
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan

gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə

Dövlət Proqramı” təqaüdçülərini tanıdan

“Uğur formulu” layihəsinin bu dəfəki qonağı

Utrext Universitetinin məzunu Nicat

Abbaslıdır.

Təhsil Nazirliyinin "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin

xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təqaüdçülərinin “Uğur

formulu”nun geniş ictimaiyyətə çatdırılması layihəsi çərçivəsində

növbəti müsahibimiz Niderland Krallığı Utrext Universitetinin məzunu

Nicat Abbaslıdır. O, ictimai siyasət və idarəetmənin iqtisadiyyatı

ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində təhsil alıb, hazırda bp-də çalışır.

- Xaricdə təhsil

sizə nə verdi,
ümidlərinizi

doğrultdumu?

- Xaricdə təhsil sayəsində keyfiyyətli təhsil əldə

etdim. Həmçinin, fərqli ölkələrdən olan insanlarla və

fərqli mədəniyyətlərlə tanışlıq imkanı qazandım.

Ümidlərimin tam olaraq doğrulduğunu da əminliklə

deyə bilərəm.

- İxtisasınızla bağlı

ilk mərhələdə hansı

kitabları seçmişdiniz?

Utrext Universitetində tədris prosesi həddindən

artıq ciddidir. Bu ali məktəbdə xüsusilə də bakalavriat

Gəncliyin “Uğur formulu”



səviyyəsinin ilk ili və magistratura səviyyəsi ərzində

əksər fənlər məcburi şəkildə tədris olunur.

- İxtisasımla bağlı əsasən, “Mathematics”,

“Multidisciplinary Economics”, “Microeconomics”,

“Financial Accounting”, “International Economics”,

“Statistics”, “Macroeconomics”, “Corporate Finance”,

“Economics of Public Policy”, “Empirical Economics or

Econometrics”, “International competition and Policy”,

“Public Risk Management”, “Tax Policy”, “Economics of

Labor Market and Institutions” və digər müvafiq

kitabları oxuyurdum.

- Fərqli ölkə və

təhsil mühitini

gördükdən sonra əvvəl
oxuduğunuz ali

məktəbdə nəyin

dəyişməsini

arzulayardınız?

- Dəyişməsini istədiyim bir çox məqamlar var. Hər

şeydən əvvəl təhsil metodologiyasını əsaslı şəkildə

dəyişmək və tələbələri oxumağa həvəsləndirmək

lazımdır. Sonra tədris vəsaitlərinin, kitabların

dəyişilməsini və daha səmərəli biliklər əldə etməyə

imkan verən kitabların istifadəsini məsləhət görərdim.

Lazım olduğu təqdirdə, yeni kitabların tərcüməsinin

operativ reallaşdırılması lazımdır. Bu prosesdə mən də

həvəslə iştirak etmək istəyərdim.

- Təhsil aldığınız

ölkəyə Azərbaycanla

bağlı hansı materialları

- Niderland Krallığına ilk gedişimdə özümlə

Azərbaycanın bayrağını aparmışdım. Tələbə

yoldaşlarım, müəllimlərim və dostlarımla Azərbaycan



aparmışdınız? və ölkəmizdə aparılan mütərəqqi islahatlar barədə

söhbət edirdik. Həmçinin, "2007-2015-ci illərdə

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə

Dövlət Proqramı”nın verdiyi imkanlar barədə

auditoriya qarşısında təqdimat etmişəm.

- Azərbaycan

gənclərinə,

dostlarınıza,

həmyaşıdlarınıza nə

demək istərdiniz?

- Gənclərə, dostlarıma, həmyaşıdlarıma demək

istərdim ki, universitetdə oxuduğunuz müddətdən

faydalı istifadə edin. Öz ixtisasınız üzrə tədqiqatlar

aparmağa xüsusi maraqla yanaşın. Ali məktəbdə ancaq

imtahandan keçmək və diplom almaq məqsədilə

oxumaq, qeyri-professional yanaşmadan başqa bir şey

deyil.

- Oxuduğunuz ali

məktəbdə müəllim-

tələbə münasibəti sizi
qane edirdimi?

- Məncə, Utrext Universitetində müəllim-tələbə

münasibəti çox professional formada təşkil olunub.

- Universitetdə

əcnəbi tələbələrə

münasibətdən razı

qaldınızmı?

- Ümumi davranış və etik normalara əməl etmək

baxımından yaxşı idi. Ancaq təhsil haqqı məsələsində

həddən artıq fərq qoyulurdu. Belə ki, Avropa İttifaqı

ölkələrindən olan tələbələrə illik təhsil haqqı

magistratura və bakalavriat üçün eyni idi. Onlarla

müqayisədə əcnəbi tələbələrin təhsil haqqı bakalvriat

səviyyəsi üçün təxminən 4 dəfə, magistratura səviyyəsi



üzrə 7 dəfə yüksək idi. Məncə, bu, çox mənfi haldır. Bu,

bir növ əcnəbi tələbələrə olan maddi və psixoloji

ayrıseçkiliyin təzahürüdür.

- Xarici ölkədən

Azərbaycan təhsili necə
görünürdü?

- Düzünü desəm, orada bizim və bizdən şərqdə

olan ölkələrin təhsili haqda o qədər də aydın fikir

formalaşmayıb.

- Çətinlikləriniz

olurdumu?

- İlk vaxtlar yaşayış yeri tapmaq gözlədiyim qədər

asan olmadı. Digər məsələlərlə bağlı çətinliklərim də

az olmayıb. Orada nəinki gündə 5-7 saat, bəzən hətta

10 saata qədər oxuduğum vaxtlar olub. Material

həddindən artıq çox və tədris sistemi intensiv idi.

Bundan əlavə, dərsdən kənar gündəlik işlərimi özum

yerinə yetirəndə vaxt problemi yaranırdı

- Asudə vaxtınızda

nə ilə məşğul
olurdunuz?

- Asudə vaxtım çox az olurdu. Ancaq vaxt olan kimi

idman və ya başqa sosial işlərlə məşğul olmağa

çalışırdım. Çox nadir hallarda dostlarımla başqa

şəhərlərə gəzməyə gedirdik




