sı
da bu prosesin tərkib hissəsi
kimi qəbul edilir.

-Yeni yaradılmış fakültə və
yeni təyin olunmuş dekan.
Yəqin ki, tələbələrlə dekanlıq
arasındakı əlaqəni də fərqli
olaraq dəyişəcəksiniz. Necə
qurmağı planlaşdırırsınız? 

-Tələbələrlə dekanlıq ara sın -
da əlaqələri birbaşa əməkdaşlar
səviyyəsində qurmaqla yanaşı,
sosial şəbəkələrdən də geniş
istifadə edərək, fakül tənin
rəsmi facebook səhifəsini yarat-
maqla, UNEC-in edu.az saytı
daxilində fakültəyə aid aktiv və
funksional sayt yara daraq,
tələbələrə daha geniş məzmun-
da xidmət göstərmək, onların
qarşılaşdığı problemləri həll
etməyə və eyni zamanda təhsilə

yeni başlayan tələbələrin uni-
versitet həyatına asanlıqla adap-
tasiya olunmasına çalışacağıq.

-Tədrisin keyfiyyətinin ar -
tı rılması istiqamətində gələ -
cək üçün hansı planlarınız
var?

- Tədrisin keyfiyyətinin ar -
tırıl ması istiqamətində tələbə və
müəllim mübadilə proqram-
larında aktiv iştirak edərək,
beynəlxalq təcrübənin öyrənil -
məsini qarşımıza məqsəd qoy-
muşuq. Eyni zamanda bu
təcrübədən istifadə etməklə
yeni tədris planlarını hazırla-
maq və yeni tədris metodlarını
tətbiq edib təhsildə keyfiyyətin
artırılmasına çalışacayıq.

-Fakültənin gələcək fəaliy -
yətini necə görürsünüz?

-Fakültənin gələcəyi ilə bağlı
bildirmək istəyirəm ki, əsas
məqsədimiz UNEC nəz dində
nümunəvi model fakültə yarat-
maq, tələbələrlə müəllimlər
arasında münasibətlərin yüksək
səviyyədə qurulması, yüksək
keyfiyyətli təhsil xidmətinin
təqdim olunduğu, elmi
fəaliyyətlərin beynəlxalq sə viy -
yədə təşkil olunduğu nü mu nəvi
fakültə modeli qurmaqdır. 

... Gəray müəllim danışdıqca
onun sözlərindən yeni vəzifəyə
yüksək enerji və böyük
məsuliyyətlə başladığı hiss
olunurdu. Biz də ona tutduğu
bu düzgün və şəffaf yolda
müvəffəqiyyətlər və xoş arzular
bildirib, gərgin iş günü ilə baş-
başa qoyduq.

Məqsədimiz modern fakültə yaratmaqdır 
(Müsahibimiz Maliyyə və mühasibat fakültəsinin dekanı Gəray Musayevdir)

Azərbaycanda Vətəndaş
Cə miyyətinin İnkişafına Yar -
dım Assosiasiyası (AVCİYA)
tə rəfindən başladılan “Əda -
lətin Bərqərar  Olunması və
Böyük Fəlakətin Qarşısının
Alınması naminə” adlı pe ti si -
ya layihəsi çərçivəsində növ -
bəti görüş aprel ayının 19-da
Azərbaycan Dövlət İqtisad

Universitetininin (UNEC) tə -
lə bələri ilə baş tutub. 

Görüşdə çıxış edən univer-
sitetin prorektoru, iqtisad elm-
ləri namizədi Şaiq Əsgərov pe -
ti siya haqqında tələbələrə ət -
raflı məlumat verərək bildirib
ki, Azərbaycanda Vətəndaş Cə -
miyyətinin İnkişafına Yardım
Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə

