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"Bilim Baku" Center director holds an information session for students 

On November 1, 2022, Yusuf Polat, the director of the "Bilim Baku" Center, the 

official representative of "Teknofest" in Azerbaijan, held an info session for 

students of Khazar University. 

Khazar University rector associate professor Irada Khalilova, director of Public 

Relations and Media Alovsat Amirbeyli, dean of the School of Science and 

Engineering associate professor Fakhranda Alimardanova, department heads, 

faculty members and students participated in the event. 

In her opening speech Fakhranda Alimardanova welcomed the guests and students, 

and gave detailed information about the "Teknofest" competition and Khazar 

University students participating in the festival. Rector Irada Khalilova said that the 

participation of university students in such competitions is useful for their future 

activities, and urged students to actively participate in such competitions. 

The info session, which is another part of the event, continued with the 

presentation of Yusuf Polat, director of the “Bilim Bakı” center. 

The presentation aroused great interest of the students and their questions were 

answered by Yusuf Polat. 

 

“Bilim Bakı” Mərkəzinin direktoru tələbələr üçün infosessiya keçirmişdir 

2022-ci ilin noyabrın 1-də “Teknofest”-in Azərbaycandakı rəsmi nümayəndəliyi 

“Bilim Bakı” Mərkəzinin direktoru Yusuf Polat Xəzər Universitetinin tələbələri üçün 

infosessiya keçirmişdir. 

Tədbirdə Xəzər Universitetinin rektoru dosent İradə Xəlilova, İctimaiyyətlə əlaqələr 

və media üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli, Təbiət elmləri və Mühəndislik 

fakültəsinin dekanı dosent Fəxrəndə Əlimərdanova, departament rəhbərləri, 

müəllim və tələbələr iştirak ediblər. 

Fəxrəndə Əlimərdanova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, qonaqları və tələbələri 

salamlayıb, “Teknofest” yarışması və Xəzər Universitetinin festivalda iştirak edən 

tələbələri haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Rektor İradə Xəlilova universitet 

tələbələrinin bu cür yarışmalarda iştirakının onların gələcək fəaliyyəti üçün faydalı 

olduğunu bildirib, tələbələri belə yarışlarda aktiv iştirak etməyə çağırıb. 



Tədbirin digər hissəsi olan infosessiya “Bilim Bakı” mərkəzinin direktoru Yusuf 

Polatın təqdimatı ilə davam edib. Təqdimat tələbələrin böyük marağı ilə qaşırılanıb 

və onların sualları Yusuf Polat tərəfindən cavablandırılıb. 
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