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Creative Spark layihəsinin görüşü keçirildi 

2020-ci il iyulun 14-də Xəzər Universiteti Böyük Britaniyanın Middlesex Universiteti ilə birlikdə 

Creative Spark layihəsi çərçivəsində onlayn görüş təşkil etdi. Görüş Xəzər Universitetindən olan Big 

Idea müsabiqəsi-2020-nin iştirakçılarına həsr olundu. 

İclası İnkişaf direktoru Raziyə xanım İsayeva tələbələri və görüş iştirakçılarını salamlayaraq, açdı. 

R.İsayeva British Council tərəfindən dəstəklənən Creative Spark layihəsi haqqında ümumi məlumat 

verdi, iştirakçıları Xəzər Universitetinin daxili rəqabəti, nəticələri və Big Idea müsabiqəsi-2020 

haqqında məlumatlandırdı. 

Bundan sonra Xəzər Universitetinin rektoru, dosent İradə Xəlilova tələbələri qazandıqları nəticələr 

münasinətilə təbrik etdi və hazırkı yarışın xalq səsverməsi mərhələsində uğurlar arzuladı. Sonra 

Middlesex Universitetinin dosenti, doktor George Dafoulas Xəzər Universiteti ilə tərəfdaşlıqdan 

danışdı, tələbələrin uğurlarını qeyd etdi, qazanılmış nəticələr münsibətilə təbrik etdi. 

Daha sonra İqtisadiyyat və menecment fakültəsinin dekanı, doktor Ceyhun Məmmədov tələbələri 

təbrik etdi. Tələbələrin nəticələrindən məmnun olduğunu bildirdi və bütün tələbələrə uğurlar arzuladı. 

Görüşün sonunda Bıg Idea müsabiqəsi-2020 iştirakçıları Xalid Heydərov, Zaman Kərimov, Səidə 

Əliyeva, Şəfa Bünyadzadə öz hislərini bölüşdülər, Xəzər Universitetinə təşəkkür etdilər və ölkə 

finalçılarına uğurlar arzuladılar. 

İclas Raziyə xanım İsayevanın çıxışı ilə sona çatdı, o, ölkə finalçılarına uğurlar arzuladı və hamını 

onlara səs verməyə çağırdı. 

 

Hazırlayan: Raziyə İsayeva 

 

 

 

July 14, 2020  

 

Creative Spark Project Meeting   

 

On July 14, 2020 Khazar University in cooperation with Middlesex University, UK organized 

online meeting within Creative Spark project. The meeting was devoted to the participants of the Big 

Idea Challenge 2020 from Khazar University.   

Meeting began with the statement of Mrs. Raziya Isayeva, Director of Development, wherein she 

has greeted students and other participants of the meeting. Ms. Isayeva provided general information 

about the Creative Spark Project supported by the British Council. Furthermore, she gave information 

about internal competition of Khazar University, its results and the Big Idea Challenge 2020. 

Following that Associate Professor Irada Khalilova, the Rector of Khazar University, congratulated 

students with the results achieved and wished them success in the current race for People’s Voice. Then, 

Dr. George Dafoulas, Associate Professor of Middlesex University spoke about partnership with Khazar 

University, he recognized the success of the students, congratulated them with the results.  



Further on, Dr. Jeyhun Mammadov, the Dean of School of Economics and Management 

congratulated students. He expressed his happiness with the results of students and wished good luck to 

all students. 

At the end of the meeting participants of BIG IDEA CHALLENGE Khalid Heydarov, Zaman 

Kerimov, Saida Aliyeva, Shefa Bunyadzade shared their feelings, thanked Khazar University and 

wished good luck to country finalists. 

The meeting was ended by the speech of Mrs. Isayeva, in which she wished good luck to country 

finalists and called everyone to vote for them.  

 


