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Rector of Khazar University at "Skills for the Future: Together for the Future" 

report event 

On April 14, 2022, the Innovation Center of the State Agency for Public Services 

and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan held a 

report event entitled "Skills for the Future: Together for the Future". 

The event was attended by Minister of Education Emin Amrullayev, Chairman of 

the State Agency Ulvi Mehdiyev, rectors of the country's universities, as well as 

Irada Khalilova, Rector of Khazar University who joined the project and signed a 

Memorandum of Understanding. 

Note that the "Skills for the Future" project, implemented since April 2021, aims 

to increase human resources in the field of innovation, support innovation in 

education, support students in the educational process to develop innovative 

ideas and direct them to the field of invention, which plays an important role in 

the technological development of our country. 

A report on “Skills for the Future project”, mentoring and “Tusi-2C” incubation 

programs was presented at the event. Opinions were expressed on the 

organization of innovative activities in education, increasing the knowledge and 

skills of students and teachers, et c., information was provided on the work 

carried out within the project and work to be done, and discussions were held. 

Then, certificates were awarded to teachers and employees who were 

distinguished by their effective work and successfully completed the mentoring 

program. 

AZERTAC and other sites published news about the event. 

https://azertag.az/xeber/_quotGelecek_uchun_bacariqlar_Gelecek_uchun_birge_quot_ 

hesabat_tedbiri_teskil_olunub-2094302  

https://www.7news.az/az/mingcevir-dvlet-universiteti-gelecek-ucun-bacariqlar-layihesine-

qosulub/ 

https://azvision.az/news/291136/-gelecek-ucun-bacariqlar--gelecek-ucun-birge-hesabat-.html 
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Xəzər Universitetinin rektoru "Gələcək üçün bacarıqlar: Gələcək üçün birgə" 

hesabat tədbirində 

2022-ci il aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin İnnovasiyalar 

Mərkəzinin "Gələcək üçün bacarıqlar: Gələcək üçün birgə" hesabat tədbiri 

keçirilib. 

Tədbirdə təhsil naziri Emin Əmrullayev, Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi 

Mehdiyev, ölkə universitetlərinin rektorları, o 

cümlədən, layihəyə qoşularaq Anlaşma Memorandumu imzalamış Xəzər 

Universitetinin rektoru İradə Xəlilova iştirak ediblər. 

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin aprel ayından həyata keçirilən “Gələcək üçün bacarıqlar” 

layihəsinin məqsədi innovasiya sahəsində kadr potensialının artırılması, təhsildə 

innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi, innovativ ideyalarını inkişaf etdirmək üçün 

təhsil prosesində tələbələrə dəstək göstərilməsi və onların ölkəmizin texnoloji 

inkişafında önəmli rol oynayan ixtira sahəsinə yönləndirilməsidir. 

Tədbirdə "Gələcək üçün bacarıqlar” layihəsi, mentorluq və “Tusi - 2C” inkubasiya 

proqramları barədə hesabat təqdim olunub. Təhsildə innovasiya fəaliyyətinin 

təşkili, tələbələrin və müəllimlərin bilik və bacarıqlarının artırılması və s. 

istiqamətlərdə fikirlər səsləndirilib, layihə çərçivəsində həyata keçirilmiş və yeni 

başlayacaq işlər barədə məlumat verilib, müzakirələr aparılıb. 

Sonra səmərəli fəaliyyəti ilə fərqlənən və mentorluq proqramını uğurla başa 

çatdıran müəllimlərə, əməkdaşlara sertifikatlar təqdim olunub. 

AZƏRTAC və digər saytlar tədbir haqqında xəbər yayımlayıb. 
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