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Erasmus is finding a new home! 

Meet Khayal Aliyev, one of the students of Khazar University who spent his 

Erasmus+ semester in Italy. 

During the pandemic, I made a choice to go 4000 km away from my home country 

for a new adventure. With all this post-covid depression and anxiety it was quite 

hard to make that decision. However, Italy is totally worth it! 

My major is Civil Engineering. But, unfortunately, in Azerbaijan, not many people 

prefer this branch of engineering and improve thier skill in this field abroad. So, 

what could be a better option if it is not Italy?! A country where every city has an 

amazing history, mystical paintings, sculptures, and monuments. As a civil 

engineer, it is impossible not to be amazed when you are observing the design of 

the buildings in Italy.  

Long story short, I got the opportunity to get an education at one of the best 

engineering universities in the world, Politecnico di Torino. It is the oldest 

technical university in Italy. Imagine a university that was established in 1859! 

Erasmus is finding a new home! Almost fifty percent of the students are from 

different places from all around the world. It means you can make a friend from 

completely various spots. I can be a sample; I really had fun with my best friends 

whose names are Julietta from Argentina, Moustafa from Lebanon, Martina from 

Italy, Henrique from Brazil. I had a chance to taste their cuisine, to get to know 

diverse cultures and a lot of things even I cannot count! 

The city in which I am an exchange student, Turin is a city of industry (and 

football). Also, it is the birth town of the first King of Italy. If you are a modern-art 

person, you can enjoy its unique cultural streets and architecturally interesting 

buildings. Most travelers head to the Rome-Florence-Venice but Turin appears to 

remain off the tourists’ radar. With this Erasmus program, I had a chance to visit 

all the artistic cities even countries I wanted to go and discover all the beauties 

inside them. 

 

 



Erasmus yeni məkanlar kəşf edir! 

Erasmus+ semestrini mübadilə proqramı ilə İtaliyanın Turin Politexnik 

Universitetində keçirmiş Xəzər Universitetinin tələbəsi Xəyal Əliyev təəssüratlarını 

bölüşür. 

Pandemiya zamanı mən yeni bir macəra üçün vətənimdən 4000 km uzaqlaşmağa 

qərar verdim. Bütün bu post-kovid depressiya və narahatlıq ilə bu qərarı vermək 

olduqca çətin idi. Ancaq İtaliya buna tamamilə dəyər! 

İxtisasım İnşaat mühəndisliyidir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda 

mühəndisliyin bu sahəsinə üstünlük verənlər və bu sahədə öz bacarıqlarını xaricdə 

təkmilləşdirənlər çox deyil. Beləliklə, İtaliyadan daha yaxşı seçim hara ola bilər?! 

Hər şəhərin heyrətamiz tarixi, mistik rəsmləri, heykəlləri və abidələri olan ölkə. Bir 

inşaat mühəndisi kimi İtaliyadakı binaların dizaynını müşahidə edərkən, 

heyrətlənməmək mümkün deyil. 

Uzun sözün qısası, dünyanın ən yaxşı mühəndislik universitetlərindən biri olan 

Politecnico di Torino-da təhsil almaq fürsəti əldə etdim. Bu, İtaliyanın ən qədim 

texniki universitetidir. 1859-cu ildə qurulan bir universitet təsəvvür edin! Erasmus 

yeni məkan kəşf edib! Tələbələrin demək olar ki, əlli faizi dünyanın müxtəlif 

yerlərindəndir. Bu o deməkdir ki, siz tamamilə fərqli yerlərdən olan insanlarla 

dostluq edə bilərsiniz. Məsələn, mən argentinalı Julietta, Livandan Mustafa, 

İtaliyadan Martina, Braziliyadan Henrique ilə həqiqətən çox yaxşı vaxt keçirirdim. 

Onların mətbəxini dadmaq, müxtəlif mədəniyyətləri və saya bilməyəcəyim bir çox 

şeyləri tanımaq şansım oldu! 

Mübadilə tələbəsi olduğum şəhər- Turin sənaye (və futbol) şəhəridir. Həm də 

İtaliyanın ilk kralının doğulduğu şəhərdir. Əgər siz müasir incəsənət adamısınızsa, 

onun unikal mədəniyyət küçələrindən və memarlıq baxımından maraqlı 

binalarından həzz ala bilərsiniz. Əksər səyahətçilər Roma-Florensiya-Venesiyaya üz 

tuturlar, lakin görünür Turini turistlər hələ kəşf etməyib. Erasmus proqramı ilə 

bütün sənət şəhərlərini, hətta getmək istədiyim ölkələri gəzmək və onlardakı 

bütün gözəllikləri kəşf etmək imkanım oldu. 
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