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Hörmətli oxucular, 

Bu informasiya bülleteni vasitəsilə iyul 

ayından Cənubi Qafqazın hər üç ölkəsinə 

cavabdeh olan yeni Tbilisi Nümayəndəliyi 

özünü sizə təqdim etmək istəyir. Biz yeni 

vəzifələri, DAAD-ın iki lektoru  Mara-Lisa 

Gezer və Lüdmilla Klotzla, Azərbaycanın 

müxtəlif universitetləri və institutları ilə və 

sizinlə birgə əməkdaşlığı çox səbirsizliklə 

gözləyirik! Gələcək layihələr, əməkdaşlıqlar 

və birgə ideyalar hazırlamaq üçün sizi bizimlə 

əlaqə yaratmağınıza dəvət etmək istərdim.  

Azərbaycan və Almaniya universitetləri 

arasında institusional əməkdaşlığın güclən-

dirilməsi və Azərbaycan universitetlərinin 

beynəlmiləlləşməsi prossesi mənim üçün 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məsələn, mən 

alternativ enerjilərin inkişafı sahəsində 

əməkdaşlıq üçün böyük potensial görürəm.  

DAAD universitetlərin əməkdaşlığı üçün bir 

sıra proqramlar təklif edir. 2010-cu ildən bəri 

DAAD-dan təqaüd alan 2671 azərbaycanlının  

 

əksəriyyəti universitet əməkdaşlığı layihələri 

vasitəsilə maliyyələşidirilib. 

Şadam ki, DAAD məzunu olan Nümayən-

dəliyin yeni işçisi Sevər Qarayeva Azərbay-

cana cavabdeh olacaq. O və bu tədris ilində 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Uni-

versitetində alman dilinin tədrisinə başlayan 

DAAD-ın yeni lektoru Lüdmilla Klotz, bu 

bülletendə özlərini sizə təqdim edecəklər.  

Fürsətdən istifadə edərək keçmiş DAAD Bakı 

Məlumat Mərkəzindən olan Firuzə Bağır və 

Nəzrin Hətəmovaya son bir neçə il ərzində 

göstərdikləri gözəl işlərə görə təşəkkür etmək 

istəyirəm. 

Sizə xoş oxumalar arzulayıram və əməkdaşlıq 

etmək təklifimizi qəbul edib fikir və 

təkliflərinizlə bizə müraciət etsəniz, çox şad 

olaram! 

Sizin Gebhard Reul 

                            DAAD Tbilisi Nümayəndəliyin yeni heyəti 
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Sevər Qarayeva  
Azərbaycan üzrə yeni işçi  
 

Mən Sevər Qarayeva 1989-ci ildə Tbilisi 

şəhərində anadan olmuşam. 2007-2011-ci 

illərdə Beynəlxalq Qara Dəniz 

Universitetinin Beynəlxalq İqtisadi 

Münasibətlər üzrə bakalavr pilləsində təhsil 

almışam. 

Tələbə vaxtanlarimdan təhsil sahəsində 

müxtəlif layihələrdə fəal iştirak etmişəm, o 

cümlədən 4 il  həmyaşıdların təhsili (peer 

education) və sağlam həyat tərzi ilə bağlı 

layihələrdə, World Vision təşkilatında 

təlimçi kimi işləmişəm. 

Bakalvr proqramının son kursunda təhsil 

alarkən Alman Akademik Mübadilə 

Xidmətinin (DAAD) Master təqaüdünə 

müraciət etdim və təqaüdü qazandqidan 

sonra təhsilimi Almaniyanın Kassel 

şəhərində Global Political Economy 

proqramında davam etdirdim. Almaniyada 

təhsil almaq önəmli həyat təcrübəsi oldu. 

Yeni mədəniyətlə tanışlıq, yeni dil, yeni 

insanlar və yeni mühit xaricdə təhsilin əsas 

üstünlüklərdəndir. 

2013-ci ildə magistraturda oxuyarkən 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa 

İqtisadi Komissiyasında təcrübə keçdim. 

Master proqramımın son semestrində Kassel 

Universitetində tyutor işlədim (Introduction 

to Globalization) 

2014 ildə maqistraturanı bitirdikdən  sonra 

Gürcüstana qayidıb təhsil sistemində işə 

başladım. 5 il Gürcüstan Təhsil Nazirliyinin 

və eləcədə bir neçə beynəlxalq layihədə 

etnik azlıqların peşəkar inkişafı meneceri 

olaraq çalışdım, bu sahədə işim əsasən 

azərbaycandilli məktəb müəllimlərinin və 

məktəb direktorlarının peşəkar inkişafı və 

etnik azlıqların sıx məskunlaşdığı 

bölgələrdə dövlət dilinin populyar-

laşdırılması ilə bağlı idi. 