Obama Adminstrasiyasına ün -
van lanan bu müraciətdə Av ro -
pa Şurası Parlament Assam ble -
ya sının (AŞPA) 2085 (2016)
saylı qətnaməsində vurğulanan
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
və digər ərazilərinin Ermə nis -
tan dövləti tərəfindən işğal
edil məsi, Ermənistanın Azər ba -
ycana qarşı qəsdən törətdiyi
eko loji böhranın ekoloji təca -
vüz olması faktı, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal böl-
gəsindən dərhal geri çəkilməsi
tələbi, Azərbaycanın işğal edil -
miş ərazilərində yerləşən Sər -
səng su anbarının hazırkı duru -
mu nun humanitar fəlakətlə
nəti cələnə biləcəyi xəbərdarlığı
diqqətə çatdırılır. Eyni zaman-

da Ağ ev administrasiyasına
AŞPA-nın 2085 (2016) saylı
qətnaməsini dəstəkləməsi, Azər -
baycanın Ermənistan tərəfind-
ən işğal edilmiş torpaqlarının
azad edilməsinə və bölgədə hu -
ma nitar fəlakətin qarşısının
alın masına yardım edilməsi
üçün çağırış edilir.

Tədbirdə çıxış edən AVCİYA-
nın nümayəndəsi Məhərrəm
Zülfüqarlı qeyd edib ki, hal-
hazırda petisiya çərçivəsində
142 min səs toplanmışdır. Bü -
tün Azərbaycan gəncliyini fəal
şəkildə müraciətə qoşulmağa
səsləyən Məhərrəm Zülfüqarlı
UNEC-in tələbələrinin də bir
nəfər kimi dəstək göstərəcəy-
inə əminliyini vurğuladı.

Qeyd edək ki, Azərbay ca -
nın haqq səsini dünya icti-
maiyyətinə çatdırmaq, Ermə -
nistan tərəfindən işğal edilmiş
Azərbaycan torpaqlarının azad
edilməsinə, bölgədə humanitar
fəlakətin qarşısının alınmasına
yar dım göstərməyə çağırış ma -
hiy yəti daşıyan bu petisiyaya
13 yaşdan yuxarı hər kəs səs
verə bilər.

Səsvermə mayın 6-dək
davam edəcək. Ağ Evin saytın-
da açılmış petisiyaya qoşulmaq
üçün linkinə daxil olmaq
lazımdır.

https://petitions.white-
house.gov/petition/establish-
justice-and-prevent-great-
catastrophe

“Ədalətin bərqərar olunması və böyük fəlakətin 
qarşısının alınması naminə” petisiya layihəsi UNEC-də
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Səbuhi Tanrıverdiyev 1979-cu il
iyun ayının 4-də Ermənistan SSR-
nın Masis rayonunda ana dan olmuş-
dur. O 2001-2004-cü il lərdə
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni -
versitetinin “İqtisadiyyatın döv lət
tənzimlənməsi” kafedra sı nın əyani
aspirantı olmuşdur. Bey nəlxalq iqti-
sadi münasibət lə rin hüquqi  tənzim-
lənməsinə və ümu milikdə iqtisadiyy-
atın tən zim lənməsinə dair 15-dən
çox el mi məqalənin, 3 ixtisas fənni
üz rə tədris proqramının və “İqtisadi
hü quq” dərs vəsaitinin müəllifi dir.

2003-2006-cı illərdə Azərbay can
Dövlət İqtisad Universitetinin “İq -
tisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”
kafedrasında müəllim, 2006-cı ildən
“İqtisadi hüquq” kafedrasında baş
müəllim 2010-2014-cü illərdə
Azərbaycan Döv lət İqtisad
Universitetinin nəz din də fəaliyyət
göstərən İqtisadi Araş dırmalar Elmi-
Tədqiqat İnsti tu tunun  “Regionların
sosial-iq ti sa di inkişaf  problemləri”
şöbə si nin elmi işçisi olmuşdur.

2014-cü il oktyabr ayından 2016-cı
ilin aprel ayına kimi İq tisadiyyat və
Sənaye fakültəsinin dekan müavini
vəzifəsində çalışıb.

2016-cı ilin aprelindən Distant,
qiyabi və əlavə təhsil mərkəzinin
direktorudur.

-Distant, qiyabi və əlavə təhsil
mər kəzinin direktoru seçil mi si niz.
Keçirdiyiniz hisslərinizi bi zim lə
bölüşə bilərsinizmi? 

