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KİV və qeyri-hökümət
təşkilatlarının nümayəndələri
imtahanlarda iştirak edə
bilərlər
(UNEC rektorunun yay imtahan
sessiyası ilə bağlı müraciəti)

Müasir Azərbaycanın qurucusu
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümü ilə
əlaqədar Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini, müstəqil Azərbaycanın quruculuğu
üçün göstərdiyi xidmətlərini gənc nəsilə
çatdırmaq məqsədi ilə may ayı boyunca
Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universitetində (UNEC) silsilə tədbirlər
keçirilmişdir.
May ayının 2-də Azərbaycan Dövlət
İqtisad
Universitetinin
(UNEC)
Kommersiya fakültəsinin Tələbə Elmi
Cəmiyyətində Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının 93-cü
ildönümünə həsr olunan “Heydər Əliyev
və Azərbaycan dövlətçiliyi” mövzusunda
konfrans keçirilib. Fakültə dekanı Mirağa
Əhmədov Azərbaycan gənclərinin muasir,
inkişaf etmiş və yüksək intellektual quvvə
kimi formalaşmasında Ulu Öndərin əvəzsiz rolundan danışıb. Ümummilli Liderin
müasir Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı

Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə
etdiyi şəxsi kitabları” mövzusunda sərgikonfrans olub. Konfrans iştirakçıları
Ümummilli
Liderin
universitetdə
ucaldılan büstü önünə gül dəstələri
qoyaraq, Ulu Öndərin xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Sonra
Heydər Əliyevin Milli
Kitabxanaya hədiyyə etdiyi
kitablardan ibarət sərgiyə
baxış keçirilib.
Tədbirdə çıxış edən
UNEC-in rektoru professor
Ədalət Muradov Ulu Öndərin
həyat yolunun, onun zəngin
irsinin bugünkü gənclər
tərəfindən
dərindən
öyrənilməsinin əhəmiyyətini
vurğulayıb. Bildirib ki, Heydər Əliyevin
ideyaları sırasında milli mədəniyyətin
ayrılmaz hissəsi olan kitabxanaların
inkişafı xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Ulu
öndərin fikrincə, “Kitabxana xalq, millət

istiqamətində ən başlıca vəzifə kimi gənclərin təhsilinin və tərbiyəsinin yüksək
səviyyədə təşkil edildiyini vurğulayıb.
Ulu Öndərin doğum gününə həsr
olunmuş növbəti tədbir 4 may tarixində
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
(UNEC)
və Azərbaycan
Milli
Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Ulu Öndər Heydər Əliyevin

üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,
mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona
görə də kitabxanalara daim hörmət
xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən
amillərdən biridir”.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının
direktoru, professor Kərim Tahirov Ulu
Öndərin Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafına və mədəni sərvətlərimizin

mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılmasında böyük diqqət və qayğısından
danışıb. Sonda Ulu Öndərin 3 iyun 1995ci ildə Milli Kitabxanadakı çıxışından
hazırlanan qısa film nümayiş etdirilib.
May ayının 10-da UNEC-in kollektivi
Fəxri xiyabana gələrək müstəqil

Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsini
ehtiramla yad edərək, məzarı önünə əklil
qoyub, gül dəstələri düzüblər. Daha sonra
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) İqtisadiyyat və Sənaye
fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətində
(TEC) Ümummilli lider Heydər Əliyevin
93-cü ildönümünə həsr edilən “Heydər
Əliyevin Azərbaycan iqtisadiyyatına
verdiyi töhfə” mövzusunda konfrans
keçirilib.
Fakültə dekanı Asiman Quliyev və
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə olunması kafedrasının müdiri Əli Əlirzayev
Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaşmasında və inkişaf etməsində Ulu öndərin
əvəzsiz rolundan bəhs ediblər, tələbələrin
tədqiqat bacarıqlarının formalaşmasında
konfransın mühüm əhəmiyyətini vurğulayıblar. Eyni zamanda tədbirdə
İqtisadiyyat və sənaye fakültəsi və Tələbə
Gənclər Təşkilatının hazırladığı “Biz onun
davamçılarıyıq” adlı videoçarx nümayiş
olunubdur. Ulu Öndərin həyat və
fəaliyyətindən bəhs edilən videoçarxda
Ulu öndərin Azərbaycana verdiyi töhfələr
əks olunubdur.

Azərbaycan Dövlət iqtisad Universitetinin
(UNEC) rektoru, professor Ədalət Muradov şəxsi facebook səhifəsində
2015/2016-cı tədris ilinin yay imtahan sessiyası ilə bağlı müraciət ünvanlayıb:
Əziz tələbələr!
Qarşıdan gələn yay imtahan sessiyasında
hər birinizə uğurlar arzulayıram.
Bu sessiyada da tələbə biliyinin obyektiv
qiymətləndirilməsi əsas prinsipimiz olaraq
qalır. İnanıram ki, tədris müddətində əldə
etdiyiniz biliklərlə imtahanlarda yüksək
nəticə qazanacaq, ümidlərimizi layiqincə
doğruldacaqsınız.
Dəyərli valideynlər!
Bu dövrdə övladlarınızdan daha çox
həyəcan keçirdiyinizi, hər an xoş xəbər eşitmək arzusunda olduğunuzu bilirəm. Bu
məqamlarda övladınıza dəstək olmaq, imtahanların təşkili prosesini görmək Sizin
haqqınızdır. Məhz bu məqsədlə, imtahan sessiyası boyunca istənilən vaxt universitetimizə təşrif buyuraraq imtahanların
gedişatını izləyə bilərsiniz. Şəraitlə tanış
olduqdan sonra hər birinizin dəyərli təklif və
iradlarınızı dinləməyə hər zaman hazıram.
Qeyd edim ki, ənənəmizə sadiq olaraq imtahan sessiyası müddətində tələbə və valideynlərin müraciətlərini eşitmək üçün hər
həftənin şənbə günü saat 10:00-12:00-da universitetdə “Açıq qapı” keçiriləcəkdir.
KİV və qeyri-hökümət təşkilatlarının
nümayəndələri də imtahanlarda iştirak etmək
üçün universitetə dəvət olunurlar. Jurnalistlər
və nümayəndələr istənilən tədris binasına
sərbəst şəkildə daxil olub bütün prosesləri
izləyə bilərlər. Peşəkar təhlil yazıları bizim
üçün vacib resursdur və universitetdə keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə əvəzsiz töhfə verəcəkdir. Bu səbəbdən, KİV
nümayəndələrinin təklif və tövsiyələri
arzusundayıq.
Hər hansı sual və təklifə görə universitetin 146-1-3 Qaynar xətti, imtahan
nəticələri ilə bağlı isə Apellyasiya Komissiyası yenə də xidmətinizdə olacaq. Müraciətlərinizi facebook səhifəmə də ünvanlaya bilərsiniz.
Əziz tələbələr!
Əminəm ki, imtahanlarda qazanacağınız
uğurlarla biz müəllimləri və əzizlərinizi
sevindirəcəksiniz.
Bir daha hər birinizə uğurlar diləyirəm!
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UNEC-də 28 May Respublika Günü qeyd olunub

Mayın 26-da Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetində
(UNEC) 28 May Respublika
Gününə həsr olunan tədbir
keçirilib.
UNEC rektoru, professor
Ədalət Muradov bildirib ki,
Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan bir əsrdə

iki dəfə müstəqillik əldə etmək,
özünün suveren dövlətini yaratmaq imkanı qazandı. 1918-ci
ildə qurulan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti cəmi 23 ay ömür
sürdü, amma çox şərəfli və
mürəkkəb bir yol keçdi. Tarix
dəfələrlə sübut edib ki,
müstəqilliyi qoruyub saxlamaq

onu qazanmaqdan qat-qat
çətindir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin
ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra dövlət
müstəqilliyi qorunub saxlanıldı
və daha da möhkəmləndi, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı,
iqtisadiyyat ağır böhrandan
çıxarılaraq inkişaf yoluna
qədəm qoydu. İndi müstəqilliyimizin siyasi və iqtisadi sütunları getdikcə möhkəmlənir.
Müstəqilliyin taleyini müəyyənləşdirən əsas amillər qorunub
saxlanılır, inkişaf etdirilir.
Azərbaycan bu gün həm siyasi,
həm də iqtisadi cəhətdən
dünyanın qüdrətli dövlətlərindən birinə çevrilib. İqtisadi
artım tempinə görə ölkəmiz
nəinki regionda, həm də dünya-

Rusiya Federasiyasının səfiri UNEC-də

Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universiteti (UNEC) mütəmadi
olaraq xarici ölkələrin ölkəmizə
akkreditasiya olunmuş səfirləri və
diplomatları ilə tələbələrin görüşlərini təşkil edir. Tələbələrin maraqlandığı mövzulara toxunulan bu tipli
ənənəvi görüşlərdən biri də may
ayının
19-da
Rusiyanın
Azərbaycandakı
fövqəladə
və
səlahiyyətli səfiri Vladimir Doroxin
ilə keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan UNECin rektoru professor Ədalət Muradov
bu günki görüşün əsas məqsədinin
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin
perspektivləri, eləcə də hər iki ölkənin
təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir
mübadiləsi aparmaq olduğunu qeyd
edib. UNEC ilə Rusiyanın nüfuzlu
“Ali İqtisad Məktəbi” Milli Tədqiqat
Universiteti ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq
proqramına toxunan rektor bildirib ki,
hər iki ali təhsil müəssisəsi arasında
bakalavriat
və
magistratura
səviyyələrində rus dilində ikili diplom
proqramları, qarşılıqlı tələbə və magistrlərin, həmçinin professor-müəllim
mübadiləsi uğurla davam etdirilir.
Professor Ə. Muradov UNEC-də
yaradılan və rusdilli tələbələrin də təhsil alacağı “Rus İqtisadiyyat Məktəbi”
haqqında qonağa ətraflı məlumat vermiş, bildirmişdir ki, məktəbdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə fənlər

tədris olunacaqdır. Bunun üçün
həmçinin də rusiyalı professorlar
tədrisə cəlb olunacaqdır.
UNEC-də olmağından məmnunluğunu vurğulayan Rusiyalı
diplomat Vladimir Doroxin Azərbaycan – Rusiya münasibətlərinin
ətraflı inkişafından danışıb. Azərbaycanın özünəməxsus inkişaf
tempinə malik olduğunu vurğulayan qonaq, Ulu Öndər Heydər
Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıtmasından sonra yüksələn xətlə
inkişaf edən Rusiya – Azərbaycan
münasibətlərinin regionun təhlükəsizliyinə qarant olduğunu tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. “Azərbaycan – Rusiya münasibətləri keçmiş
sovet ölkələri arasında ən uğurlu modeldir.”
Daha sonra tələbələrin suallarını
cavablandıran Səfir, dünya neft
bazarında qara qızılın ucuzlaşmasının
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərə
təsirindən,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin həllində Rusiyanın
mövqeyindən ətraflı bəhs edib.
Vladimir Doroxin bildirib ki, Rusiya
münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun və ədalətli həllinin
tərəfdarıdır. İki ölkə arasında münasibətlər nəinki qarşılıqlı anlaşma və
dialoqla, eləcə də üçüncü ölkələrin
mövqeyinin qiymətləndirilməsində
prinsipial fikir ayrılığının olmaması ilə
seçilir.
Azərbaycanda rus dilinə verilən
önəmdən məmnunluğunu vurğulayan
qonaq UNEC-də də “Rus İqtisadiyyat
Məktəbi”nin yaradılmasını yüksək
qiymətləndirib.
Əminəm
ki,
görüşlərimiz davamlı olacaq. UNEC
tələbələri ilə qarşılıqlı fikir mübadiləsi
aparmaq, bilik və təcrübələrimi onlarla
bölüşməkdən məmnun olaram”, deyə
səfir bildirib.

da lider mövqeyə çatıb.
Rektor bildirib ki, dövlətimizin müstəqilliyinin əbədi
olmasında pedaqoji heyətin
üzərinə böyük məsuliyyət
düşür. Biz müstəqilliyin əbədi
təminatçıları olan elmli, savadlı
kadrlar yetişdirməliyik.
Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri, millət vəkili Siyavuş
Novruzov müstəqil dövlətimizin formalaşması, inkişafı
və dünyada tanınmasında
Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin əvəzsiz rolundan söz
açıb. Bildirib ki, Azərbaycan
yenidən öz müstəqilliyini bərpa
etsə də, ölkədə baş alıb gedən
hərc-mərclik,
özbaşınalıq,
hakimiyyətin tez-tez dəyişməsi
müstəqilliyimizi təhlükə altına

