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“MEDIATS” layihəsi çərçivəsində virtual konfrans oldu 

2020-ci il iyunun 2-də V.N.Karazin adına Xarkov Dövlət Universitetinin təşkilatçılığı ilə Erasmus+ 

“MEDIATS” layihəsi çərçivəsində magistr ixtisaslarının yaradılmasına həsr olunmuş virtual 

konfrans keçirildi. Konfransda layihənin Niderland, İspaniya, Latviya, Ukrayna, Gürcüstan və 

Azərbaycandan olmaqla, bütün tərəfdaş universitetlərinin iştirakı ilə 40 nəfər əməkdaş iştirak 

edirdi. 

Xəzər Universiteti layihənin tərəfdaşı kimi virtual konfransda İqtisadiyyat və menecment 

fakültəsinin dekanı Dr. Ceyhun Məmmədov, Siyasi elmlər və fəlsəfə departamentinin rəhbəri Dr. 

Elmar Mustafayev və Təlim-Tədris Mərkəzinin direktoru Ülkər Bayramova tərəfindən təmsil 

olunurdular. 

Konfrans zamanı layihənin Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynadakı tərəfdaşları 

universitetlərində hazırlanmış medialıya üzrə magistratura proqramlarını təqdim etdilər və 

ölkələrində mediasiyanın inkişaf perspektivləri və xüsusiyyətlərini müəyyən etdilər. Mövcud 

riskləri azaltmaq üçün fəaliyyətlər ilə müəyyən edilmiş karantin şəraitində Avropa 

universitetlərində təlim və layihə haqqında məlumat mübadiləsinin və həyata keçirilməsinin 

əsas məqamlarının müzakirə olundu. 

Dr. Elmar Mustafayev Azərbaycanda Mediasiya Şurasının yaradılması və qanunvericilik 

haqqında iştirakçılara məlumat verdikdən sonra Dr. Ceyhun Məmmədov Xəzər Universitetində 

MBA magistr proqramının detalları haqqında təqdimatla çıxış etdi. 

Ümumilikdə, layihənin uğurlu həyata keçirilməsi qeyd olundu və 2020-2021-ci tədris illərində 

Mediasiya üzrə magistr hazırlığına başlanılması qeyd olundu. 

 

Virtual Conference within MEDIATS project 

On June 2, 2020, a virtual conference dedicated to the creation of master's programs within the 

framework of the Erasmus “MEDIATS” project was organized by V.N.Karazin Kharkiv State 

University. The conference was joined by 40 staff members from all partner universities of the 

project, including the Netherlands, Spain, Latvia, Ukraine, Georgia and Azerbaijan. 

Khazar University as the project partner, was represented by Dr. Jeyhun Mammadov, Dean of 

the School of Economics and Management, Dr. Elmar Mustafayev, Head of the Political Science 

and Philosophy Department, and Ulkar Bayramova, Director of Teaching and Learning Centre. 

During the conference, the project partners in Azerbaijan, Georgia and Ukraine presented 

master's programs in mediation, developed at universities and identified prospects and 



features for the development of mediation in their countries. Key aspects of the exchange on 

the training and information on the project and its further implementation in European 

universities under quarantine conditions to mitigate existing risks were discussed. 

Dr. Elmar Mustafayev informed the participants about the establishment of the Mediation 

Council and the legislation in Azerbaijan, and Dr. Jeyhun Mammadov made a presentation on 

the details of the MBA program at Khazar University. 

In general, the successful implementation of the project was emphasized and the start of 

master's program in Mediation in the 2020-2021 academic year was noted. 

 

 