-Mənə tapşırılan bu iş mənimçün
böyük məsuliyyət və etimaddir.
İlyarım bundan əvvələ qə dər yəni
2014-cü ilin oktyabr ayın dan İqtisad
və sənaye fakül tə si nə hörmətli rekto-
rumuz Ədalət müəllim tərəfindən
dekan müavini təyin olunmuşdum.
Mənə iki kurs həvalə edilmişdi. Hesab
edirəm ki, ilyarım ərzində öz
kurslarımızda ciddi irəliləyiş əldə edə
bil miş dim. Ən azından mənim idarə
et di yim kurslar nizam-intizamına və
təd risdəki irəliləyişlərinə görə rəh -
bərliyin özü tərəfindən təqdir olunur-
du.  

-Yəqin elə buna gö rə dir ki, imta-
hanların ge di şinə nəzarət rəhbərlik

tə rəfindən sizə tap şırıl dı. 
-Bəli, sonradan Əda lət müəl-

lim yazılı imtahanları korpus
üzrə mə nə tapşırdı. İki semestr
ərzində məsul şəxs kimi korpus
üzrə yazılı imtahanlara sədrlik
etdim. Son radan yazılı imtahan-
lar ləğv olunduğu üçün magis-
traturada ya zılı imtahanlara
nəzarət mənə həvalə olundu.
Birmənali ola raq Ədalət müəl-
limin qarşıya qoy duğu məq səd -
lərə şəffaflıq, tələbələrin imta-
hanlara hazırlıqlı gəl məsi,
köçürmə prosesinin qar şısının
alinması isti qa mətində kifayət

qədər ciddi irəliləyiş əldə etdik. 
-Bu illər ərzində dekan mü a vi ni

kimi özünüzü təsdiqləyə bildiniz-
mi? 

-Və ilyarim ərzində eyni za manda
dekan müavini kimi öz fakültəmizlə
bağli işim də özümü qane etdi. Əsas
məsələ odur ki, gördüyün iş sənin
özünü qane edirmi, yəni sən öz qarşı-
na qoyduğun məqsədə nail ola
bilirsənmi? Özümlə bağli bir şey də
deyim ki, hec bir zaman hansisa bir
iddiada, vəzifə uğrunda  is tək də
olmamışam və sadəcə öz işimlə
məşğul olmuşam. Mənə tap şı rılan
işləri maksimum səmərəli, maksimum
faydalı yerinə yetirmişəm.
Rəhbərliyin qarşımıza qoyduğu
məqsəd və vəzifələr var ki, o vəz-
ifələrin öhdəsindən mak si mum
gəlmək mənim başlıca vəzifəmdir. 

-Belə çıxır ki, sizin işləri gör mə
strategiyanız sizi vəzifədə də
irəlılədib. 

-Son təyinat böyük etimaddir.
Olduqca böyük. Ədalət müəllim çox
gərgin və ağır işin öhdəsindən gəlir.
İqtisad Universitetinin köh nə imicini
aradan qaldırıb yeni imicini yaratmaq
istiqamətində gördüyü titanik
fəaliyyəti məni sevindirir. Fəxr edirəm
ki, bu işdə kiçicik də ol sa mənim də
töhfəm var və bu is tiqamətdə işimin
dəyərlən di ril məsi məni ruhlandırır.
Əsas arzum odur ki, mənə göstərilən
bu etima dın qarşısında allah məni
utandırmasın. Çünki bu iş çox böyük
əziyyət və məsuliyyət tələb edir. 

-Bildiyimiz kimi siz əyani oxu yan
tələbələrlə işləmisiniz. Bu gün isə
Qiyabi və Distant təhsilə rəh bərlik
edirsiniz. Bununla bağ lı nə deyə
bilərsiniz?