Ümummilli
Lider
alırdı.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə
xalqın tələb və təkidi ilə
hakimiyyətə gəlməsəydi, bu
gün
biz
Azərbaycanın
müstəqilliyindən belə danışa
bilməzdik. Ulu Öndərin tarixi
xidmətlərindən danışan millət
vəkili bu gün həmin siyasətin
prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini də diqqətə catdırıb.
Azərbaycan tarixi kafedrasının
professoru
Vəkil
Həsənov “Müsəlman Şərqində
ilk demokratik respublika”
mövzusunda məruzə ilə çıxış
edib.
Sonda SABAH qruplarının
tələbələri “Azərbaycan bayrağı” və “Ayağa dur, Azərbaycan” şeirlərini səsləndiriblər.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri ilə görüş
Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universitetinin
(UNEC) son illərdə ənənəvi
olaraq təşkil etdiyi xarici
ölkələrin Azərbaycandakı
səfirləri ilə tələbələrin
görüşü
universitet
tələbələrinin xarici diplomatlarla birbaşa ünsiyyət
yaratması
baxımından
mühüm önəm kəsb edir.
May ayının 16-da UNECdə növbəti belə görüş Amerikanın
Azərbaycandakı
fövqəladə
və
səlahiyyətli səfiri Robert Sekuta ilə
keçirilib. İlk olaraq Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin rektoru, professor Ədalət Muradovla görüşən səfirə
universitet
rəhbərliyi
tərəfindən
Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisinin
vəziyyəti barəsində, akademik mobillik
və Fulbright proqramından istifadə
edən ABŞ müəllimlərinin UNEC-də
ingilis dili fənlərinin tədrisinə cəlb
olunması məsələləri barəsində məlumat
verilibdir.
Daha sonra səfir Robert Sekuta
UNEC-in Beynəlxalq İqtisadiyyat
Məktəbinin tələbələri ilə görüşərək,
dünya iqtisadiyyatındakı mövcud
vəziyyət ilə bağlı məruzə ilə çıxış etmiş
və tələbələrin Çin iqtisadiyyatının
qlobal iqtisadiyyatda artan rolu, dünya
birjalarında neftin dəyişən qiyməti,
ABŞ-Azərbaycan iqtisadi münasibətləri, xüsusən ABŞ-ın ölkəmizə birbaşa investisiya cəlbi ilə bağlı
tələbələrin sualları cavablandırmışdır.
Səfir bildirib ki, Çin iqtisadiyyatının
əsas inkişaf etmiş bölgələri ölkənin
şərq hissəsində yerləşsə də, hazırda bu
inkişaf ölkənin qərbinə doğru hərəkət
etməkdədir. Robert Sekuta Çinin milli
valyutası yuanın dünya valyutasına
çevrilməsindən danışaraq, ölkə iqtisadiyyatının son illərdə sürətlə inkişaf

edərək, dünyanın ən böyük ikinci iqtisadiyyatı olduğunu tələbələrin diqqətinə çatdırıb. Qeyd edib ki, Çin iqtisadiyyatını və Çin faktorunu dünya
iqtisadiyyatında nəzərə almamaq artıq
mümkün deyil, hazırda yuanın dünya
iqtisadiyyatına sistemli şəkildə daxil
olması baş verir.
Səfir Robert Sekuta çıxışında neftin
qiymətinin dəyişkənliyinə xüsusi
diqqət ayıraraq qeyd edib ki, ucuzlaşmaya iki aspektdən yanaşmaq lazımdır.
İstehlakçı üçün qara qızılın qiymətinin
enməsi əlbəttə ki, çox yaxşıdır. Amma
neft ixrac edən ölkələr və şirkətlər üçün
ucuzlaşma müsbət hal deyil deyil.
Çünki qara qızılın qiymətinin aşağı
düşməsi
digər
məhsulların
qiymətlərinin aşağı düşməsi ilə yanaşı,
neft şirkətlərində işçilərin ixtisarına və
nəticədə işsizliyə gətirib çıxarır.
R.Sekuta vurğulayıb ki, neftin qiymətinin bugünki vəziyyəti bir çox ölkələr
üçün
problemlər
yaradıbsa,
Azərbaycan üçün bunu demək olmaz.
Amerikalı
iş
adamlarının
Azərbaycana investisiya yatırma
siyasətindən bəhs edən səfir qeyd edib
ki, ölkəsinin şirkətləri istənilən halda
Azərbaycanın enerji sektorunda aktiv
iştirak edəcəkdir. Eyni zamanda
Azərbaycanın turizm və informasiya
texnologiyaları sektorlarına diqqətin
ayrıla biləcəyini də vurğulayıb.
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Universitetin bölgələrdə yeni
filialları fəaliyyətə başlayacaq

Azərbayan Dövlət İqtisad Universitetinin
(UNEC) Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Şura “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Qazax və Zaqatala filialları
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”nın səsləndirilməsi ilə
başlayıb.
Daha sonra Şura üzvləri qarşıdan gələn
yay imtahan sessiyasının müzakirəsinə
başlayıblar. Tədris işləri üzrə prorektor, professor Damət Bağırov sessiyaya hazırlığın
vəziyyəti barədə məlumat verib. Bildirib ki,
yaz semestrinin imtahan sessiyasının keçirilmə müddəti 2016-cı il iyun ayının 1-dən iyul
ayının 4-dək müəyyən edilib. Bu dövr ərzində
imtahanların normal təşkilini təmin etmək
məqsədilə aidiyyatı struktur bölmələrinə
tapşırıqlar verilib. Tapşırıqlar vaxtında icra
edilib. Prorektor qeyd edib ki, hər üç tədris
binasında imtahan zalları hazırlanaraq vahid
şəbəkəyə birləşdirilib. Tələbələr arasında
yarana biləcək sualların operativ cavablan-

dırılması məqsədilə müəllimlərin də nəzarətçi qismində iştirakını təmin etmək üçün kafedralara tapşırıqlar verilib. Qeyd
edib ki, UNEC-in qaynar xətt
xidməti yüksək səviyyədə təşkil
edilərək, imtahanlarda ictimaiyyətin, xüsusən də valideynlərin, KİV nümayəndələrinin və
QHT-lərin
iştirakı
təmin
ediləcək.
Rektor Ə.Muradov imtahan
testlərinin keyfiyyətinə xüsusi
diqqət yetirildiyini, kafedra
müdirləri tərəfindən onların keyfiyyətinin yoxlanıldığını bidirib.
Ümumilikdə, Şura üzvləri imtahan sessiyasına
hazırlığı müsbət qiymətləndiriblər.
Maliyyə Departamentinin direktoru
Nəsimi İsmayılov “2015-ci ildə UNEC-də
maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri
haqqında” məruzəsi ilə çıxış edib. Bildirib ki,
2015-ci ildə əvvəlki illərlə müqayisədə
UNEC-in maliyyə imkanları əhəmiyyətli
dərəcədə yaxşılaşıb. Belə ki, 2014-2015-ci
illərdə təhsil haqqı uçotunun dəqiq təşkili
hesabına gəlirlər artıb, lüzumsuz xərclərə
qənaət təmin olunub. 2015/2016-cı tədris ilinin ikinci semestrində UNEC üzrə 1500-dən
çox təhsilalana ilk dəfə təqaüd təyin olunub,
əvvəlki semestrlə müqayisədə təqaüd alanların
sayı 494 nəfər artıb.
Daha sonra magistratura pilləsində yeni
standartlar layihəsi müzakirə edilib.
Magistratura Mərkəzinin rəhbəri Qabil
Manafov UNEC-in təşəbbüsü ilə hazırlanan
layihə haqqında məlumat verib. Bildirib ki,
layihə hazırda tətbiq edilən standartlara oxşarlığı və fərqliliyi ilə seçilir. Oxşar cəhəti ondan

ibarətdir ki, hazırkı magistratura pilləsində
107 kredit və iki illik təhsil sistemi saxlanılacaq. Təklif edilən layihədə aktiv tədris ilinin
bir il yarımdan bir ilə endirilməsi nəzərdə tutulub. Mövcud standartlarda 2, 4, 6 və 8 kreditlik fənlər varsa, yeni layihədə bütün fənlər 6
kreditlik fənlərdir. Qəbul zamanı xarici dil
imtahanı verən tələbənin magistraturada xarici
dilin
tədrisinə
ehtiyacı
olmayacaq.
Yeniliklərdən ən əsası ondan ibarətdir ki, birinci tədris ilində nəzəri dərslərin keçirilməsi
nəzərdə tutulubsa, ikinci tədris ilində praktikaya daha çox diqqət yetiriləcək və ona
ayrılacaq vaxt iki dəfə artırılacaq.
Layihə Elmi Şurada geniş müzakirə
olunub. Beynəlxalq standartlar səviyyəsində
hazırlanan layihənin Təhsil Nazirliyinə təqdim
edilməsi təklif edilib.
İclasda UNEC-in böyük Elmi Şurasının
tərkibində komissiyaların yaradılması ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Müzakirələrdən sonra
qərara alınıb ki, beş komissiya yaradılsın:
– Tədris və elmin vəhdəti komissiyası;
– Təhsilalanlarla iş komissiyası;
– Əmək bazarı ilə iş üzrə komissiya;
– Sosial məsələlər komissiyası;
– Attestasiya komissiyası;
Şuranın iclasında UNEC-də Neyrolinqvistik Mərkəzin yaradılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Bu, regionda ilk dəfə yaradılması nəzərdə tutulan kommersiya layihəsi olacaq. İctimai əsaslarla fəaliyyət göstərəcək
mərkəz haqqında UNEC-in şöbə müdiri
Həmid Həmidov məlumat verib. Bildirib ki,
mərkəzdə iki fərqli laboratoriya nəzərdə tutulub: neyromarketinq tədqiqat laboratoriyası və
test laboratoriyası. Mərkəz dövlət müəssisələrinə və özəl şirkətlərə neyromarketinq
xidmətləri göstərəcək.

UNEC-də bir illik fəaliyyət müzakirə edilib
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
(UNEC) 2015/2016-cı tədris ilinin yekunları
müzakirə edilib.
UNEC rektoru, professor Ədalət Muradov
il ərzində görülən işlərdən danışıb. Struktur
dəyişikliklərindən söz açan rektor bildirib ki,
tədris ilinin sonuna qədər proses yekunlaşacaq. Məqsədimiz yeni dərs ilindən UNEC-də
müasir tələblərə cavab verən strukturla işə
başlamaqdır.
Biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq, UNECdə təhsil klaseri yaratmağa iddialıyıq, deyən
Ə.Muradov universitetin filiallarında görülən
işlərdən danışıb: “2015-ci ilin noyabrında
Rusiya Federasiyası Elm və Təhsil
Nazirliyinin əmri ilə UNEC-in Dərbənd filialının fəaliyyəti üçün lisenziya verilib. Bu il
Dərbənd filialına qanuni əsaslarla tələbə qəbulu həyata keçiriləcək.
Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı
ilə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün
yüksək ixtisaslı kadrlara tələbatı təmin etmək,
bölgələrdə yaşayan gənclərin seçdikləri ixtisaslar üzrə keyfiyyətli ali təhsilə çıxış imkanlarını genişləndirmək, eləcə də ali təhsil müəssisələrinin mövcud maddi-texniki və kadr
potensialından istifadənin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetinin Zaqatala filialı UNEC-ə verilib. Yeni tədris ilində Zaqatala filialına 200
tələbə qəbulu üçün yer ayrılıb. Filialda ümumi
iqtisadiyyat, biznes, maliyyə və mühasibat
ixtisasları üzrə qəbul həyata keçiriləcək”.
Rektor “Elektron Universitet” modelinin
UNEC-in əsas tədris binasında pilot layihə
kimi həyata keçirilməsini 2015/2016-cı tədris
ili üçün ən əlamətdar hadisələrdən biri hesab
etdiyini bildirib: “Elektron Universitet” sistemi UNEC-i fərqləndirən bir modeldir. Bu gün
tədris binasının 57 auditoriyasında “Elektron
Universitet” modeli müvəffəqiyyətlə tətbiq

edilir. Yeni tədris ilindən
sistem digər iki tədris
binasında da tam tətbiq
olunacaq. III tədris
binası isə sökülərək, 24
ay ərzində müasir
tələblərə cavab verən
bina ilə əvəz ediləcək”.
İlk dəfə UNEC-də
tətbiq edilən differensial
əməkhaqqı sistemindən
danışan rektor, iyul
ayının 1-də sistemin
bütün göstəricilərinin
ictimaiyyətə açıqlanacağını bildirib.
Ə.Muradov UNEC tələbələrinin beynəlxalq dərəcəli əlavə diplom almaq imkanlarından söz açıb. Bu tədris ilində 6 tələbənin dünyanın nüfuzlu London Universiteti/London
İqtisadiyyat Məktəbinin bakalavr proqramı
üzrə təhsil aldığını bildirib. Eyni zamanda,
tələbələrin yeni tədris ilində Fransanın nüfuzlu
Montpellier Universiteti ilə ikili diplom proqramına qoşula biləcəklərini vurğulayıb.
Tədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektor, professor Damət Bağırov 2015/2016-cı
tədris ilinin yekunları barədə hesabatla çıxış
edib. İmtahan sessiyasına hazırlıqdan söz
açaraq bildirib ki, yay imtahan sessiyasında
şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək məqsədi ilə universitetin “Qaynar xətt” xidmətinin
fəaliyyəti gücləndiriləcək və bütün tədris
binalarında qərargahlar yaradılacaq. İmtahanlar ictimaiyyət nümayəndələrinə açıq keçiriləcək.
Tədrisin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi
və idarə edilməsi mərkəzinin direktoru Raqif
Qasımov “Elektron Universitet” sistemində
müəllimlərin şəxsi kabinetinə yüklənən
məlumatlara dair hesabat verib. Bildirib ki,

