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Meeting with Erasmus+ Azerbaijan National Office 

On 26th of September, the meeting was held between the Azerbaijan National 

Erasmus Office and met with Khazar University leadership and staff members on 

ERASMUS+ programs. 

At the meeting, the Director of the Azerbaijan National Office of ERASMUS+ Parviz 

Bagirov presented on ERASMUS projects. He provided detailed information on the 

new rules for applying for ERASMUS projects, the main directions of the program, 

participation in the project of local and foreign universities, and new projects and 

prospects. 

Speaking about the need to effectively use the opportunities of the Erasmus+ 

program and other EU-supported educational programs in expanding 

international cooperation with higher education institutions of the European 

Union (EU), P.Bagirov noted that Azerbaijani universities, especially Khazar 

University have an important responsibility in this direction. 

Parviz Baghirov also punctuated the new changes in the project management 

policy of European Commission and called university to adapt the newly 

implemented projects to these changes for better results. 

Baghirov also noted that right perspectives are needed to determine for more 

joined and sustainable projects with EU. 

The meeting was attended by Prof. Hamlet Isakhanli, the Founder of Khazar 

University, and Chairman of its Board of Directors and Trustees; Associate 

Professor Irada Khalilova, Rector of Khazar University who gave questions of 

interest to the Mr.Baghirov, and discussions were held on implementing new 

prospects by Academic staff. 

The sides gained an agreement to hold an "Information Day" on the European 

Union-funded ERASMUS+ program in upcoming months. 

 

 

 

 

 

 

 



Erasmus+ Azərbaycan Milli Ofisi ilə görüş 

2022-ci il sentyabrın 26-da Erasmus+ Azərbaycan Milli Ofisi ilə Xəzər 

Universitetinin rəhbərliyi və əməkdaşları arasında “Erasmus+” proqramı barədə 

görüş keçirilib. 

Görüşdə Erasmus+ Azərbaycan Milli Ofisinin direktoru Pərviz Bağırov Erasmus+ 

layihələri haqqında təqdimat edib. O, Erasmus layihələrinə müraciətin yeni 

qaydaları, proqramın əsas istiqamətləri, yerli və xarici universitetlərin layihədə 

iştirakı, yeni layihələr və perspektivlər barədə ətraflı məlumat verib. 

Avropa İttifaqının (Aİ) ali təhsil müəssisələri ilə beynəlxalq əməkdaşlığın 

genişləndirilməsində Erasmus+ proqramının və Aİ-nin dəstəklədiyi digər təhsil 

proqramlarının imkanlarından səmərəli istifadə edilməsinin zəruriliyindən danışan 

P. Bağırov qeyd edib ki, Azərbaycan universitetləri, xüsusilə Xəzər Universiteti, bu 

istiqamətdə mühüm məsuliyyət daşıyır. 

Pərviz Bağırov Avropa Komissiyasının layihələrin idarə edilməsi siyasətində yeni 

dəyişiklikləri də vurğulayaraq, daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün həyata 

keçiriləcək yeni layihələrin bu dəyişikliklərə uyğun olmasının zərurətindən danışdı. 

Bağırov onu da qeyd edib ki, Aİ ilə daha çox birgə və davamlı layihələrin müəyyən 

edilməsi üçün düzgün perspektivlərin seçilməsi vacibdir. 

Görüşdə Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 

professor, akademik Hamlet İsaxanlı və universitetin rektoru dosent İradə Xəlilova 

tərəfindən P. Bağırova universiteti maraqlandıran suallar verilmiş və akademik 

heyətlə yeni perspektivlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. 

Tərəflər Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən Erasmus+ proqramı üzrə 

“Məlumat Günü”nün keçirilməsinə dair razılıq əldə ediblər. 
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