-Doğrudan da bu mənim ən ağ rı lı
yerimdir. Mən əyani fa kül tə dən
gəlmişəm, bura qiyabi fa kül tə dir.  Çox
böyük  struktur fərqi var, problemlər
fərqlidir və mən və ziyyəti öyrənməyə
çalışıram. May ayinda Ədalət müəl-
lim Uni ver sitetimizə rektor təyin
olun muş du, 2 ay sonra rəhbərlik məni
çağırıb qiyabidə işlərin səhmana
salınmasına köməklik etməyimi
tapşırdı. Burada müxtəlif proseslər

gedirdi, uşaqlara dəfələrlə imtahan
şəraiti yaradılırdı ki, onlar köhnə
borclarından qurtarsınlar. Onda o
imtahanlar da mənə tapşırılmışdı.
Gəray müəllimlə birlikdə imtahanları
biz götürürdük. 11 fakültənin tələbə lə -
ri bir yerdə cəmləşmişdi. Qi ya bi nin işi
hədsiz dərəcədə çox idi. Bir şeyi də
nəzərə alaq ki, əyani fakültələrdə
problemləri olan tələbələr bura keçir-
ilir və bu da özünəməxsus ağir
xüsusiyyətlər, problemlər meydana
çıxarırdı. Əsas məqsədimiz o işi
davam et dirmək və onun üzərinə bir
qədər də yenilik gətirməkdir. 

-Bu illər ərzində sizi qane
etməyən hallarla qarşılaşmısı nız -
mı? 

-Məni qane etməyən nə olub,
mənim tələbələrim həmişə aktiv
olublar. Həmişə düşünürəm ki, necə
olur ki, qiyabi tələbələrin heç bir təd-
birlərdə, sosial proseslərdə, yarışlarda
adları yoxdur. Bu məni narahat edirdi.
Və bu gün mənim əsas məqsədim
odur ki, qiyabiçi tələbələr də əyani
tələbələrə qarışaraq proseslərdə, təd-
birlərdə iştirak etsinlər. Aktiv həyat
tərzinə malik olsunlar. Bir sözlə tələbə
həyatı yaşasınlar. Nə olsun ki, qiyabi
oxuyurlar, onlar da tələbəlik həyatının
bütün mərhələlərini yaşamalıdırlar. 

-Bununla bağlı hansısa bir
planınız varmı?

-Mən indi müəyyən tədbirlər planı
hazırlayıram. Qiyabıçı tələbələri aktiv
həyata cəlb edib, onlara tələbə həy-
atının şırınlıklərini yaşamalarını, uni-
versitetin ictimai həyatına inteqrasiya
və adaptasiya etmələrini istəyirəm. Bu
onların özlərinə də maraqlı olacaq. 

-Keyfiyyət məsələsi ilə bağlı fikir-
lərinizi bilmək istərdik. 

-Keyfiyyət məsələsi  də bizi çox
düşündürür. Bununla bağlı Gəray
müəllim çox ciddi uğur əldə etdi.
Dərslər keçirilir, müəllimlər dərslərinə
gəlir, tələbələr imtahanlarda iştirak
edir, imtahanlarda şəffaflıq var. 

-Müəllimlər tələbələrə nə kimi
kömək etməlidirlər? 

-Tələbələrə daha yaxşı dərs
keçməli, qiyabi tələbələr əyanilərdən
seçilməməlidir. Əslində qiyabi tələ bə -
lə rə daha da çox can yandirmaq la -
zımdır ki, onlar az dərs müddətində
müəllimlə görüşə bilsinlər. 10 minə
yaxın  tələbə məzunumuz cəmiyyətdə
nüfuzlu yerlər tutublar. Müəllim ləri -
mizi  xüsusilə qiyabi dərslərə cəlb et -
mək istəyirəm. İctimai əsaslarla gəlib
uşaqlara master klas keçsinlər, maraq
yaratsınlar, mövzular üzrə mü ha -
zirələr oxusunlar ki, biz müəyyən key-
fiyyət dəyişikliyi əldə edə bilək. Təzə
başlamışıq, fikirlərimiz çoxdur, hələ
sistemləşdirmək üzərində işləyirik. 

Gördüyünüz bu uğurlu və səmərəli
işdə sizə müvəffəqiyyətlər arzu-
layırıq.

BU TƏYİNAT MƏNİMÇÜN ÇOX BÖYÜK ETİMADDIR
(Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzinin direktoru Səbuhi Tanrıverdiyevlə müsahibə)

KEYFİYYƏT
ELÇİLƏRİNİN 

YENİLİKLƏRİ YAXUD
HƏVƏSKAR

PEŞƏKARLAR

Heç vaxt peşəkar və həvəskar sözlər
arasındakı fərqlə və bir də  əməyin
ödənişsiz və ödənişli olması fikri ilə
razı olmamışam.  