2015/2016-cı tədris ilində Maliyyə və mühasibat fakültəsi üzrə cəmi 60 faiz müəllim sistemdən fəal istifadə edib. R.Qasımov müəllimlər üçün iyunun 15-dən etibarən “Elektron
Universitet” sistemindən istifadə və təqdimatların hazırlanması üzrə təlimlər təşkil
ediləcəyini qeyd edib.
Tədbirdə kafedralar üzrə üzürlü və üzürsüz
səbəbdən dərslərin boş keçməsi, əvəzləmə və
dərsdən yayınmalarla bağlı məlumatlar dinlənilib. Rektor bundan sonra dərslərin boş
keçməsi ilə bağlı Audit şöbəsinin həftəlik
hesabatının kafedra müdirlərinə təqdim
edilməsinə dair göstəriş verib.
Yeni tədris ilində dərs yüklərinin paylanması və dərs saatları barədə ətraflı məlumat
dinlənildikdən sonra bildirilib ki, inzibati
heyətdə çalışanlar müəllim kimi yalnız 0,5 ştat
üzrə işləyə bilərlər. Tapşırılıb ki, bir həftə
ərzində müəllimlərin sillabusları saytda yerləşdirilsin və çap edilsin. Müzakirələrdə
bildirilib ki, yeni tədris ilində tələbə biliyinin
bir neçə kriteriyalar üzrə qiymətləndirilməsi
təkmilləşdiriləcək.

3
“UNEC ekspert” jurnalının
ilk sayı işıq üzü görüb

Bir neçə gün öncə Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin (UNEC) təsis
etdiyi “UNEC ekspert” jurnalının çoxdan
gözlənilən ilk buraxılışı oxucular ilə
görüşdü. İqtisadçi alimlərin və ekspertlərin ən aktual iqtisadi məsələlərə dair fikirlərini dərc edərək geniş ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırmağı qarşısına məqsəd
qoyan, Azərbaycanın post-neft iqtisadiyyatının formalaşdırılması istiqamətində
qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla icra
etməyə dəstək olacaq jurnal öz aktual
məsələləri ilə gözlənildiyi kimi böyük ictimai marağa səbəb oldu.
Universitetin ekspertləri jurnalda dərc
olunan eksklüziv məqalələri ilə iqtisadi
gündəm mövzularına şərh verməklə yanaşı, iş adamlarının yol göstəricisi funksiyasını da yerinə yetiriblər. Nəfis tərtibatda
işıq üzü görən və eksklüziv məqalələrlə
zənginləşdirilən jurnalda dünyada və
ölkədə baş verən aktual iqtisadi proseslərin
ekspert icmalları da yer alıb. Jurnalın oxucuları həmçinin iqtisadiyyatın və biznesin
aktual məsələlərinə dair ölkənin aparıcı
iqtisadçı alimlərinin münasibətini öyrənə
biləcək və müxtəlif təkliflər ilə tanış ola
biləcəklər.
Dinamik dəyişkənlik nümayiş etdirən
qlobal iqtisadi proseslərin ekspert səviyyəsində təhlilləri ilə zənginləşdirilən jurnalda milli iqtisadiyyatla bağlı məqamlara
xüsusi yer verilmişdir. Milli iqtisadiyyatın
formalaşması və inkişafı məsələsinə toxunan müəlliflər monetar siyasət, investisiya
cəlbediciliyi, azad sahibkarlığın stimullaşdırılması nüanslarını geniş təhlil etmiş,
oxuculara ən son statistik informasiyaları
çatdırmışlar. “UNEC ekspert” jurnalı
vasitəsi ilə neftin qiymətinin dəyişkənliyi,
ixrac potensialı, ticarət tərəfdaşlıqları və
investisiya məqsədli vergi krediti mövzuları ilə də yaxından tanış olmaq
mümkündür.
Jurnalın gələcək saylarında iqtisadi qərarların qəbul edilməsinin bioloji əsaslarını
tədqiq edən neyro iqtisadiyyat barədə
xüsusi məqamlar, biznes mühitində insan
amili ilə bağlı, dayanıqlı iqtisadi inkişaf
strategiyasının formalaşmasında standartlaşmanın və sertifikasiyanın rolu ilə bağlı
mövzular da biznes oxucuları üçün təqdim
olunacaqdır.
Unikal intellektual meydana çevrilməyi
hədəfləyən jurnalın hər sayı UNEC-in
“Diskurs.az” virtual iqtisadi forumunda
ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarılacaqdır.
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Differensial əməkhaqqı layihəsinin ilk onluğunda olan
Fariz Əhmədovun dedikləri

Son zamanlar Universitetin
bütün sahələrində geniş
miqyaslı yeniliklər həyata
keçirilir. Rəhbərlik tərəfindən
müəllimlərin istər tədris
sahəsində, istərsə də öz peşələri
ilə bağlı fəaliyyətlərində
kreativliyinə xüsusi əhəmiyyət
verilir. Bu gün UNEC-in müəllimləri arasında güclü rəqabət
hiss olunmaqdadır. Yaşından
və elmi dərəcəsindən asılı
olmayaraq hər bir müəllim bu
rəqabətdə özünü sınayır və
müəyyən mərhələlərə qədər
yüksələ bilir.
Universitetin rektoru prof.
Ə.C. Muradovun əmri ilə
yaradılmış komissiya da bu
qəbildən olan yeniliklərdən
biridir. Komissiyaya məhz rektorun özünün sədrlik etməsi
UNEC-də yaradılmış şəffaflıq
və kreativlikdən xəbər verən
bariz bir nümunədir. Tərkibi 11
nəfərdən ibarət olan komissiya
üzvləri universitetdə çalışan
müəllimlərin tədrislə bağlı
fəaliyyətlərini, onların elm
sahəsinə verdiyi yenilikləri,
respublika və xarici ölkələrdə
keçirilmiş müxtəlif konfranslarda, simpoziumlarda iştirak
edərək əldə etdikləri sertifikatları, yerli və xarici jurnallarda
çap olunmuş dəyərli elmi
məqalələrini əsas götürərək,
onların əmək haqlarının differensial qaydada artırılmasına və
bu prosesin mütəmadi şəkildə
davam etdirilməsinə imkan
yaradır. Həmin müəllimlərdən
biri də “İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrasının müdiri dosent
Fariz Əhmədovdur. Bu günlərdə onunla görüşüb təəssüratlarını bizimlə bölüşməsini və
komissiyanın işi ilə bağlı bizi
bir qədər məlumatlandırmasını
xahiş etdik.
-Fariz müəllim, differensial
əmək haqqları barədə bir qədər
məlumat verə bilərsinizmi?
-Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində
(UNEC)

aparılan islahatların əsas
istiqamətlərindən biri də universitetdə dərs deyən professormüəllim heyətinin fəaliyyətinin
gücləndirilməsidir.
Bu
istiqamətdə həm müəllimlərin
ədalətli əmək haqqı sistemi ilə
mükafatlandırılması, həm də
rəqabət yönümlü bir mühit
yaratmaq üçün differensial
əmək
haqqı
sistemi
yaradılmışdır. Burada əsas
məqsəd müəllimlərin elmi
fəaliyyətlərini
daha
da
gücləndirməyə, özlərini fərdi
inkişaf etdirməyə, təhsil və
tədrisi daha keyfiyyətli şəkildə
aparmağa həvəsləndirici rol
oynamaqdır.
Differensial
qiymətləndirmədə üç kriteriya
əsas götürülür. Bunlar elmi
inkişaf, tədris və özünü
inkişafdır ki, onların da özlərinə
məxsus alt kriteriyaları var.
Deyə bilərik ki, UNEC-də artıq
müəllimlər arasında rəqabət
mühiti
formalaşmışdır.
Müəllimlərin sistemə daxil
etdiyi məlumatlar müəyyən
əmsallara əsasən hesablanır və
reytinq müəyyənləşdirilir. Eyni
zamanda
bu
qaydada
fakültələrin və kafedraların da
reytinqi müəyyən edilir. Son
nəticələr əsasında isə, ilk
yüzlüyə daxil olan müəllimlərin
əmək haqqında tutduqları pillələr üzrə müvafiq olaraq
müəyyən edilmiş miqdarda
artım
əldə
edəcəklər.
Universitet üzrə ilk 10 yeri
qazanmış müəllimlərin əmək
haqqında isə yüz faizlik bir
artım olacaqdır.
Ümumiyyətlə, differensial
əmək haqqı UNEC üçün böyük
nailiyyətdir. Qeyd etmək
lazımdır ki, differensial əmək
haqqı sistemi Azərbaycanda ilk
dəfə olaraq Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetində tətbiq
olunur və uğurlu şəkildə
fəaliyyətini davam etdirməklə
müəllimlər arasında rəqabət
mühitinin yaradılmasına öz töh-

fəsini verməkdədir.
Hal-hazırda “İqtisadiyyat və
İşlətmə” kafedrasının müdiri
olmağıma və inzibati işlərlə
məşğul olmağıma baxmayaraq,
rəqabət aparmağa çalışıram və
öz nəticələrimi, kafedramızın
nəticələrini daha da yüksəltmək
istiqamətində fəaliyyətimizi
davam etdiririk.
İnzibati işlərdə məşğul
olmağınız sizin reytinqdə yüksək nailiyyət əldə etməyinizə
mane olmur ki?
-Mane olur deməzdim.
Universitetimizin daha da
böyük uğurlar əldə etməsi üçün
çox
çalışmaq
mütləqdir.
Kafedra müdiri kimi çalışmağıma baxmayaraq, eyni zamanda
bir müəllim kimi də fəaliyyətimi davam etdirirəm. Çünki hər
şeydən əvvəl mən müəlliməm.
Tutduğum vəzifənin iş yükü və
məsuliyyəti nə qədər ağır olsa
da, tədris və elmi fəaliyyət
istiqamətində nailiyyətlərimi
artırmaq üçün də əlimdən gələni
edirəm.
Differensial əmək haqqı sizi
qane edirmi?
-Əlbəttə, bu sistem elmi
məqalələrimin sayının artmasına, treyninqlərdə, seminarlarda
iştirakıma, özümü inkişaf
etdirmək istəyimə və bir çox
işlərimin həyata keçirilməsinə
çox yüksək mənada təsir edib.
Düşünürəm ki, eləcə də universitetimizin bütün müəllimlərinə
oxşar təsir göstərmişdir. Onu da
qeyd etmək istəyirəm ki, differensial əmək haqqı layihəsindən
əvvəl, nəşr olunan elmi işlərim,
beynəlxalq elmi konfranslardakı
təşkilat
və
elm
komitəsindəki
üzvlüklərim,
beynəlxalq elmi layihələrdə
tədqiqatlarım, öz sahəmlə bağlı
üzv olduğum nüfuzlu birliklər
mənim sadəcə inkişafıma və öz
sahəmlə bağlı imkanlarımın
genişlənməsinə müsbət təsir
edirdisə? indi bütün bunlar
məni bu yarışda rəqabət
qabiliyyətli edir. Təbi ki, bu
fəaliyyətlərim yaradılan imkanla, gələcəkdə maaşımın yüksəlməsində maddi fayda yaratdığı üçün də motivasiyamı daha
da yüksəldir.
Bu layihənin üstünlükləri
yəqin ki, universitetin həyatından da yan keçməyib.
-Bu uğurlu layihə eyni
zamanda
universitetin
gələcəkdə müəyyən beynəlxalq
reytinqlərdə də yer almasında
köməklik edəcək. Bizim hədəfimiz QS reytinq siyahısına
daxil ola bilməkdir. Bunun üçün

