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Khazar University Development Center hosted Focus Group Discussion within 

the framework of the UniLab project 

On November 30, 2020, Khazar University Development Center conducted a 

virtual Focus Group Discussion (FGD) within the framework of the UniLab project on expanding 

university-business cooperation, organizing student internships, and redesigning the 

university’s curricula to meet the needs of stakeholders. 

The event which was held via MS TEAMS commenced with a greeting of Director of 

Development of Khazar University, Ms. Raziya Isayeva. Further on, she gave detailed 

information about the UniLab project, its goals and partners. 

Along with Khazar University staff and students, the meeting was attended by representatives 

of companies such as Kapital Bank, the International Bank, the Central Bank of Azerbaijan 

Republic, Baktelekom, Nokia Azerbaijan, SOCAR, Airspan Networks, Fireworks Recruiting and 

Training Company andothers. 

A number of topics such as employers 'expectations from interns and students' expectations 

from the internship program, what companies and universities can do to improve student 

internship were discussed at the event. Project report based on the outcomes of the FDG will 

be prepared to be presented to project partners and to university leadership. Along with 

the report, the team will prepare an article to present it it to larger academic community of 

Azerbaijan. 

    
 

Xəzər Universitetinin İnkişaf mərkəzi UniLab layihəsi çərçivəsində Fokus Qrup 

Müzakirəsi təşkil etdi 

2020-ci il noyabrın 30-da Xəzər Universiteti İnkişaf Mərkəzi universitetin tərəfdaş olduğu UniLab layihəsi 

çərçivəsində Fokus Qrup Müzakirəsi təşkil etmişdir. Fokus Qrup Müzakirəsinin əsas mövzusu universitet-

biznes əməkdaşlığının genişləndirilməsi, tələbələrin təcrübə proqramlarının təşkili və maraqlı tərəflərin 

ehtiyaclarına uyğun olaraq universitet kurikulumlarının yenidən hazırlanması idi. 

MS TEAMS proqramı vasitəsilə baş tutan tədbir İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Raziyə İsayevanın 

salamlaması ilə başladı. O, UniLab layihəsi, onun məqsədləri və tərəfdaşları haqqında ətraflı məlumat 

verdi. 

Görüşdə Xəzər Universitetinin əməkdaşları ilə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı, Kapital 

Bank, Beynəlxalq Bank, Baktelekom, Nokia Azərbaycan, SOCAR, Airspan 

Networks, Fireworks şirkətlərinin nümayəndələri iştirak etmişdir. Görüşdə həmçinin Xəzər 

Universitetinin bir sıra tələbələri də iştirak etmişlər. 
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Tədbirdə işəgötürənlərin təcrübə keçən tələbələrdən gözləntiləri, tələbələrin təcrübə proqramından 

gözləntiləri, universitetlərin, şirkətlərin yarada biləcəyi imkanlar və s.mövzular geniş müzakirə 

olunmuşdur. Müzakirələr əsnasında maraqlı təkliflər, yanaşmalar səsləndirilmişdir. Bu tədbirin nəticəsi 

kimi hazırlanmış hesabat layihə tərəfdaşlarına, universitet rəhbərliyinə təqdim ediləcək, yeni tələbə 

təcrübə modelinin işlənməsinə başlanacaqdır. Bundan başqa maraqlı təklifləri, gözləntiləri və 

yanaşmaları geniş auditoriyaya çatdırmaq üçün məqalənin də çap edilməsi gözlənilir. 

Tədbirdə işəgötürənlərin təcrübə keçən tələbələrdən gözləntiləri, tələbələrin təcrübə proqramından 

gözləntiləri, universitetlərin, şirkətlərin yarada biləcəyi imkanlar və s kimi bir sıra mövzular geniş 

müzakirə olundu. Müzakirələr əsnasında maraqlı təkliflər, yanaşmalar səsləndi. Bu tədbirin nəticəsi kimi 

hazırlanmış hesabat layihə tərəfdaşlarına, universitet rəhbərliyinə təqdim ediləcək, yeni tələbə təcrübə 

modelinin işlənməsinə başlanacaq. Bundan başqa, maraqlı təklifləri, gözləntiləri və yanaşmaları geniş 

auditoriyaya çatdırmaq üçün məqalə də çap edilməsi gözlənilir. 

 

 
 