Bundan əlavə son illər biznesin inkişafı və 

marketinq üzrə menecer vəzifəsində 

işlədim.  

 

Ən çox sevdiyim məşğuliyyətlərim arasında 
oxumaq, səyahət etmək və sevdiyim 
insanlarla maraqlı vaxt keçirməkdir.  

 

DAAD-ın yeni lektoru  
Ludmilla Klotz  

Hazırda yolum məni Bakıya, Dövlət Sənaye 

və Neft Universitetinə aparır. Burada MBA 

tələbələrinə xarici dil olaraq Alman dilini 

öyrənmə prosesində dəstək verəcəyəm və 

onları müşayiət edəcəyəm. Eyni zamanda 

Almaniyada təhsil almaqla bağlı məsləhətlər 

verəcək və həmkarlarınızla birlikdə bu və ya 

digər əməkdaşlıq layihələrini həyata 

keçirəcəyəm. 

Özüm və indiyə qədərki peşəkar karyeram 

haqqında qısaca məlumat vermək istərdim: 

1986 -cı ildə Göttingen Universitetində 

Slavyan və Almanşünaslıq üzrə təhsilimi 

başa vurdum. Magistrlik dissertasiyamın 

mövzusu, dil və ədəbi baxımdan quruluşunu 

və alman dilinə tərcümələrini araşdırdığım 

rus futuristi Velimir Xlebnikovun 

eksperimental dil mətnləri idi. Təhsilimi 

bitirdikdən sonra əvvəlcə Goethe 

İnstitutunda müəllim hazırlığını tamam-

ladım və sonra Frankfurtda və 
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Afinadakı Goethe İnstitutunda fəaliyyət 

göstərdim. Daha sonra Alman Dili Xarici dil 

kimi sahəsinin müxtəlif tədris materiallarını 

redaktə etməkdən məsul olduğum Max 

Hueber Verlag / Ismaning-də (1991-1995) 

xarici dildə redaktorluq şöbəsində Alman 

dilində müəllim olaraq çalışdım. 

1995 -ci ildə xaricdə işləmək marağım məni 

DAAD  vasitəsilə Tiflisə (Gürcüstana) 

gətirdi (2001 -ci ilə qədər), burada Tbilisi 

Dövlət Universitetinin Alman Filologiyası 

İnstitutunda müntəzəm tədris fəaliyyətimlə 

yanaşı ikitərəfli akademik mövzularda 

struktur və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi 

üzrə mühim işlər gördüm. 

Sonrakı illərdə Gürcüstanda təhsil 

sektorunda işləməyə davam etdim, əvvəlcə 

Alman Yetkinlər Dərnəyi adından Cənubi 

Qafqazda yetkinlər üçün bir təhsil 

layihəsinin rəhbəri olaraq (2001-2004), daha 

sonra Gürcüstan təhsil müəssisəsində FDHR 

(2006-2009) peşə təhsili məsləhətçisi olaraq 

çalışdım. Burada peşəkar istiqamətləndirmə 

sahədində  əsas bacarıqları təşviq etmək 

üçün müxtəlif innovativ kursların və 

təlimlərin hazırlanmasında iştirak etdim.  

2014-2019 -cu illərdə yenidən DAAD 

müəllimi olaraq, bu dəfə Ukraynanın Kiyev 

şəhərindəki Dövlət Dilçilik Universitetində 

çalışdım. Burada mətn bilikləri və 

tərcüməçilik elmi üzrə tədbirlər işimin əsas 

istiqamətini təşkil etdi. Bu fəaliyyətim 

zamanı da son dərəcə zəngin bir təcrübə 

əldə etdim. 

Mən özüm iki dildə danışdığımdan (rus və 

alman dilləri) və ailə mühitim həmişə 

ikidilli və multikultural olduğu üçün də 

(həyat yoldaşım də iki dillidir və 

Tbilisidəndir, uşaqlarımız üç dildə danışıb 

böyüyüblər), dil öyrənmə prosesləri, 

ikidillilik mənim üçün gündəlik mövzudur, 

başqa sözlə, mənə müşahidə və analiz üçün 

çoxlu material və imkanlar təqdim edir.  