əsas kriteriyalar beynəlxalq,
nüfuzlu elmi jurnallarda nəşr
edilmiş məqalələrin sayı, müəllim-tələbə mübadiləsidir ki, bu
kriteriyalar eyni zamanda differensial əmək haqqında yer
almaqdadır. Eyni zamanda
müəllimlərimizin
bu
cür
fəaliyyətlərdə iştirak etməsi
universitetimizin beynəlxalq
reytinqinə də müsbət mənada
təsir edir.
Fariz müəllim, kafedranız
haqqında da bir qədər məlumat
alaq. Bu yarışda neçənci
yerdəsiniz?
-Bizim kafedramız liderliyə
iddialı bir kafedradır. Hələ ki, 5ci sıradayıq, amma hələ qarşıda
2 ay vaxtımız var. Bütün hədəfimizi, strateji məqsədimizi
bunun üzərində qurmuşuq ki,
bu iki ay müddətində ballarımızı yüksəldək və ilk sırada
olaq. Hətta ilk onluqda bizim
kafedradan 4 müəllim var.
Amma biz istəyirik ki, bütün
müəllimlərimiz ilk yüzlükdə
yer qazana bilsinlər. Qeyd
etmək istərdim ki, “İqtisadiyyat
və İşlətmə” kafedrasında tədris
olunan dərslərin imtahanları
yazılı şəkildə aparıldığı üçün
müəllimlərimizin tədris etdiyi
dərslərdən əldə etdikləri mənimsəmə faizləri sistemə daxil
edilməyib. Artıq bu məsələ
həllini tapıb. Mənimsəmə ballarlıda əlavə olunandan sonra
bizim təxmini hesablamamıza
görə ilk sırada olmalıyıq. Daha
sonra isə hədəfimiz iki ay müddətində liderliyimizi qorumaqdı.
Gənclərin ideyalarının reallaşması istiqamətində UNEC-in
gördüyü işlər barədə nə deyə
bilərsiniz?
-Hal-hazırda
gənclərin
ideyalarının reallaşması üçün
ən uyğun yerlərdən biri
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetidir. Elmin və təhsilin keyfiyyətinə müsbət təsir
edən yeni ideya varsa, onun
reallaşdırılması üçün universitetin rəhbərliyi tərəfindən hər
cür yardım və dəstək göstərilir.
Gənclərimizin elmə olan
marağını daha da artırmaq üçün
universitetimiz hər mənada
onlara dəstək olmağa çalışır,
gənclərin müxtəlif ölkələrdə
təşkil edilən treyninq, konfrans
və simpoziumlarda iştirak
etməsi üçün hər cür yardım
göstərilir.
Bundan
əlavə,
tələbələrin
reallaşdırmaq
istədiyi və ölkəmizin iqtisadiyyatına töhfə verə biləcək layihələrə Azərbaycan Dövlət

İqtisad Universiteti hər zaman
dəstək olur. Bunun üçün ayrıca
qurumlar yaradılıb. Universitet
olaraq yalnızca tələbələrə deyil,
eyni zamanda gənc müəllim
heyətinə də bu mövzuda hər
zaman
dəstək
göstərilir.
Differensial əmək haqqı sistemi
ilə gənc müəllimlərimizi daha
da həvəsləndirəcək, müsbət
motivasiya edəcək rəqabət
mühiti yaranmışdır.
Müəllimlər bu layihəyə necə
yanaşırlar?
-Başlanğıcda bu sistemin
uğurlu olacağına inananlar az
idi. Çünki bu sistem ölkədə ilk
dəfə idi ki tətbiq olunur.
Bundan
əlavə
UNEC`in
keçmişdə ki, mənfi imici yenilikləri qəbul edilməsini bir az
gecikdirir. Amma sevindirici
haldır ki, müəllimlər bu
yeniliyə tez adaptasiya oldular.
Zaman keçdikcə müəllimlər də
gördülər ki, sistem çox ədalətli
və şəffaf şəkildə işləyir. Burada
sadəcə müəllimin öhdəsinə
düşən vəzifələr tədris etdiyi
dərslərin keyfiyyətini artıraraq
tələbələrə qarşı daha da
məsuliyyətli olmaq, bununla
yanaşı özünün elmi fəaliyyətini
daha
da
genişləndirərək
yaxşılaşdırmaq və özünü fərdi
şəkildə inkişaf etdirməyə çalışmaqdan ibarətdir. Yəni bu sistemin əsas məqsədi daha çox
elmi fəaliyyətlə məşğul olub,
tədris etdiyi dərslərin keyfiyyətini yüksəldən və özünü fərdi
olaraq inkişaf etdirən hər bir
müəllimin
zəhmətinin
qarşılığını ədalətli şəkildə təmin
etməkdir.
Fariz müəllim, burada yaş
kriteriyası əsas götürülürmü?
-Müəl¬lim¬lə¬ri¬mi¬zin
yaşlı, cavan olmasının heç bir
fəqri yoxdur, əksinə yaşlı professorlarımız bizdən daha
üstündürlər.
Çünki onların
pedoqoji təcrübələri daha çoxdur. Burada yaşlı və ya cavan
müəllim olmağın heç bir
əhəmiyyəti yoxdur. Əsas
məsələ görülən işin keyfiyyətidir. Bu sistemdə universitetimizin yaşından asılı olmayaraq, 0.5 ştat və tam ştat bütün
müəllim heyəti yer almaqda və
bundan faydalanmaqdadır.
Fariz müəllim, ətraflı və
maraqlı məlumatınıza görə sizə
təşəkkür
edirik.
Növbəti
görüşlərimizdə sizi birinci sırada görmək arzusu ilə...
Təşəkkür edirəm və bütün
UNEC
müəllimlərinə
bu
rəqabətdə uğurlar arzu edirəm.

İQTİSADÇI
Differensial əməkhaqqı sisteminə
görə fakültələrin reytinqi

Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi differensial
əməkhaqqı sisteminə görə bu gün universitetin
birincisidir. Məktəbin yeni yaranmasına baxmayaraq bu cür yüksək nailiyyətin qazanılması çox
da asan məsələ deyil. Bu həm də çox böyük zəhmət, gərgin əmək və bir də ciddi məsuliyyət tələb
edən bir işdir. Düşünürük ki, bunların hamısına
məktəbdə ciddi riayət olunduğuna görə bu qalibiyyət əldə edilib. Aydın məsələdir ki, hər bir
kollektivdə iş birliyi, əl birliyi olarsa orada qalibiyyət də olar və istənilən nəticəni də əldə etmək
mümkündür. Elə bu münasibətlə də bu günlərdə
bu qalibiyyəti qazanmış məktəbdə olduq.
Məktəbin direktoru Anar Rzayevlə görüşüb, ona
bir neçə sualla müraciət etdik.
Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi differensial
əməkhaqqı sisteminə görə reytinq cədvəlində halhazırda birinci yerdədir. Anar müəllim, bu barədə
nə deyə bilərsiniz? Nəyin sayəsində buna nail ola
bilirsiniz?
-Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi dogrudan da
birinci yerdədir. Amma bu may ayının birinə olan
göstəricidir. Bu göstərici hər zaman dəyişə bilər.
Bu yarış iyun ayının sonuna qədər davam edəcək.
Anar müəllim, yaxşı olar ki, əvvəlcə məktəbiniz haqqında bir qədər məlumat verəsiniz.
-Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi universitetdə
keçən ildən yaranib. Əslində bu məktəb keçən il
İngilis Dilində Tədris Mərkəzi adı altında yaranmışdı. Amma bu ilin əvvəlindən adı dəyişdirilib
Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi edildi.
Fakültənizdə neçə ixtisas var?
-Bizim fakultədə beş ixtisas var - Dünya
İqtisadiyyatı Maliyyə, Mühasibat, İqtisadiyyat və
Biznes
İnzibatçılıgı
ixtisasları.
Başqa
fakultələrdən əsas fərqimiz də bundan ibarətdir.
Bu ixtisaslar ingilis dilində tədris edilir.
Məktəbin neçə kafedrası var?
Bir kafedramız var - Beynəlxalq iqtisadiyyat
(ingilis dilli) kafedrası. Bu yaxınlarda kafedraların reytinqləri açıqlanmışdı. İkinci yerdə
bizim kafedramız oldu.
Sizin başqa fakültələrdən fərqiniz nədir?
Birincisi odur ki, bizim fakültədə bir kafedra
fəaliyyət göstərir. Təhsilin həm bakalavr, həm də
magistr pilləsində tədrisi aparılır. Magistrlar iki
ixtisas üzrə təhsil alırlar - dünya iqtisadiyyati və
maliyyə. Kafedramızda bir semestrdə 60-a yaxin
xarici universitetləri bitirmiş müəllimlər dərs
deyirlər Müəllimlərin siyahısı rektorla
razılaşdırılır, bundan sonra onlara saatlar verilir.
Deməli semestr ərzində nə baş verir?
-Semestr ərzində o baş verir ki, faktiki olaraq
burada multimetodoloji bir mühit yaranır, çünki
bütün bu məzunlar Mayami, Kembric və başqa
universitetləri bitirib gəliblər və həmin universitetlərin təhsil və metodikasını bizim universitetdə həyata keçirir və burada tətbiq edirlər.
İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, imtahanlarımız yazılı şəkildə keçirilir və tələbələr yazılı
şəkildə, ingilis dilində imtahan verirlər. Yeri
gəlmişkən bir məsələni də bildirməyi özümə borc
bilirəm. Belə ki, orta məktəbi yeni bitirərək
sentyabrın 16-sında universitetimizə qəbul olan
əksər tələbələr ingilis dilini məktəb səviyyəsində
bilirlər. Valideynlər də bundan çox narahat
olurlar. Mən valideynlərlə görüşlərimdə deyirəm
ki, bundan heç də narahat olmaq lazım deyil.