Əsl peşəkar işinə həvəslə yanaşmalı,
maddi tərəf önəmli olsa da, işini ilk
öncə sevdiyi üçün etməli, daima
yaradıcılıq, yenilik axtarışlarında
olmalıdır. Bu mənada keyfiyyət
elçilərinin fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Əvvəlcə sadəcə mü şa hidə və qeydlərlə
başlayan elçilər tədris prosesinin müx-
təlif istiqa mətlərində in novativ təkliflər
irəli sürməyə başladılar: müəllimlərin
bir qismi Eduman proqramını tətbiq
etməkdə çətinlik çəkirlər – onun daha
da sadə tətbiqini həyata keçirək. Dərs
prosesində innovativlik, interaktivlik
azdır – bununla bağlı əlavə təlimlər
təşkil edək və s.

Açiq desək, ilk vaxtlar keyfiyyət
elşilərinin funksiyalarını düzgün başa
düşməyənlər çox idi: onları
cərimələyən yol polisi kimi təsəvvür
edənlər az deyildi. Lakin dərs
müşahidəsi elçilər üçün əsas olaraq təh-
sil ehtiyaclarını öyrənmək, müəllimə,
tədris prosesinə yardım etmək məqsədi
daşıyır. Onlar fərdi problemləri deyil,
sistem olaraq çatışmazlıqların aradan
götürülməsi üzərində çalışırlar.

Rektor, professor Ədalət Muradov
tərəfindən seçilən keyfiyyət elçiləri
əsasən gənc, təşəbbüskar universitet
əməkdaşlarıdırlar. Dərslərə getdikcə
onların ideyaları, layihələri artır, yonu-
lur və Təranə Musayevanın koordina-
torluğu altında yonularaq kamil bir
forma alırlar. Mübaliğəsiz 208 nömrəli
auditoriyada innovativ beyin mər -
kəzinin daima fəaliyyət göstərdiyini
söyləmək olar. Usanmırlar, hər an
axtarışdadırlar, rutin sistemləşdirmə
işindən qaçmırlar, eyni zamanda
kömək umanlara təmənnasız yardım
əllərini uzadırlar.

Elçi işinin əvvəli məxfi və diplo-
matik olur. Əsas bəhrəsi, məhsulu
sonra ortaya çıxır. UNEC keyfiyyət
elçilərinin artıq gördükləri işlər az
deyil, lakin yekun nəticələr, təhlillər,
əminəm ki, universitetə daha da böyük
fayda gətirəcəklər.  
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Azərbaycan Dövlət İq ti sad Universiteti
tərəfindən Abbaszadə Yusif Aslan oğluna
ve ri lən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
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Azərbaycan Dövlət İq ti sad Universiteti
tərəfindən İsmayılov Turan Əkbər oğluna
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tərəfindən Səfərli Mədinə Arzu qızına ve ri -
lən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Dövlət İq ti sad Universiteti
tərəfindən İsrafilov Rövşən Afiz oğluna ve -
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etibarsız sayılır.

Elanlar

Aprel

Nazim  İbrahim oglu Cəbrayılov 1949-
cu il martın 2-də Agdam şəhərində
anadan olmuşdur. “Əlifoglu” kimi tanı-
nan atası İbrahim kişi Qarabagın sayılan,
seçilən agsaqqallarından olmuşdu.

Nazim Agdam şəhər 1 saylı orta mək-
təbini bitirmişdir. 1966-cı ildə Azərbaycan
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun “Ticarətin
İqtisadiyyatı “                                                

fakültəsinə daxil olmuş, 1970-ci ildə
oranı bitirmiş, təyinatla  Türkmənistanın
Aşqabad  şəhərinə göndərilmişdir. Aş qa -
bad  şəhər DİŞ-nin SƏDM bölməsində iş -
lə mişdir. Nazim Cəbrayılov Kalininqrad
milis məktəbində oxuyaraq ikinci ixtisas
diplomu almışdır. Bir müddət işlədikdən
sonra vətənə qayıtmış və 2711 nömrəli
hərbi avtomobil dəstəsində hərbi mühəndis
vəzifəsində işləmişdir.