Mən bu mədəni və dil müxtəlifliyini böyük 

bir zənginlik olaraq yaşayıram və dərslərim 

üçün şüurlu şəkildə istifadə etməyi sevirəm.  

 

Bir zamanlar işləmək üçün Cənubi Qafqaza 

qayıtmaq istəyim Bakıda lektorluq 

vəzifəsinə təyin edildikdə gerçəkləşdi. Mən 

bundan çox məmnunam və yenidən bir çox 

sahədə dəyərli həmkarlarımla məhsuldar 

işləyə biləcəyimə ümidlə inanıram. 

Azərbaycanda yeni mədəniyyətlərarası 

təcrübə əldə edəcəyimi gözləyirəm. 

Keçmişdə də bu ölkə ilə peşəkar sahədə 

əlaqələrim olsa belə, mədəniyyətlər 

arasındakı dialoq ömrü boyu davam edəcək 

dinamik bir prosesdir və bu sahədə hər 

zaman kəşf ediləcək çox şey vardır. 
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EU4Dialogue: 
Təhsil və mədəniyyət vasitəsilə 

mübadilənin təkmilləşdirilməsi 
 
 

Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz və Moldova 

Respublikasında həll olunmamış 

münaqişələrin aradan qaldırılması məqsədi ilə 

hərtərəfli proqrama başlayıb. Proqramın təhsil 

və mədəniyyət vasitəsilə tərəfləri ayıran 

xətlər boyunca mübadilələrin tək-

milləşdirilməsinə yönəlmiş komponenti 

DAAD-ın rəhbərlik etdiyi konsorsium 

tərəfindən həyata keçirilir. Tərəfdaş təşki-

latlar: Campus France, Goethe-Institut, 

Polşadan FRSE Təhsilin İnkişafı Fondu, Lat-

viya Milli Kitabxanası, Brüssel Diplomatik 

Akademiyası və Smashing Times Beynəlxalq 

İncəsənət və Bərabərlik Mərkəzidir. 2021-ci 

ilin may ayında başlayan proqramın müddəti 

dörd ildir və büdcəsi üç milyon avrodan çox 

təşkil edir. 

Layihənin məqsədi hədəf regionlarda təhsil 

və mədəniyyət vasitəsilə mübadilələri 

yaxşılaşdırmaqdır. Bununla bağlı hədəf 

bölgələrdən, o cümlədən münaqişədən 

təsirlənmiş Abxaziya, Cənubi Osetiya, Dağlıq 

Qarabağ, Dnestryanı regionlarından olan uni-

versitet müəllimləri, alimlər və tələbələr, 

məktəb müəllimləri, şagirdlər, eləcə də 

mədəniyyət işçiləri üçün ixtisas, mübadilə və 

dialoq tədbirləri kimi fealətlər nəzərdə tu-

tulub. Layihə çərçivəsində tədris səfərləri, 

təlim kursları, qonaq mühazirələri və rəssam 

rezidensiyaları kimi müxtəlif tədbirlər plan-

laşdırılır. Aİ təcrübəsinə əsaslanaraq və hədəf 

qruplarını müvafiq Aİ həmkarları ilə 

əlaqələndirərək, EU4Dialogue həmçinin Aİ 

ilə mübadiləni gücləndirmək məqsədi daşıyır. 

Layihə DAAD-ın Tbilisidəki regional ofisi 
tərəfindən idarə olunur və layihə üçün iki ye-
ni işçi cəlb olunub. Onlarla burada tanış ola 
bilərsiniz. 

 

 
 

NataliaGverdtsiteli  
EU4Dialogue 

 
Mən Natalia Gverdtsiteli, alman dilini 21 
saylı dövlət məktəbində öyrənmişəm. 
Mübadilə proqramı çərçivəsində Schöndorf 
məktəbində təhsil almaq üçün Almaniyaya 
getdiyimdə 10 -cu sinifdə oxuyurdum. Orada 
qaldığım müddətdə ölkədən və insanlardan 
çox təsirləndim. Almaniya ilə ilk təcrübəm bu 
mədəniyyətə olan sevgimi formalaşdırdı. 

Universiteti (WiWi) bitirdikdən sonra  
Ş.Rustaveli adına Gürcüstan Milli Araşdırma 
Fondunda işə başladım. Fəaliyətim zamanı 
Volkswagen Fondunun doktorantura 
proqramlarını koordinə edirdim və eyni 
zamanda Rustaveli-DAAD birgə təqaüd-
lərindən də məsul idim, beləcə DAAD ilə də 
əməkdaşlıq edirdim. 