Çalışqan tələbə ikinci semestrin sonunda sərbəst
danışacaq. Fakültədə ingilis dilini öyrətməyin
xüsusi metodikası tətbiq edilir.
Anar müəllim, xüsusi təqaüdlərlə bağlı bir
qədər məlumat verin.
-Bir müddət öncə universitetin verdiyi xüsusi
təqaüd reytinqinin nəticələri açıqlandı. Həmin
reytinqdə hər kursdan 15 tələbəyə, ümumi olaraq
60 tələbəyə əlavə təqaüd verildi. Onlardan 39
nəfəri bizim tələbələrdi.
Tələbələrimiz bütün müsabiqələrdə, tələbəgənclər konfranslarında iştirak edib layiqli yerlər
tuturlar, universitetin yaradıcılıq dərnəyinin
işində və ümumiyyətlə ictimai həyatında çox
fəaldırlar.
Müəllimlərin seçimi barədə məlumat alaq.
Müəllimlərin seçimi belədi. Birincisi, növbəti
semestr ücün hər gün 1-2 müəllimlə görüşürük.
Semestrdə deyək ki, 50 müəllim dərs deyəcəksə,
mən 80-90 müəllimlə görüşüb, intervyü aparıram,
CV-lər ayrı qovluqlarda yıgılır. Bundan sonra
müəllimlərin seçiminə başlayırıq. Buna çox sadə
bir üsulla yanaşırıq. Baxırıq ki, müəllim hansı
universiteti bitirib, onun transkriptində ən yüksək
balı hansı fəndəndirsə, o fənni o müəllimə təklif
edirik. Nəticədə o baş verir ki, həmin müəllim öz
sevdiyi fənni auditoriyada cox həvəslə danışır,
tələbələrin rəğbətini qazanmağı bacarır. Onlar
müxtəlif üsullardan istifadə etməklə tələbənin
qiymətə və yaxud da qaibə qənimət kimi baxmasının qarşısını alır və tələbəni özünə cəlb
etməyi bacarır. Əlbəttə ki, uzun müddət əməkdaşlıq etdiyimiz müəllimlər də var. Ümumiyyətlə
uzunmüddətli əməkdaşlığa üstünlük veririk.
Müəllimlərin seçimində digər bir məsələ də
var. Biz o müəllimlərə dərs veririk ki, onlar
tələbənin gözündə örnək ola bilsinlər. Yəni uğurlu
şəxslərə dərs vermək lazımdır ki, tələbə həm də
ona oxşaya bilsin, ən azından oxşamağa çalışmaq
istəsin. Qeyd etdiyim kimi, müəllimlərin böyük
əksəriyyəti Qərb unversitetlərinin məzunlarıdır.
Və üçüncü tərəf var. Deyək ki, mühasibat
uçotu fənni - mühasibat uçoti və audit üzrə
dünyada 4 böyük şirkət var ki, dördü də
Azərbaycanda təmsil olunublar. Biz onlardan
xahiş edirik ki, bizə müəllim göndərsinlər.
Məsələn, EY şikəti ilə geniş əməkdaşlığımız var.
Dördüncü tərəfi də ondan ibarətdir ki, müəllimlərin bir çoxu praktiklərdir. Elə müəllimlərimiz var ki, şirkət rəhbərləridir, dövlət idarələrində
çalışırlar.
Tələbələrlə dekanlığın nə kimi əlaqələri var?
Tələbələr bizimlə Facebook, email, telefon və
istənilən başqa mümkün vasitələrlə əlaqə yarada
bilirlər.
Anar müəllim bir qədər də tələbələrin təşkilatlanması məsələsindən danışdı. Bildirdi ki, kiçik
qruplar şəklində fəaliyyət göstərən musiqi qrupu
var ki, onlara daim şərait yaradılır ki, sevdikləri
işlə məşğul ola bilsinlər. Söhbət zamanı Anar
müəllim bir məsələyə də aydınlıq gətirdi.
Bildirilirdi ki, Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinə
başqa fakültələrdən tələbə qəbul edilmir. Məktəbə
tələbələr birbaşa TQDK imtahanı vasitəsilə daxil
olur. Müsahibimiz onu da diqqətə çatdırdı ki,
əvvəllər burada XİF yerləşib və bir çoxlarında
belə bir fikir qalıb ki, Beynəlxalq İqtisadiyyat
Məktəbinə başqa fakültələrin ən yaxşı oxuyan
tələbələri köçürülür. Bu belə deyil. Bizim
məqsədimiz odur ki, istənilən uşağı uğurlu edək...
Gözəl fikirdir. Hər kəs çalışdığı sahədə öz işinə
məsuliyyətli və ürəkdən yanaşarsa universitetimiz nəinki ölkəmizin qabaqcıl universitetlərindən birinə çevrilər, hətta dünya
miqyasında sayılıb-seçılən iqtisad universitetləri
səviyyəsində dura bilər. Əslində bu gün universitetimiz müəyyən mərhələdə öz sözünü deyə
bilir. Amma bu sahədə işinə bağlı olan, ona vicdanla yanaşan müəllimlərimizin sayının çoxluğu
da vacib məsələdir. Çünki onların sayı nə qədər
çox olarsa universitetimizin imici də o qədər yüksəklərə qalxar.
Belə gözəl fikirlərinizə görə çox sağ olun,
Anar müəllim. Hər gününüz biri-birindən
səmərəli və məsuliyyətli olsun.
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Tələblərə adekvat olan strukturun
yaranmasına ehtiyac var
(İqtisadi araşdırmalar elmi-tədqiqat institutunun
direktoru Yadulla Həsənli ilə müsahibə)
Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universitetində son iki ildir genişmiqyaslı
islahatlar və struktur dəyişikliyi həyata
keçirilir. Bir neçə kafedraların birləşdirilərək yeni kafedraların, fakültələrin
və digər idarəetmə strukturlarının yaradılması və s. islahatlar universitetdə inzibati
idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində atılan uğurlu addımlardır.
Bu qəbildən olan uğurlu işlərdən biri də
İqtisadi araşdırmalar elmi-tədqiqat institutuna yeni direktorun təyin olunmasıdır.
Həsənli Yadulla 1959-cu il mart ayının 7də Saatlı rayonunda anadan olub. İlk təhsilini orada aldıqdan sonra 1981-ci ildə
Azərbaycan Dövlət Unversitetinin (indiki
BDU) Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinə daxil
olub və oranı bitirib.
1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını,
2007-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını
müdafiə edərək iqtisad elmləri doktoru alimlik dərəcəsi alıb.
O, Azərbaycan EA-nin Kibernetika
İnstitutunda, Ali Diplomatiya Kollecində,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
yanında Politologiya və İdarəetmə
İnstitutunda, Azərbaycan Milli Bankında,
Baki Dövlət Unversitetinin Optimallaşdırma
və idarəetmə kafedrasında çalışıb.
20-ə qədər beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirak edib.
143-ə qədər elmi əsərin müəllifidir, onlardan 32-i xaricdə çapdan çıxıb.
Yadulla müəllimdən yeni vəzifəyə hansı
yeniliklərlə başladığını və qarşıdakı planları
ilə maraqlandıq. O, masasının üzərinə
dağılmış bir neçə kağızı götürüb yanımıza
gəldi, bizimlə üz-üzə əyləşib, yaxşı sualdan
başladınız, dedi. Elə məhz, dünən bununla
bağlı bir neçə əməkdaşlar və əvvəl burada
direktor işləmiş Rövşən müəllimlə birlikdə
kiçik bir yığıncaq keçırdık və yeni strukturla
bağlı məsələni müzakirə etdik. Söhbət
əsnasında məlum oldu ki, əvvəlki rəhbərlik
tərəfindən rektora təqdim olunmuş struktur
təsdiq olunmayıb.
Mən də əvvəlki strukturla tanış olmuşam.
Bilirsiniz, biz elə bir əsrdə yaşayırıq ki, istəristəməz zaman dəyişilir, yeni tələblər
yaranır. Tələblərə adekvat olan strukturun da
yaranmasına ehtiyac olur. Odur ki, biz də
institut əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirdiyimiz yığıncaqda 4 şöbədən ibarət bir struktur
formalaşdırdıq. Bu günlərdə onu rektora
təqdim edəcəyik. Məqsədimiz yeni tələblərə
cavab verən, perspektivdə Azərbaycanın
inkişaf strategiyasina, prearitetlərinə uygun
olan aqrar sənaye kompleksinin inkişaf
şöbəsini yaratmaq və Rövşən müəllimi ona
rəhbər təyin etməkdir. Sonra makroiqtisadi
tədqiqatlar şöbəsi yaratmaq fikrimiz var ki,
mən daha çox o işlə məşğul olmuşam.
-Yadulla müəllim, idarəçiliyinizdə çalışan
əməkdaşlardan tələbiniz nədən ibarətdir?
-Mən bu vəzifəyə təyin olunandan sonra
bütün işçilərlə bir-bir görüşmüşəm. Onlara
əsasən 3 sualım olub. Nə iş görmüsünüz? Nə
görürsünüz? Və nə görmək istəyirsiniz? Bu
mənim üçün vacib idi, çünki hərənin bir
sahədə potensialı olur. Mən də tələblərimi
əsasən iki istiqamətdə qururam. Birincisi
institut gəlirli bir təşkilata çevrilsin, öz xərclərini özü qazana bilsin. Onun üçün qrand
layihələrinə üstünlük verməyi əsas tuturam.
Qrand layihələrimiz həcmcə və sayca nə
qədər çox olarsa universitetimiz o qədər çox
qazanar. Hər bir istiqamət üzrə tədqiqatlarda
qrandlar əldə etmək olar.
-Bu sahədə nə kimi təcrübəniz var?

- Əlbəttə bu sahədə mənim böyük
təcrübəm var. Elmi inkişaf fondundan, neft
şirkətinin elm fondundan, rabitə nazirliyinin,
BMT-nin inkişaf proqramının, Asiya
bankının, Dünya bankının ofisləri və digər
qurumlar var ki, onlar müəyyən qədər elmi
maliyyələşdirirlər. Əsas odur ki, bura gəlirli
bir quruma çevrilsin. Hər kəs bizə layihə
təqdim edə bilər.
Məni narahat edən ikinci məsələ isə bizə
təqdim olunan
tədqiqatlar və onun
nəticələrinin jurnallarda elmi məqalə şəklində dərc olunmasıdır. Özü də müəyyən
beynəlxalq səviyyəli jurnallarda çap olunmalıdır. Elmdə əsas nəticə odur. 12-yə yaxın
qrand layihəsi var ki onları təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi sahəsinə
ayırmışıq. Burada bilik iqtisadiyyatının
Azərbaycanda təhlilinin aparılması, son
dövrlər iqtisadiyyatda daha çox bilik,
intellektual insanların rolu, payı, daha çox
töhfəsi olur ki, bu da biliklərlə əlaqədardır.
Tasip Noriç deyilən bir şey var, eyni zamanda gizli biliklər də var, hansı ki, sən onu təhsildə deyə bilmirsən. Kim ki, onu ixtira edir,
soruşsan ki, necə ixtira elədin, kimdən
öyrəndin, cavab verir ki, heç kimdən. Yəni
gizli şəkildədir. Get-gedə iqtisadiyyatda
onun payı artır. Yəni o yönümdə də qrandlar
almaq olur.
-Neft sektorundan da qrand qazana bilirikmi?
-Bəli. Ölkəmiz neftlə zəngindir. Hələ ki,
qazanc yerimiz neftdən gələn gəlirlər
hesabınadır. Neft dövrü üçün artıq bizim
2024-cü ilə qədər əsrin müqaviləsi üzrə kontraktımız var. Neft istismar edib xaricə
satırıq. Bu 2024-cü ildə qurtarır. O müqavilə və ixrac da həmin müqaviləyə əsasən
sıfıra enir. Daxili tələbatın ödənilməsində
neft qurtarmasa da, 2013-dən üzü bəri
qiymətcə demirəm, həcmcə də aşağı gedir.
Əsas gəlir mənbəyi neft sektoru qalsa da?
amma perspektivdə təbii olaraq ona arxalanmaq, güvənmək olmaz.
-İqtisadi artımı stimullaşdıran? inkişafı
artıra bilən digər sektorlar haqqında nə deyə
bilərsiniz?
-İqtisadi artımı stimullaşdıran, inkişafı
artıra bilən sektorlardan biri aqrar sektordu
ki, onlarla əməkdaşlıq etmək olar və hardasa
belə 12 layihə hazırlanıb təqdim olunacaq.
Onların bir hissəsi yəqin ki, hissə-hissə
ünvanına çatacaq, real qiymətləndiriləcək və
hesab edirəm ki, bir-iki ilə institutu gəlirli
bir sahəyə çevirə biləcəyik. Həm də
nəticələrin məqalələr şəklində xarici jurnallarda dərc olunacağına, əsas da elmi nəticə
kimi götürüləcəyinə çalışacağıq.
Yadulla müəllim, Sizə yeni vəzifənizdə
müvəffəqiyyətlər və uğurlar arzulayırıq.
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UNEC-də imtahan sessiyasına
İctimai Nəzarət Şurası nəzarət edəcək

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində
“UNEC İctimai Nəzarət Şurası” yaradılıb.
UNEC-də təşkil olunan 2015/2016-cı tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasına
nəzarəti bu qurum həyata keçirəcək.
Azərbaycanın tanınmış ekspertləri, elm xadimləri, nüfuzlu KİV nümayəndələrinin təmsil
olunduğu Şura sessiyanın monitorinqini
apararaq,
nəticələri
qiymətləndirəcək.
İctimaiyyət nümayəndələri, valideynlər, KİV və
qeyri-hökümət təşkilatlarının nümayəndələri
şikayət və təkliflərini, onları narahat edən sualları yalnız Şuraya ünvanlaya biləcəklər. Daxil
olan müraciətlər mütəxəssislər tərəfindən şəffaf
araşdırılaraq, operativ və qısa zaman ərzində
tədbirlərin görülməsi təmin ediləcək. Bu
məqsədlə Apellyasiya Komissiyasının işinə
nəzarəti də Şura həyata keçirəcək.
İmtahan dövründə universitetin Qaynar xətt
xidmətinin (146-1-3) fəaliyyəti də şuraya həvalə
ediləcək.
Şura üzvləri imtahanlara nəzarəti UNEC-in

bütün tədris binalarında sərbəst, heç bir
maneə olmadan aparacaqlar. İmtahan sessiyası ilə bağlı informasiyalar da Şuranın
icazəsi olmadan yayılmayacaq.
“UNEC İctimai Nəzarət Şurası”na
“XXI Əsr” Təhsil Mərkəzi İB-nin rəhbəri,
koordinator Etibar Əliyev, əməkdar elm
xadimi, professor Şahlar Əsgərov,
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri, İnsan Haqları üzrə Birgə Qrupun üzvü
Əliməmməd Nuriyev, İctimai Televiziya və
Radio Yayımları Şirkətinin Gənclər, elm və
təhsil verilişləri departamentinin direktoru
Zaur Mahmudov, “Səs” İnformasiya
Agentliyinin icraçı direktoru Vəli Vəliyev,
“Trend” İnformasiya Agentliyinin Baş direktorunun müavini Arzu Nağıyev, Parlament
Jurnalistləri Birliyinin sədri, “Modern” Media
Qrupunun baş direktoru Elşad Eyvazlı və “525-ci
qəzet”in müxbiri Sevinc Qarayeva daxildir.
Mayın 31-də “İctimai Nəzarət Şurası”nın
üzvləri ilə görüşən rektor, professor Ədalət
Muradov bildirib ki, İctimai Nəzarət Şurasının
yaradılması UNEC-də keçirilən imtahan prosesində ictimai nəzarəti təmin etməyə xidmət
edəcək. Ə.Muradov monitorinqlər zamanı
qarşılaşdıqları halların olduğu kimi, ictimaiyyətə
çatdırılmasını Şura üzvlərinə tövsiyə edib.
İstəyimiz obyektivliyin təmin olunması, şəffaflığın qorunmasıdır. Rektor qeyd edib ki, hədəfimiz UNEC-i dünya səviyyəli universitet
sıralarında görməkdir.
Görüşün sonunda İctimai Nəzarət Şurasının
fəaliyyətinin yüksək səviyyədə qurulması
məqsədilə Şura üzvləri tərəfindən təkliflər verilib.

