
Virtual meeting within the UniLab project 

On May 13, 2021, the next virtual meeting of partner universities was held within the 

framework of Erasmus+ UniLab project, to which Khazar University is a partner. Opening the 

meeting, project coordinator Carme Royo presented the issues on the agenda. Then, the work 

to be done under the project until October 2021 was discussed. 

One of the main issues discussed at the meeting was the development of a report on the work 

done so far within the project and its submission to the European Commission. Partner 

universities were encouraged to submit reports in time. Then, a link to the questionnaires 

prepared to measure the quality of the project was presented to the participants and they were 

instructed to fill in those questionnaires as soon as possible. 

 

The model of university-industrial cooperation developed by the Siberian Federal University 

was presented to the meeting participants. It was decided to discuss the proposed model with 

the relevant departments of the partner universities and to express the views of each university 

on this model. 

 

The participants were also informed about the initial version of the student portal envisaged 

within the project and answered questions about the portal. 

 

At the virtual meeting Khazar University was represented by Ulkar Bayramova, Director of 

Khazar University Teaching and Learning Center. 

               

    

UniLab layihəsi çərçivəsində virtual görüş 

2021-ci il mayın 13-də Xəzər Universitetinin tərəfdaş olduğu Erasmus+ UniLab layihəsi 

çərçivəsində tərəfdaş universitetlərin növbəti virtual görüşü keçirilmişdir. Görüşü açan layihə 

koordinatoru Carme Royo gündəlikdə duran məsələləri iştirakçılara təqdim etdi. Bundan sonra 

layihə çərçivəsində 2021-ci ilin oktyabr ayına qədər görüləcək işlər müzakirə edildi. 

Görüşdə müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri layihədə indiyə qədər görülmüş işlərin 

hesabatının hazırlanaraq Avropa Komissiyasına göndərilməsi oldu. Tərəfdaş universitetlərə 

hesabatları vaxtında təqdim etmək tövsiyə edildi. Bundan sonra layihənin keyfiyyyətini ölçmək 

üçün hazırlanmış sorğuların linki iştirakçılara təqdim edildi və ən qısa zamanda həmin sorğuların 

doldurulması tapşırıldı. 
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Sibir Federativ Universitetinin hazırladığı universitet-sənaye əməkdaşlığı modeli görüş 

iştirakçılarına təqdim olundu. Təqdim olunan modelin tərəfdaş universitetlərin müvafiq 

departamentlərinin müzakirəsinə çıxarılması və hər bir universitetin bu model haqqındakı 

fikirlərinin bildirilməsi qərara alındı. 

Görüşdə həmçinin layihə çərçivəsində nəzərdə tutulmuş tələbə portalının ilkin versiyası 

haqqında iştirakçılara məlumat verilmiş və portal haqqında verilən suallar cavablandırılmışdır. 

UniLab layihəsinin virtual görüşündə Xəzər Universiteti Təlim və Tədris Mərkəzinin direktoru 

Ülkər Bayramova tərəfindən təmsil olunmuşdur. 

 