Ş.Rustaveli Araşdırma Fondunda işləyərkən, 
"Horizon 2020" Avropa çərçivə proqramı 
çərçivəsində elan edilmiş "EURAXESS 
Georgia" dan layihə tətbiqində iştirak etdim. 
Sonra Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman 
Nazirliyində "Horizon 2020" çərçivəsində 
elan olunan "Avropa Tədqiqatçılar Gecəsi" 
üçün layihə tətbiqi üzərində fəaliyyət 
göstərdim. Hər iki layihə təsdiq edildi və 
uğurla həyata keçirildi.  

Hazırda EU4Dialogue layihəsində Tiflisdəki 
DAAD Regional Ofisində layihə meneceri 
olaraq çalışıram. Birgə əməkdaşlıqdan hər 
gün zövq ala biləcəyim böyük bir 
komandanın bir parçası olduğum üçün 
xoşbəxtəm. 
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Giorgi Kanashvili 
EU4Dialogue 

 

Gürcüstan və bütövlükdə Qafqaz 

bölgəsindəki qarşıdurmalar bir çox insanın 

həyatına son qoydu, minlərlə insanın həyatını 

dəyişdi və təəssüf ki, hələ də bölgənin dinc 

inkişafına mane olur. Ailəm konfliktdən 

birbaşa təsirlənməsədə, münaqişələr və 

onların yaranması ilə həmişə maraqlanmışam. 

2006 -cı ildə, hələ tam təcrübəsiz olduğum 

zaman, Abxaziyadakı bir yay məktəbində 

iştirak etdim (münaqişə səbəbindən demək 

olar ki, bu mümkün olmayan bir hadisə idi); 

O vaxtdan bəri “müharibə” və “sülh” 

mövzularına olan marağım iki qat artdı və 

həyat yolum müəyyən edildi. 

 

 

Bu maraq səbəbindən tezliklə Qafqaz 

xalqlarının dinc yanaşı yaşamasını, onların 

mədəni və təhsil fəaliyyətini təşviq edən bir 

təşkilatda - “Qafqaz Evində” işə başladım. Bu 

təşkilatda çox maraqlı illər keçirdim - kitablar 

nəşr etdik, araşdırmalar apardıq, gürcülər və 

abxazlar, gürcülər və osetinlər, ermənilər və 

azərbaycanlıların iştirak etdiyi görüşlər təşkil 

etdik, görüşlərimizə şimali qafqazlıları, 

rusları, ukraynalıları dəvət etdik. 

Daha çox təcrübə və bilik əldə etdikcə univer-

sitet həyatına qatıldım - mühazirələr oxumağa 

başladım. Özüm Gürcüstan və Böyük 

Britaniyada (Chevening təqaüdü vasitəsilə) 

Beynəlxalq Əlaqələr ixtisası üzrə təhsil 

almışam. Vaxtaşırı məqalələr yazıram, 

tədqiqat işləri aparıram, konfrans və 

seminarlarda iştirak edirəm. 

Təəssüf ki, gənclərin keyfiyyətli təhsilə 

bərabər çıxışı yoxdur, ayrı -ayrı ölkələr və 

bölgələr arasında böyük bərabərsizlik var. 

Vəziyyət xüsusilə münaqişədən əziyyət çəkən 

bölgələrdə çətindir. Bu səbəbdən DAAD -da 

işə başladım; Ümid edirəm ki, gördüyümüz 

işlər nəticəsində münaqişə bölgələrində təhsil 

baxımından vəziyyət yaxşılığa doğru 

dəyişəcək. 
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ESB Business School at   Reutlingen University 
 
Study truly international in Germany 
 
ESB Business School offers top-ranked undergraduate, 
graduate and executive programmes in business admin-
istration and business engineering (German and/or Eng-
lish), providing a strong network of partner companies 
and international partner universities all over the world. 

www.esb-business-school.de/en/degree-
programmes  

Bewerbungsfristen für 
Stipendienprogramme 
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Forschungsstipendien:          

Kurzstipendien                    

Jahresstipendien 

Promotion im Ausland 

Forschungsaufenthalte                   
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Alman-Azərbaycan “Go-
East” yay məktəbi Bakıda 

Salam,mən Əliyeva Ayşə və bu yay iştirak 

etdiyim DAAD tərəfindən təşkil olunmuş 

Go East “ Sirli Azərbaycan-Şərqlə Qərb 

arasındakı körpü” adlı yay məktəbiylə 

bağlı öz təəssüratlarımı bölüşmək istərdim. 