İQTİSADÇI
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin (UNEC) “Gənc
Alimlər Şurası”nın üzvləri Bakı
Avrasiya Universitetində keçirilən
III Beynəlxalq Türk Dünyası
Araşdırmaları Simpoziumunda
çıxış ediblər
Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin
(UNEC) “Gənc Alimlər
Şurası”nın üzvləri Bakı
Avrasiya Universitetində keçirilən III Beynəlxalq Türk Dünyası
Araşdırmaları Simpoziumunda çıxış ediblər.
Simpoziumun humanitar bölməsində “Gənc Alimlər Şurası”nın sədri Vuqar Məmmədzadə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsində status-kvo
müharibə riskini artırır”, Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının müəllimi Pərviz
Səmədov isə “Erməni
soyqırımı yox, ermənilərin
törətdikləri
soyqırım”
mövzularında məruzə ediblər.
Üç gün davam edən simpozium Türkiyənin Niğde
Universiteti, Qazaxıstan
Dövlət Qızlar Pedaqoji Universiteti, Qırğızıstanın
Şərq/Mahmud Kaşğari-Barskani Universiteti, Rusiyanın
M.Akmulla Başqırd Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı
Avrasiya Universiteti və Yunus Əmrə İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilib.
Sonda konfransın materiallar toplusu iştirakçılara təqdim
olunub.

UNEC mobil-tətbiqetmə proqramını təqdim edib
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində (UNEC) unec.
edu.az saytının mobil proqramının tətbiqinə başlanılıb.
Ölkənin dövlət ali təhsil müəssisələri içərisində ilk dəfə
UNEC-də həyata keçirilən
mobil-tətbiqetmə proqramını
3 dildə – Azərbaycan, rus və
ingilis dillərində istifadə etmək mümkün olacaq.
Proqramın təqdimat mərasimində UNEC məzunu, Safaroff şirkətinin texniki direktoru
Zülfüqar İsmayılzadə mobil
tətbiqetmənin əhəmiyyəti və
istifadə qaydaları haqda məlumat verib. Bildirib ki, universitetin rəsmi saytı əsasında yaradılan mobil-tətbiqetmə kompakt, yığcam və sadələşdirilmiş formatda olduğunda istifadə qaydaları çox asandır. Bununla yanaşı proqram daha
sürətlə işləyərək, trafikdən az
istifadə olunmasına və vaxta
qənaət edilməsinə görə rəsmi
saytın imkanlarından daha üstündür. Mobil-tətbiqetmə xüsusi telefon formatında hazır-

lanıb. Məlumat nəzərdən keçirildikdə miqyasdan istifadə
edərək müxtəlif istiqamətlərə
sürüşdürmələrə ehtiyac qalmır.
Təqdimat mərasimində qeyd
edilib ki, proqramın daha bir
üstünlüyü istifadəçilərə “Push
Notification” göndərilməsidir.
Bu yenilik müştərilərlə birbaşa
əlaqədə olmağa imkan verəcək. Proqram vasitəsilə yeni
əlavə edilən məlumatlar haqqında istifadəçiyə “xəbərdarlıq”, “xatırlatma”, uzun müddət istifadə etmədikdə “yadasalma”göndərilir.
Bildirilib ki, saytda ən əsas

operativ hissənin “XəbərElan” olduğundan proqramda
ilkin səhifə kimi “Xəbərlər və
Elanlar” bölməsi yerləşdirilib.
İstifadəçi yeni məlumatın daxil
olması barədə xəbər və elanların qarşısında “>n” sayının
ekrana çıxması ilə məlumatlandırılır (n – istifadəçi tərəfindən oxunmamış xəbər-elanların sayıdır). Burada, saytda
olduğu kimi – Xəbərlər şəkillərlə, Elanlar isə şəkilsiz,
qabarıq formalı tarixlərlə təsvir
edilib.
Mobil-tətbiqetməyə
daxil olmadıqda xəbər və elanlar barədə istifadəçiyə mütə-

madi olaraq “push-notifications”göndərilir ki, bu da
onların daxil olan məlumatlardan vaxtında xəbər tutmalarına
şərait yaradır.
Bundan başqa, istifadəçi
oxuduğu məlumatı avtomatik
olaraq facebook, twitter, whatsapp-da paylaşa və digər istifadəçilərə göndərə biləcək.
Tədbirdə mobil proqramın
bölmələri barədə də məlumat
verilib. Bildirilib ki, mobil-tətbiqetmənin 3 hissədən ibarət
olan University bölməsində
UNEC haqqında məlumatlar
(tarixi, nailiyyətlər və s.) yerləşdirilib.
Student’s Cabinet və Teacher’s
Cabinet-də müəllim və tələbələrin ən çox istifadə etdiyi
EDUMAN sisteminə daxil
olmaq mümkündür. Bununla
da istifadəçilərin EDUMAN
sisteminə əlçatanlığı təmin
edilib.
Library adətən mobil applikasiyalarda özünə yer tapan
“stolüstü kitablar” bölməsidir.
Burada dərsliklər, universitet-

də nəşr olunan kitablar elektron variantda yerləşdirilib.
Kitabların əlifba sırası ilə
düzülüşü onlardan istifadəni
daha da sadələşdirəcək.
“İqtisadçı” qəzetinin oxucuları Publications bölməsinə
daxil olaraq, qəzetin bütün sayları ilə tanış ola biləcəklər.
Həmçinin proqram vasitəsilə
Radio bölməsində istifadəçilər
Radio UNEC-də yayımlanan
xəbərləri, tələbə verilişlərini və
musiqiləri rahat dinləyəcəklər.
Bundan başqa, Contact us
bölməsində UNEC-in bütün
qurumlarının əlaqə telefonları
yerləşdirilməklə istifadəçinin
telefonuna yüklənmiş olur. Beləliklə, istifadəçi universitetin
istənilən qurumu ilə telefon
əlaqəsi yarada bilir.
Təqdimatdan sonra UNEC
əməkdaşlarının və tələbələrinin təklifləri dinlənilib və
suallar cavablandırılıb. Bildirilib ki, daxil olan təkliflər
araşdırılaraq, mobil-tətbiqetmə
proqramında mütəmadi əlavələr ediləcək.
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Oturuşmuş təhsil sistemi, qarşılıqlı etimad mühiti
və ya Sakarya Universitetində iki həftə

Haşiyə: universitetimizin bir çox
parametrləri üzrə öndə olan
fakültələrdən biri olan Türk İşlətmə
fakültəsinin az qala yarısından çoxunun Sakarya universitetində təhsil
aldıqlarını öyrəndiyim gündən bu
cür savadlı, əqidəli kadrları (və məhz
buna görə də rektor, professor Ədalət
Muradov tərəfindən aparılan islahatların ön cərgəsinə cəlb edilən)
yetişdirən, formalaşdıran təhsil
ocağında olmaq istəyirdim. Və
Mövlanə proqramı ilə mübadilə üçün
Türkiyə ali təhsil müəssisələrini
seçərkən, birinci olaraq, məhz
Sakarya Dövlət Universitetinin adını
yazdım… yazdım və elə həmin
ünvandan da razılıq cavabı gəldi.
Əgər kimsə ağızdolusu təriflər
gözləyirsə, əbəs yerə. Sakarya
Universitetində
ayrı-ayrı
və
bəzilərinin yerli inzibatçılar tərəfindən də qəbul etdikləri nöqsanlar, çatışmazlıqlar az deyil. Tələbələri də bizimkilərdən bir o qədər fərqlənmirlər:
dərsdən yayınmağı xoşlayır, ballar
dalınca qaçır, hətta dünyagörüşü
məsələsində bəlkə də bizim bir çox
gənclərimizin onları üstələdiklərini
düşünürəm.
Müəllimlər də siz deyən vunderkind deyillər. Zəifləri də var,
güclüləri də, dünyagörüşü geniş olanlar da, keçdikləri mövzunun dar
çərçivələrindən kənara çıxmayanlar
da var. Bəs onda, “O olmasın, bu
olsun” əsərinin məşhur personajların-

dan biri demişkən, bu universitetin
nəyi məni cəlb etdi, təhsillərinə hörmətlə yanaşmağa vadar etdi?!
Təbii ki, obyektiv olaraq halhazırda bizim təşkil edə bilməyəcəyimiz kampus tipli universitetin üstünlüklərini də qeyd etmək olar: güclü
maddi-texniki baza, hər fakültənin
ayrıca binası, hər müəllimin ayrıca
kabineti, ailəsini tam təmin edəcək
əməkhaqqı və sosial imtiyazlar
paketi, geniş şəbəkəli yataqxana,
kitabxana, yeməkxana sistemi, asudə
vaxtı təmin etmək üçün müxtəlif tipli
stadionlar, oyun zalları, təbiət
mənzərələri, və s.
Amma mən… mən Sakarya
Dövlət Universitetində oturuşmuş,
hər bir elementi yerində olan təhsil
sistemini gördüm. Öz işlərinin nədən
ibarət olduğunu və bu işi yuxarıdan,
hər an işarə gözləmədən, layiqincə
yerinə yetirən personalla (əməkdaşların bir qismi rektoratın harada
olduğu
sualına
cavab
verə
bilmədilər!) rastlaşdım. İxtisasında
təsadüfən, ata-anasının istəyi, ordudan
yayınmaq üçün deyil, seçdiyi üçün
oxuyan tələbələr, bürokratik prosedurlardan assistentlər, yardımçılar
vasitəsilə azad olan və sırf tədrislə,
yaradıcılıqla məşğul olan müəllimlərlə ünsiyyətdə oldum. İki həftəlik proqram zamanı özüm dərslərdə oldum,
digərlərinin dərslərini müşahidə
etdim, ümumiyyətlə, müxtəlif korpuslarda tədris prosesini nəzərdən
keçirdim, başda dekan olmaqla bir
nəfər də inzibati işçiyə rast gəlmədim.
Bu heç də o demək deyildi ki, tədris
prosesi nəzarətsiz idi, sadəcə qarşılıqlı
etimad, icra məsuliyyəti mühiti
mövcud idi. Dərsdə, imtahanda,
tələbələrə əlavə tapşırıq verərkən
metodlarda, dəyərlənmədə müəllim
nə qədər sərbəstdirsə, bir o qədər
tələbələri tam materiallarla təmin
etmək, görüşmək, izah etməkdə bor-

cludur. Sistem zəif müəllimə də
müəyyən standartdan aşağı düşməyə
imkan vermir, güclü müəllimə də
potensialını realizə etmək üçün bütün
şəraiti, fürsətləri yaradır. Tədris prosesi tələbələri sıxmır, qayıb, məcburi
tədbirlər və s. ilə yükləmir, lakin oxumağa, real tədqiqatlar aparmağa,
mövzunu sadəcə əzbərləməyə deyil,
dərk etməyə də vadar edir.
P.S. Bir daha əmin oldum ki, universitetimizdə bütün digər sadaladığım maddi aspektlərin təmini vacib
olsa da, ilk növbədə müvafiq mühitin
yaradılmasına böyük ehtiyac var.