İşlədiyi müddətdə kollektivin sevimlis-
inə çevrilmiş, işgüzar, səmimi, hərtərəfli
biliyə malik bir insan kimi şəhər sovetinə
deputatlıga namizədliyi verilmişdir.

1988-ci ilin məlum hadisələri  baş-
landıqdan sonra  baş leytenant Nazim Cəb -
rayılov  vətənpərvər bir insan kimi kənarda
qalmamış, Vətənin ilk müdafiəçilərindən
olmuşdur. Həmin gündən şəhid oldugu ana
qədərki ömrünü xalqımızın azadlıgı, tor -
paq larımızın bütövlüyü ugrunda

mübarizəyə həsr edən  baş leytenant  Na -
zim Cəbrayılov  Müdafiə Nazirliyinin əmri
ilə taqım komandiri  təyin edilmişdi.

1994-cü il aprelin 13-də gostərdiyi
böyük  hünər və şücaətdən  sonra Nazim
Cəbrayılov vaxtından əvvəl  kapitan rüt-
bəsinə təqdim edildi. Ancaq bu rütbəni
daşımaq ona qismət olmadı. Çünki  18
aprel, 1994-cü il Nazim  və  onun əsgərləri
üçün axırıncı  döyüş günü oldu.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer site ti -
nin həyətindəki tarixi Qala divarına Uni -
ver sitetimizin məzunu olmuş Nazim Cəb -
rayılovun barelyefi vurulmuşdur. Hər il xa -
tirə günü, ad günü qeyd edilir.

Allah şəhid məzunumuza rəhmət eləsin.  

ŞƏHİDLƏR HEÇ ZAMAN UNUDULMUR

Düzgün və sağlam yaşam tərzinin
əsas göstəricisi düzgün qidalanmadır.
Odur ki, istər uşaq, istərsə böyük və
yaxud yaşından asılı olmayaraq hər kəs
tərəfindən həyatları boyu qidalanmaya
düzgün riayət olunarsa, bu zaman nə şiş-
manlaşıb əndazəsindən çıxma hallarına,
nə də ki, müəyyən bir zərərli qidalan-
madan insan orqanizminin hansısa bir
üzvünün zədələnib aradan çıxma hal-
larına rast gəlinər. 

Artıq, bu gün, biz elə bir məqama
gəlib çatmışıq ki, uşaq da, böyük də nəyin
zərərli, nəyin düzgün olduğunu bilir, vax-
taşırı həkim dietoloqlardan məsləhət alıb,
özlərini qaydada saxlamağı bacarırlar.
Bunlara əməl etmək istəməyənlərin isə
günah özündədir. 

Bu münasıbətlə aprelin 7-də UNEC-
də Ümumdünya Sağlamlıq Gününə həsr

edilmiş tədbir keçırılıb. UNEC Tələbə
Gənclər Təşkilatının dəstəyi ilə keçirilən
tədbirdə gənc müəllim Ramil Cabbarov
Ümumdünya Sağlamlıq Gününün tar-
ixindən və qlobal əhəmiyyətindən danışıb.

Bir çox həkimlərin və dietoloqların
iştirak etdiyi tədbirdə tibb üzrə fəlsəfə dok-
torları Elçin Abdinov və Şəmsiyyə
Namazlı sağlam həyat tərzinə və əsasən də
gənclərdə piylənmə problemlərinə diqqət
çəkərək dünya üzrə statistikanı açıqlamış,
gənclər arasında normadan artıq
kökəlmənin səbəblərindən və törətdiyi
fəsadlardan danışmışlar. 

Tədbirdə qidalanma üzrə mütəxəssis
Elnurə Qocayeva çıxış edərək, gəncləri
qida qəbulundakı yanlış yanaşmalarla
tanış etmış, piylənmənin qarşısının alın-
ması üçün düzgün qida və aktiv həyat tərzi
üçün tövsiyyələrini vermışdır.

