
29.2020: Xəbər 

Seminar within Creative Spark project 

On December 28, 2020, Khazar University in cooperation with Middlesex University 

held a virtual seminar within British Council’s Creative Spark project. Gunay Kazimzade 
was the guest of the first seminar entitled Womenin Entrepreneurship: Challenges and 
Opportunities. 

Gunay KAzimzaade is a Doctoral Researcher on Artificial Intelligence at the 
Weizenbaum Institute in Berlin, Germany. Ms. Gunay Kazimzade is also a PhD student 
in Computer Science at the Technical University of Berlin. Currently, working with the 

Research Group “Criticality of Artificial Intelligence-based systems”. She is a TEDx 
speaker and was highlighted in European Women in Technology Conference 2018 in 
Amsterdam gathering more than 4000 Female Digital leaders from Europe. Currently, 
she is managing the social platform “TechCentrum” which is aiming for knowledge 
exchange in Emerging Tech field. 

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

Development of Khazar University, Ms. Raziya Isayeva. She gave information about the 
topic of the seminar. Ms. Gunay Kazimzade spoke about her career advancement. She 
shared her experience on what one need to do, and what knowledge and skills should 
acquire in order to become successful in entrepreneurship. 

The seminar has gathered over 70 participants from Khazar University, Ganja State 
University and other institutions. Second half of the seminar was built on the questions 

addressed by the participants. Very interesting discussions over the challenges and 
opportunities women entrepreneurs face were held and led to agree on other future 
seminars and collaborations. 

 Creative Spark layihəsi çərçivəsində seminar 

2020-ci il dekabrın 28-də Xəzər Universiteti İngiltərənin Middlesex Universiteti ilə 
birlikdə Creative Spark layihəsi çərçivəsində virtual seminar keçirdi. “Sahibkarlıqda 
qadınlar - çətinliklər və imkanlar” adı altında keçirilən ilk seminarın qonağı Günay 
Kazımzadə idi. 

Qeyd edək ki, o, Almaniyanın Berlin şəhərində yerləşən Weizenbaum İnstitutunda Süni 
Zəka üzrə PhD tədqiqatçıdır. Günay Kazımzadə, eyni zamanda, Berlin Texniki 

Universitetində Kompüter elmləri üzrə doktorantdır və hal-hazırda “Süni Zəkaya 
əsaslanan sistemlərin kritikliyi” Araşdırma Qrupu ilə işləyir. Hal-hazırda inkişaf etməkdə 
olan texnologiya sahəsində bilik mübadiləsi məqsədi daşıyan “TechCentrum” sosial 
platformasını idarə edir. 

MS TEAMS proqramı vasitəsilə baş tutan tədbir İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə 
İsayevanın giriş sözü ilə başladı. O, seminarın mövzusu haqqında məlumat verdi. Sonra 

Günay Kazımzadə öz karyera yolundan danışdı. O, yaxşı sahibkar olmaq üçün nə 
etməli, hansı bilik bacarıqlar əldə etməli mövzusunda öz təcrübəsini bölüşdü. 

Bundan sonra iştirakçılar öz suallarını ünvanladılar. Qadınların sahibkarlıqda 
qarşılaşdığı çətinliklər və həll yolları müzakirə olundu. 



Seminarda Xəzər Universitetinin tələbə və əməkdaşları ilə yanaşı, İngiltərənin 
Middlesex Universitetinin və Gəncə Dövlət Universitetinin tələbələri və nümayəndələri 
iştirak edirdilər. 

 

 