UNEC-də “Professorlar klubu” yaradılıb

Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin
(UNEC)
Elmi
Şurasının qərarı ilə və Maliyyə və
maliyyə institutları kafedrasının
müdiri, i.e.d. Əvəz Ələkbərovun təşəbbüsü ilə UNEC-də “Professorlar
klubu” təsis edilib. “Professorlar
Klubu”nun yaradılmasında əsas
məqsəd professor və elmlər doktorlarının intellektual potensialından istifadə edərək müasir cəmiyyətdə
qabaqcıl ideyaları aşılamaq, klassik
və müasir elmlərin nailiyyətləri ilə
bağlı fikir mübadiləsi üçün toplantıların təşkili, beynəlxalq elmi

cəmiyyətlərə klub üzvlərinin inteqrasiyasına nail olmaq, istedadlı
gənc alimlərə hərtərəfli dəstək
olmaq, respublikada və xaricdə müxtəlif elmi, mədəni-kütləvi tədbirlərdə
təmsil olunmaqdır.
Əsasnaməyə əsasən, klubun
idarəetmə orqanı Rəyasət heyəti və
Sədrdən ibarət tərkibdə formalaşdırılmışdır. Həmçinin, üzvlük
könüllüdür və nəzərdə tutulan
məqsədlərə çatmaq üçün dəstək
olmaq istəyən hər bir professor və
elmlər doktorları kluba qoşula bilər.
Klubun üzvləri rahat şəkildə öz bilik-

ləri və təcrübələrini bölüşmək üçün
qeyri-formal və ziyalı bir platforma
əldə
edirlər.
Eyni
zamanda
“Professorlar klubu”na yalnızca yerli
professor və ya doktorantlar deyil,
həmçinin də xarici ölkələrdən olan
ziyalılar da könüllülük prinsipi
əsasında qoşula biləcəklər.
6 may 2016-cı il tarixində UNECdə “Professorlar klubu”nun ilk təsis
konfransı keçirilmişdir. Tədbirə kluba
üzv olmaq məqsədilə müraciət edən
UNEC professorları qatılmışdır.
Professor Arif Şəkərəliyevin sədrliyi
ilə keçirilən konfransda “Professorlar
Klubu”nun təsis edilməsi barədə qərar
qəbul edilib.
“Professorlar Klubu”nun rəyasət
heyətinin üzvləri – Əvəz Ələkbərov,
İrşad Kərimli, Arif Şəkərəliyev,
Məhiş
Əhmədov
və
Fərhad
Rəhmanov seçilib. İclasda kluba sədrlik Əvəz Ələkbərova həvalə edilib.
Sədrin müavininin isə Fərhad
Rəhmanov olması qərara alınıb.
Konfransda klubun katibliyinə də
seçkilər keçirilib. Rəhbər Nizami
Xudiyev, üzvlər isə Elnur Sadıqov ilə
Mübariz Bağırov olub.
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Yeni yaradılmış “Professorlar klubu” ilə
əlaqədar Beynəlxalq İqtisadiyyat kafedrasının müdiri
professor İrşad Kərimlinin fikirləri

Elm və təhsil sferasında institusional təşkilatlanma:
yeni təşəbbüs
Yaşadığımız həyatın bütün
sahələrində özünü göstərən hadisə
və proseslər nəinki, öz-özlüyündə və
habelə əhatə olunduqları şəraitlə
əlaqədar da olduqca mürəkkəb və
ziddiyyətlidir.
Bu
mənada
qarşılaşdığımız həmin hadisə və
prosesləri başa düşmək, təhlil edib
nəticə çıxarmaq, yalnız elmin, elmi
tədqiqatın, elmi dünyagörüşün
köməyi ilə mümkün ola bilir.
Bir mənalı demək olar ki, nəinki elmin, elmi tədqiqatın, elmi
dünyagörüşün və habelə ölkənin,
onun hər bir vətəndaşının və bütünlükdə dünyanın qarşılaşdığı problemlərin həllinin və sirlərin açılmasının
daşıyıcıları alimlərdir, bunların
sayılıb-seçilən sərkərdələri olan professorlardır. Təsadüfi deyil ki, alim-professor adına, bu adın daşıyıcılarına Azərbaycan dövləti, şəxsən ölkə prezidenti İlham Əliyev yüksək qiymət verir. Azərbaycan alimlərinə, onların professorlar ordusunun əzmkar əməyinə dövlətimizin və hökümətimizin
verdiyi qiymətin əyani təzahürünü Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində rektor Ə.Muradovun uğurla həyata keçirdiyi islahat
təcrübəsindən görmək olar. Ilk növbədə universitetin professor heyətinin
tədris-təlim şəraitinin yaxşılaşdırılması və qiymətləndirilməsi istiqamətində
professorun iş kabinetinin yaradılması, auditoriyalarda elektron kürsülərin
təşkilinin, tədris-təlimin idarəolunmasında doknet şəbəkənin (elektron
sənədləşdirmənin) formalaşmasını fərəh hissi ilə demək olar. Daha fərəhli
hal birbaşa tədris prosesində və yaxud tədris təşkilatçılıq və inzibati idarəetmə işlərində çalışan professor heyətinin əməyinin qiymətləndirilməsini daha
şəffaf və real meyarından istifadə etmək metodlarının tətbiqi hesab edilə
bilər. Bu istiqamətdə son vaxtlar professorların nümunəvi mühazirələrini
(ustad səviyyəli dərslərin) təşkili, universitetin saytında aktual elmi
diskusiya səhifəsinin açılması və hər bir professorun şəxsi email-inin
yaradılması ilə onların hər birinin elmi-tədqiqat, tədris-metodiki və ictimaisiyasi işlər sahəsində əmək fəaliyyətlərindən əldə etdiyi nəticəyə daha real
və əyaniliklə qiymət vermək və bu qiyməti professorun əmək gəlirlərində
ifadə etmək diqqətə və tərifə layiq tədbir hesab edilə bilər.
Nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin həm
ölkədaxilində və həm də ölkədən kənarda təhsil müəssisəsi kimi müstəqil
hüquqi şəxslər olmaqla nüfuzunun reallaşmasında UNEC adlı əmtəə nişanı
adına malik olması universitetin səlahiyyətli, fəaliyyət dairəsini daha da
artırır, yüksək ixtisaslı, iqtisadçı kadr hazırlığı sahəsində Azərbaycan adını
beynəlxalq miqyasda daha da ucaltmağa qadir olacaqdır. Belə ucalığa çatmaq yolunda yəqin ki, son günlər universitet rəhbərliyinin, xüsusilə rektor
prof. Ə.Muradovun dəstək verdiyi UNEC-in nəzdində “Professorlar Klubu”
nun təsis edilməsi və həmin klubun elmi araşdırmaya, təhsil və təlimə innovativ yanaşma istiqamətində böyük töhfə verəcəyinə inanmaq olar.
“Professorlar klubu”nun təsis edilməsi Azərbaycan Respublikası üçün onun
bütün elmi strukturları, yəni istər elmi tədqiqat və araşdirma institutları,
istərsə də universitetləri üçün yeni bir təşəbbüs olsa da, hər halda dünya
təcrübəsində həmin “Professorlar klubu” adlı elmi təşkilatı, strukturun
yaranması və fəaliyyəti tarixi çox-çox bundan əvvəlki illərə gedib çıxır.
Tarixi faktlara nəzər salsaq “Professorlar klubu”nun London universitet kollecində ilk dəfə yaradıldığını və dünyanın ən qədim klublarından biri
olduğunu görərik. Ilk görüş 2 dekabr 1876-ci ildə baş tutmuşdir. Qədim
sənədlərdə də bu öz əksini tapmışdır. Lakin əldə edilə bilən sənədlər içində
ən yaxın tarıx 1896-ci ilə təsadüf edir. Həmin zamanlarda kluba üzvlük
icazəsi professorlara, professor assistantlarına, fiziklərə, cərrahlara, assistant
fiziklərə və assistant cərrahlara, iqtisadi məktəblərin başçılarına, universitetin rəhbər şəxslərinə və universitetdə təhsillə məşğul olan digər şəxslərə
verilirdi.
1881-ci ildə qadınlara da kişilərlə eyni hüquqda klubda təmsil olunmağa haqq tanındı. Onlar da artıq avtomatik olaraq professorlar klubuna üzv
ola bildilər, klubun fəaliyyətlərində kişilərlə eyni hüquqda iştirak edə
bildilər. Tarix tarixliyində qalsa da, bütün hallarda onun reallığı unudulmur,
olduğu kimi təkrarlanmaması daim yeniliklərlə zənginləşdirilməli, hər bir
dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılaraq yeniləşdirilməlidir. Məhz UNEC-in
yeniliklərlə əhatələnəcək “Professorlar klubu”na üzvlük prosesi daha çox
şaxələnməklə, çox sahəli elmi biliklər dairəsini genişləndirəcəkdir. Kluba
üzvlük prosesində çoxcəhətli elmlərin, demoqrafik və coğrafi rəngarəng və
əhatəli olacağı nəzərdə tutulur. Ilk təşəbbüslər tədricən özünü göstərməkdədir. Bunun klubun birinci tədris iclasında səslənməsi, respublikada
fizika, astranomiya, kimya, riyaziyyat, təbabət və s. başqa sahələrin taninmış
professorlarının üzvlük təşəbbüsləri olduqca diqqətəlayiq hesab olunmaqla,
klubun perspektivlərini indidən görməyə imkan verir.

8

İQTİSADÇI

May

Gözlərimi yumub, onun səsinin sehrinə dalmışdım

(“Tələbə baharı” festivalının qalibi Aslan Əzimzadə ilə müsahibə)

(“Tələbə baharı” festivalının qalibi Rəhilə Məmmədzadə ilə müsahibə)

Rəhilə Məmmədzadə ilk təhsilini
Şüvəlan kənd orta məktəbində alıb.
Təhsilini Beynəlxalq İqtisadiyyat
məktəbinin ikinci kursunda davam
etdirir. Gənclər və İdman nazirliyi və
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatının birgə təşkil etdiyi “Tələbə baharı” festivalına qatılan tələbəmiz,
universitetimizi pop musiqisi ilə təmsil edərək, bu gün artıq qarşımızda
qalıb kimi əyləşmişdi.
Redaksiyamızın əməkdaşlaından
biri ilk öncə həzin, lətafətli və bir qədər
də utancaq olan bu qızdan bizim üçün
kiçik bir parçanı ifa etməsini xahış
etdi. Rəhilə utancaq baxışlarla hər birimizə nəzər salıb, tərəddüd etmək
istəsə də, lakin çox keçmədən gözlərini yumaraq bizi səsinin sehrli aləminə
apardı. Bu necə bir səs idi ilahi.
Özümdən asılı olmadan mən də
gözlərimi yumub qızcığazın səsinin
sehrinə dalmışdım. Nədənsə bu anlarda beynimdə hamının sevə-sevə
izlədiyi məşhur Bəxtiyar kinofilmindəki klubun müdiri ilə komissiya

KARYERA XƏBƏRLƏRİ
“Deloitte Azərbaycan” audit şirkəti
insan resursları ilə bağlı qlobal strategiyası
çərçivəsində UNEC tələbələri üçün
“Excel” proqramında işləmək, keyfiyyətli
PowerPoint təqdimatı və effektiv CV hazırlamaq, həmçinin peşəkar müsahibə
aparmaq ilə bağlı təlim sessiyaları təşkil
edib.
Təlim sessiyalarının məqsədi müsahibə
prosesi üçün potensial namizədlərin hazırlanmasına dəstək göstərməkdir. Təlimçilər
öz təcrübələrindən əldə etdikləri bilikləri
paylaşaraq, praktiki bacarıqlar və əlaqədar
mövzular ilə bağlı müəyyən məlumatlar
veriblər.
Tələbələr, həmçinin, mövcud CV-lərini
təkmilləşdirmək və işə qəbul prosesində iştirak edən tərəflərdən birbaşa olaraq suallarına
cavab almaq imkanı əldə ediblər. Təlimin
ikinci hissəsi peşəkar təqdimat üçün
tövsiyələrə və PowerPoint proqramı üzrə
texniki bacarıqlara həsr olunub.
Bir digər seminar isə UNEC müəllimləri
üçün keçirilib və burada “Deloitte

üzvlərinin dialoqu canlanırdı. Biri
neftçi deyirdi, digəri musiqiçi. Axırda
isə hər kəs öz sözündə qalıb neftçi,
musiqiçi deyə-deyə ayrılıb gedirlər.
Həmin filmdə gülə-gülə dinlədiyimiz
o sözlər gözəl qızcığazın ecaskar səsini dinlədikcə bu gün mənim də beynimdə tez-tez təkrarlanırdı. Sadəcə
neftçı sözü iqtisadçı sözü ilə əvəz
olunurdu. “İqtisadçı-musiqiçi”. Elə
ağlıma gələn birinci sual da belə oldu.
Rəhilə, nədən bəs, iqtisadçı? Bu
qədər güclü bir səsin sahibi, mən
bildiyim qədəri, musiqinin arxasıyca geməliydi. Sənsə fərqli bir peşəni
seçmisən.
-Musiqiyə uşaqlıqdan çox böyük
həvəsim var idi. Onu da deyim ki,
təkcə musiqiyə deyil, incəsənətin digər
növü olan memarlığa, rəsmə də
marağım güclüdür. Mənim bu həvəsim
bu gün də davam edir. Bir çox layihələrim var ki, boş vaxtlarımda onlarla
da məşğul olurm. Ancaq musiqinin
yeri mənim aləmimdə daha fərqlidir.
Valideynlərim bunu bildiyi üçün
yuxarı siniflərə qalxdıqca məni digər
sahələrə yönəltməyə çalışırdılar. Atam
hüquqşünas olduğu üçün öz sahəsinə,
anam iqtisadçı olduğu üçün onun yolu
ilə getməyimi istəyirdi. Sonra anamın
sözləri üstünlük təşkil etdiyi üçün iqtisadiyyatı seçməli oldum.
İqtisadiyyat elə bir sahədir ki, onu
hər kəs davam etdirə bilər. Bu səsin
sahibi yox. Bəzən vaxtında atılmayan düzgün bir addım, sonradan
çox böyük fəsadlara yol aça bilər.
-Yox, bu belə deyil. Bu gün başqa
sahədə təhsil alsam da, musiqiylə də
məşğul oluram.
Yeri gəlmişkən, musiqi təhsilin
varmı?

