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Unilab layihəsi çərçivəsində virtual təlimlər keçirildi 

 

2020-ci il sentyabrın 22-si və 23-də Barselonanın Pompeu Fabra Universitetində Unilab 

layihəsi çərçivəsində virtual təlimlər keçirildi. Zoom proqramı vasitəsilə keçirilən təlimlərdə Xəzər 

Universitetindən fakültə üzvləri və tələbələr iştirak edirdilər. 

Təlimin ilk günü Pompeu Fabra Universitetini Barselona menecment məktəbinin (UPF 

BSM) dekanı Oriol Amatın və EUCEN-in icraçı direktoru Carme Royo-nun salamlaması ilə 

başladı. Görüşün ilk hissəsində məruzəçilər universitetlərdəki karyera mərkəzlərinin rolundan 

danışdı. Daha sonra “Grupo Planeta” və “EY Spain Talent Attraction and Acquisition” şirkət 

nümayəndələri işəgötürənlərin rolundan bəhs etdilər. Aparılan müzakirələrdən sonra qruplar 

şəklində vorkşop keçirildi və dinləyicilər gün ərzində qazanılan təcrübələrini bölüşdülər. Təlimin 

ilk günü Carme Royo-nun bağlanış nitqi ilə yekunlaşdı. 

Virtual görüşün 2-ci günü UPF-BSM-in dekan müavini Ramon Bastida-nın çıxışı ilə başladı. 

Növbəti mərhələdə söz tələbələrə verildi. Tələbələr öz təcrübələrini dinləyicilərlə bölüşdülər və 

verilən sualları cavablandırdılar. Nahar fasiləsindən sonra vorkşopun 2-ci günündə yenidən 

qruplarla iş oldu və İspaniya, Rusiya, Avstriya, Fransa və Azərbaycandan olan tərəfdaş 

universitetlər verilən sualları müzakirə edərək, cavablandırdılar. Növbəti mərhələdə Carme Royo 

layihənin görüləcək işlərindən bəhs etdi. İki günlük təlim Ramon Bastida-nın çıxışı ilə yekunlaşdı. 

 

Hazırlayan: Səbinə Quliyeva 

Qeyd: Şəkillər əlavə olunur. 

 

Virtual Trainings Held within Unilab Project 

 

 On September 22-23, 2020 Virtual trainings were held within the framework of Unilab 

project at the University of Pompeu Fabra in Barcelona (UPF). Khazar University’s faculty 

members and students participated in the trainings conducted via Zoom platform. 

The first day of the training commenced with a greeting from Oriol Amat, the Dean of the 

UPF Barcelona School of Management (BSM), and Carme Royo, the Executive Director of 

EUCEN (European University Continuing Education Network). In the first part of the meeting, 

the speakers talked about the role of career centers in universities. Then the representatives of 

“Grupo Planeta” and EY Spain Talent Attraction and Acquisition spoke about the role of 

employers. After the discussions, a workshop was held in groups and the participants shared their 

experiences during the day. The first day of the training concluded with a closing speech by Carme 

Royo. 

The second day of the virtual meeting began with a speech by Ramon Bastida, Deputy Dean 

of UPF BSM. Following that the floor was given to the students. Students shared their experiences 

with the audience and answered questions. After the lunch break, on the second day of the 

workshop, the groups worked again, and partner universities from Spain, Russia, Austria, France 

and Azerbaijan held a discussion and answered the questions. At the next stage, Carme Royo spoke 

about the work to be done within the project. The two-day training ended with a speech by Ramon 

Bastida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