Ümumdünya Sağlamlıq 
gününə həsr edilmiş tədbir

“Beynəlxalq əlaqələr sahəsində
uni versitet idarəçiliyinin inkişaf
etdi ril məsi və təkmilləşdirilməsi”
adlı TEMPUS UNIVIA layihəsi ən
uğurlu TEMPUS layihələrdən biri
kimi ölkəmizin bütün ali təhsil
müəssisələri üçün mühüm önəm
daşıyır. Layihə çərçivəsində mütə-
madi olaraq beynəlxalq əlaqələrin
təşkili mexanizmi, tərəfdaş univer-
sitetlərin seçilməsi meyarları, tələbə
və müəllim mübadiləsinin real-
laşdırılması təcrübəsi, əcnəbi tələ -
bə lərin cəlb edilməsi, universitetin
beynəlxalq arenada uğurlu təb li ğa -
tı, marketinq tədbirləri, effektiv veb-
sayt və sosial media fəaliyyəti,
beynəlxalq təhsil layihələrində işti-
rak və digər istiqamətlər üzrə müza-
kirələr təşkil olunur.

4-14 Aprel tarixlərində Azər bay -
can Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) koordinatoru olduğu “Bey -
nəl xalq əlaqələr sahəsində univer-
sitet idarəçiliyinin inkişaf etdiril mə si
və təkmilləşdirilməsi” adlı TEMPUS
UNIVIA layihəsi çərçivəsində La -
yihənin Avropa tərəfdaşlarından olan
İspaniyanin Santiaqo De Com pos -
tela Universitetində təlim-seminar
keçirilmişdir.

İki həftəlik təlim-seminarda La yi -
hə nin tərəfdaşları olan Sumqayıt

Döv lət Universiteti, Bakı Dövlət
Uni versiteti, Kiyev Milli İq ti sa diy -
yat Universiteti (Ukrayna), Qır ğı zıs -
tan İqtisad Universiteti (Qırğızıstan)
və Kujand Dövlət Universitetinin
(Ta cikistan) müvafiq əməkdaşları da
iş tirak etmişdir.

Artıq mütəmadi xarakter almış tə -
lim-seminarda bu dəfə tələbə və
müəl lim mübadiləsinin reallaşdırıl -
ma sı təcrübəsi, əcnəbi tələbələrin
cəlb edilməsi üçün PETEX və MAR -
HABA proqramının tətbiqi, ERAS-
MUS+ layihəsi çərçivəsində həyata
keçirilən layihələrin təqdimatı,
İnformasiya texnologiyaları araş -
dırma mərkəzinin fəaliyyəti ilə
tanışlıq, qimətləndirmə və bilik
mübadiləsi sahəsi və həmçinin onun
tərkibində olan tədqiqat mərkəzlərin
faəliyyətinin təqdimatı və yara dıl mış
spin off şirkətlərlə tanışlıq, univer -
sitetin daha cox aqrar sahədə ixtisas-
laşmış Lugo Kampusunda və
mühəndislik və iqtisadiyyat profilli
Viqo Universitetində görüşlər keçir-
ilmiş, beynəlxalq əlaqələr və təhsil
la yihələrində iştirak və digər is ti qa -
mət lər üzrə mühazirələr oxunmuş və
mü zakirələr keçirilmişdir.

Santiaqo de Compostela Univ er si -
te tinin beynəlxalq əlaqələr ofisinin
təş kil etdiyi seminarda UNEC-in
Beynəlxalq əlaqələr departamentinin
əməkdaşı Gülşən Vəliyeva və Turan
Süleymanov təmsil etmişdir.

Seminar müddətində həmçinin
UNEC-in Santiaqo de Compostela
Universiteti ilə potensial əməkdaşlıq
məsələləri barədə fikir mübadiləsi
aparılmışdır. 

UNEC-in koordinatorluğu ilə İspaniyanın Santiaqo de
Compostela Universitetində təlim-seminar keçirilib

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivi universitetin

rektoru professor Ədalət Muradova anası 

Əntiqə xanımın 

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Aprelin 18-i Nazim İbrahimovun şəhidlik zirvəsinə ucaldığı gündür