-Heç bir musiqi təhsili almamışam.
Uşaqlıqdan ev şəraitində musiqiyə
qulaq asa-asa, gizli bir yer tapan kimi,
oraya çəkilib səsim yetdiyi qədər
ucadan oxuyur, öz üzərimdə
çalışırdım. Xüsusilə də evdə tək qalan
vaxtlarımda mənim üçün əsl bayram
olurdu. Heç bir maneə ilə qarşılaşmır,
oxuya bildikcə oxuyurdum. Və beləliklə səsimi inkişaf etdirə bilirdim.
Xüsusilə xarici musiqiləri daha çox
sevirdim.
Elə bunun nəticəsidir ki, bu gün
artıq “Tələbə baharı” festivalının
qalibi adını almısan.
-Bəli bu mənim üçün, həm də universitetimiz üçün böyük bir fəxrdir.
Onu da demək istəyirəm ki, festivala
hazırlıq işində vokal dərnəyinin rəhbəri Aysel xanımın Aygül xanım və
bədii rəhbərimiz Əfsanə xanımın bizə
çox böyük dəstəyi olub. Onlar məşqlər
zamanı hər zaman yanımızda olmaqla,
bizə böyük ruh yüksəkliyi verirdilər.
Festivalda
universitetimizin
başqa qalibləri də oldumu?
-Festivalda tək mən deyil, universitetimizin diğər tələbəsi və rəqs qrupu
müxtəlif yerlərə layiq görüldülər.
Qalib olmuş hər bir gəncə Gənclər və
İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tələbə
Gənclər Təşkilatının birgə təsis etdiyi
diplom və xatirə hədiyyələri təqdim
edilib.
Rəhilə Məmmədzadənin arzuları
böyükdür. Təhsilini bitirib İtaliyanın
Roma şəhərinə getmək və orada
incəsənətin növləri ilə-istər musiqi,
istərsə də memarlıqla bağlı yarımçıq
qalmış arzularını həyata keçırməkdır.
Biz də ona arzularına çatmasını arzulayıb, söhbətimizi tamamladıq.

Azərbaycan Excel” və PowerPoint proqramları ilə bağlı təlim sessiyaları təşkil edilib.
Təlimdə universitetin müxtəlif kafedralarında işləyən müəllimlər və əməkdaşlar iştirak
ediblər.
Bütün tələbə və müəllimlərə sertifikatlar
təqdim edilib.
***
Karyera Mərkəzində dünyanın aparıcı
konsaltinq şirkəti olan Mckinsey &
Company UNEC-in tələbə və məzunlarına
təqdimat keçirib.
Tədbir zamanı şirkətin Azərbaycan
nümayəndələyində karyera qurma imkanları
və təcrübə proqramları haqqında geniş
məlumat verilib. Təqdimatı Mckinsey &
Company Azerbaijanın rəhbəri Sinan
Köksoy və şirkətin İstanbul filialından dəvət
edilən insan resursları departamentinin
əməkdaşları aparıb.
***
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) “Sığortaçılığa Yeni Baxış”
adlı təlim keçirilmişdir. UNEC-in Karyera
Mərkəzi ilə “AXA MBASK” sığorta şirkə-

tinin birgə təşkil etdiyi təlimlər iki gün
davam etmişdir.
“AXA MBASK”-ın mütəxəssisləri
təlimlərdə UNEC tələbələrinə sığortaya
giriş, nəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki
məsuliyyətinin və daşınmaz əmlakın icbari
sığortası, eyni zamanda sığorta mədəniyyəti
ilə bağlı məlumat vermişlər.
Təlim iştirakçılarına sığorta şirkətinin
sertifikatları verilmişdir.
Təlimə qatılan tələbələr şirkətdə karyera
qurmaq və praktiki kurslarda iştirak etmək
imkanı qazanmışlar.
***
Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universitetinin
(UNEC)
Karyera
Mərkəzində “Young Business Factory” təşkilatının nümayəndələri tələbələrlə görüşüb.
Görüşdə tələbələrə təcrübə proqramları
və karyera imkanları haqqında geniş
məlumat verilib. Bundan başqa düzgün CV
yazma üsulları göstərilib, müsahibə zamanı
davranış
qaydaları
və
namizədin
müsahibəyə psixoloji hazırlığına dair məsləhətlər verilib.

Rəqib tanımayan müəllimlərimiz

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
anadan olmasının 93-cü ildönümünə
həsr olunmuş Ali təhsil müəssisələrinin
işçiləri arasında keçirilən Respublika
Spartakiadasının Voleybol turnirində
universitetimizin komandası yenə də

ugurla çıxış edərək, çempionlugu əldə
etdilər.
Müəllimlərimiz heç bir rəqib tanımadan keçirdiyi bütün oyunlarda set belə
uduzmadan bütün komandalara qalib gələrək, bir daha öz gücünü göstərdi.
Finalda müəllimlərimiz öz qruplarında birinci olmuş Bakı Slavyan Universiteti ilə qarşılaşaraq birinci seti 2521, ikinci seti isə 32-30 hesabı ilə rəqibi
məglub edərək, Ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü
ildönümünə həsr olunmuş Respublika
Spartakiadasının qalibi oldu.
Spartakiadada komandamızın üzvlərinin göstərdiyi yüksək ustalıqda böyük

Baş redaktor: Anar Eyyubov
redaktor-korrektor
Xatın Qocayeva

əməyi olmuş “idman klubu”nun məşqçi
müəllimi ,komandanın kapitanı və məşqçisi Vahid Yolçuyev, Etibar Qasımov, Sergey Titovets, Siyavuş Axundov, Qəzənfər
Cəfərov, Elçin Seyfullayev, Eldar Əmirov,
Standartlaşdırma və Sertifikasiya kafedrasının baş müəllimi İlqar Rəcəbovun
əməyi xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Komandamızın hazırlıgında və çempionlugunda xüsusi əməyi və zəhməti olmuş
“idman klubu”nun müdiri dos.Süleyman
Nəbiyevə və komandanın məşqçisi Vahid
Yolçuyevə xüsusi təşəkkürümüzü bildirir
və komanda üzvlərinə, məşqçi və rəhbər
heyətinə bundan sonrakı turnirlərdə ugurlar
arzulayırıq.

Müxbir-İlahəxanım Həsənova
Səhifələyici-Turan Cavadova
Fotomüxbir R.Məmmədov, K. Cəlilov

Birinin o birinə heç bir təsiri yoxdur
Aslan Əzimzadə Bakıdakı 220 saylı litsey təmayüllü orta məktəbi bitirdikdən
sonra Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin tələbəsi adını qazanib.
Aslan Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
fakültəsində təhsil ala-ala musiqi fəaliyyəti
ilə də məşğul olur. Elə bu yaxınlarda
Respublika Tələbə Gənclər Təşkilatının və
Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil
etdiyi “Tələbə baharı” festivalına qatılan
Aslan Əzimzadə vokal nominasiyası
mərhələsindəki qələbəsi ilə universitetimizə
uğur qazandırdı. Aslan özünün unudulmaz və yaddaşlara dərin iz buraxan çıxışı
ilə vokal nominasiyası üzrə birinci yerin
qalibi oldu.
Bu münasibətlə biz də Aslanı redaksiyamıza dəvət edib, təəssüratlarını bizimlə bölüşməsini xahiş
etdik.
-Festival çox möhtəşəm və yaddaqalan səviyyədə hazırlanmışdı-deyəAslan söhbətə başladı. Rejissor
Nicat Kazımovun səhnə tərtibatı, biri-birindən maraqlı səhnəciklər, geyim performansı və s. son dərəcə
maraqlı təşkil edilmişdi. Min bir gecə müzikl formatında keçirilən müsabiqədə mən şah Şəhriyarın daxili monoloqunu ifa etdim və çox da maraqlı alındı. Mən deyərdim ki, orada təqdim olunan hər bir nömrə,
istər musiqi nömrələri, istər rəqs nümunələri, səhnəciklər və s. biri-birindən maraqlı və alqışlarla qarşılandı. Çünki festivala hazırlıq ərəfəsində istər müsabiqənin təşkilatçıları, istərsə də müsabiqəyə qatılanların hər biri öz üzərində yorulmadan, usanmadan çalışmış, həftələrlə, günlərlə məşqlər edib, qalib
kürsüsünə qalxmaq uğrunda yorulmadan çalışmışdılar.
Bu da nəticəsi.
Dogrudan da universitetimizdən Beynəlxalq İqtisadi məktəbin II kurs tələbəsi Rəhilə Məmmədzadə
pop nominasiyası üzrə, mən isə vokal nominasiyasında birinci yerin qalibləri olduq.
Aslan, musiqi təhsili almısanmı?
Bəli, 33 saylı musiqi məktəbinin piano sinfini bitirmişəm. Musiqi məktəbində oxuyarkən səsim
oldugu üçün məni xora da yazdılar. Əslində musiqi məktəbində oxuyanda xor dərsləri də keçirilirdi və
mən orta məktəbdə oxuya-oxuya artıq yubiley tədbirlərinə dəvətlər alırdım.
Birinci dəvətin yadındadırmı?
-Yaddaşımdan heç zaman silinməyən birinci dəvətim ölməz sənətkarımız dahi Müslüm
Maqomayevin 70 illik yubileyi idi. Azərbaycan Dövlət Filarmoniyası nəzdindəki arqan zalında çıxış
etdim. Konsert qurtaran kimi Rusiya Mədəniyyət və İnformasiya mərkəzindən dəvət aldım. Orada iştirak etdim və mərkəzin solistinə çevrildim. Artıq mərkəzin bütün tədbirlərində iştirak edir və bu gün də
onların solisti olaraq qalıram.
Bir qədər də bəstəkarlıq fəaliyyətinlə baglı bizə məlumat ver.
- Sonradan bəstəkar Pikə Axundovanın sinfində oxudum. Pikə xanımda hər bir tələbəsinin nəyə
qadir oldugunu duymaq qabiliyyəti, onu həmin istiqamətə yönəltmək bacarıgı çox güclü idi. Mənim
bəstəkarlıga olan maragımı da hiss etməmiş deyildi. Və tez-tez mənə “çalış beynində nəsə bir musiqi
əsəri formalaşdır, yaz” deyirdi. Çünki bu səndə alınacaq, mən bunu hiss edirəm-deyə təkid edirdi.
Sən də özünü sınadın,elə deyilmi?
- Əlbəttə, bəstəkar dərsləri alırdım, axı əvvəl-axır bunun bir nəticəsi olmalıydı. Birinci bəstələdiyim
əsər Vualo və fortepiano üçün vals oldu. Sonra isə caz musiqisinin virtuoz ifaçısı Vaqif Mustafazadəyə
həsr etdiyim “Fantaziya”musiqi nömrəsini tamamladım. Bunlar ilk əsərlərim oldugu üçün hər ikisi
mənim üçün əzizdir.
Bəs iqtisadiyyat? Axı sən İqtisad Universitetində təhsil alırsan?
Bu sənəti valideynlərimin arzusu ilə seçmişdim. Ancaq ixtisasımla baglı məlumatlar aldıqca, onun
dərinliklərinə vardıqca, son dərəcə səmimi olaraq deyirəm ki, bu gün seçdiyim ixtisası da sevirəm.
Xüsusilə də tələbə elmi konfranslarına qatılıb, orada bu gün bizi maraqlandıran, narahatçılıgımıza səbəb
olan mövzularla çıxış etdikcə, bu sevgim daha da artır. Düşünürəm ki, birinin o birinə heç bir zərəri yoxdur.
Son olaraq.
-Son olaraq onu deyə bilərəm ki, may ayının axırlarında universitetin böyük akt zalında mənim solo
konsertim olacaq. Hər birinizi konsertimdə görmək arzusundayam. Görüşmək ümidilə.

Elanlar
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Quliyeva Leyla Vasif qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Mehdiyeva Adilə Ağalar qızına
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Bağırlı Elvin Şahin oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Şahbazlı Bahar Əlisa qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Hüseynov Cavid İlqar oğluna
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Talıbova Şəhanə İlyas qızına
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Xəlilov Elnur Möhübbət oğluna verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Səlimov Rüfan Əzizağa oğluna
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Hüseynov İlkin Qoşqar oğluna
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Həzili Arzu İlham qızına verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
tərəfindən Elyazov İlham Mustafa oğluna
verilən tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.

Azərbaycan
Dövlət
İqtisad
Universiteti tərəfindən Tahirli Fuad
Bəxtiyar oğluna verilən tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.
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