Əvvəla, bu yay məktəbini təşkil etdiyinə 

görə DAAD rəhbərliyinə öz təşəkkürümü 

bildirirəm. Bizlər 10 gün ərzində sözlə 

ifadə edilə bilməyəcək qədər maraqlı və 

əsrarəngiz təcrübə topladıq. Bildiyiniz 

kimi uzun sürən pandemiya səbəbindən bir 

çox beynəlxalq tədbirlər, könüllülük 

proqramları təşkil olunmurdu və təxirə 

salınırdı. Bu vəziyyət isə bizim özümüzü 

inkişaf etdirməyimizdə çox böyük 

çətinliklər yaradırdı. Buna görə də DAAD-

ın yay məktəbi bu il mənim inkişafım üçün 

çox böyük rol oynadı. Ölkəmizi və 

mədəniyyətimizi təqdim və tanış etmək 

həqiqətən də çox gözəl və qürurlu bir hiss 

idi. 

Yay məktəbinin ilk günü alman 

qonaqlarımız artıq Azərbaycanda idilər və 

biz onlarla ilk dəfə universitetdə görüşdük. 

İlk tanışlıq və görüş mənim üçün həqiqətən 

də unudulmaz idi. Universitetimizin 

rektoru ilə kiçik görüşdən sonra biz şəhər 

mərkəzində gəzinti etdik və alman 

dostlarımızla daha yaxından tanış olduq. 

Gəzintidən sonra çox gözəl bir axşam 

yeməyi təşkil olunmuşdu. Düzünü desəm 

yay məktəbinin ilk günü mənim üçün ən  

unudulmaz və maraqlı gün idi.  

Yay məktəbinin 2-ci günü şəhər mərkəzində 

geniş bir ekskursiya təşkil etdik. Turun əsas 

məkanları Qız Qalası, İçərişəhər, Şirvanşahlar 

Sarayı və müxtəlif muzeylər oldu. Ekskursiya 

ərzində biz alman dostlarımıza gəzdiyimiz 

yerlərin tarixi və əhəmiyyəti ilə bağlı 

məlumatlar verdik.  

Həftəsonunun 2-ci gününün ilk yarısında biz 

Suraxanıda yerləşən Tanker muzeyini və neft 

buruqlarını ziyarət etdik. Nahar yeməyindən 

sonra isə Azərbaycanın tarixi əhəmiyyətli 

məkanlarından sayılan Atəşgaha və Yanardağa 

yola düşdük. Yanardağ alman qonaqlarımız 

tərəfindən xüsusilə maraqla qarşılandı.  

Həftəiçi günlər bizim üçün xüsusilə fərqli idi: 

alman dostlarımız həftəiçi hər gün təşkil 

olunan Azərbaycan dili dərslərindən sonra 

müxtəlif aktual mövzularla bağlı hazırladıqları 

mühazirə və prezentasiyaları təqdim edirdilər. 

Mühazirə mövzuları xüsusilə Azərbaycan və 

Almaniya ilə müqayisəli formada təqdim 

olunurdu və bu hər iki ölkə ilə bağlı detallı 

təəssürat yaradırdı. Biz mühazirələrdən sonra 

öz fikir və düşüncələrimizi bölüşüb müzakirə 

edərək bir çox yeni biliklər əldə etdik.  

Növbəti günlərdə biz Mərdəkan və “Qala” 

Tarixi etnoqrafik muzeyinə baş çəkdik. Biz 

Qalada xüsusilə qədim Azərbaycan xalqının 

gündəlik həyat tərzi ilə yaxından tanış olduq. 

Asudə vaxtlarımızda adətən alman 

dostlarımızla birlikdə şəhərdə gəzinti edir və 

söhbət edirdik.  

Restoranda təşkil etdiyimiz axşam yeməyi 

xüsusilə maraqlı keçdi, biz alman 

qonaqlarımıza Azərbaycanın milli rəqslərini 

öyrətdik və birlikdə rəqs etdik. Bu həqiqətən 

də çox unudulmaz və əyləncəli idi.  
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Sonuncu həftəsonunda isə Qobustan tarixi 

etnoqrafik qoruğuna və palçıq vulkanlarına 

səyahət etdik. Hər iki məkanda olan 

gəzintimiz həm alman dostlarımız həm də 

bizim üçün maraqlı keçdi. Qobustandakı 

qədim qayaüstü rəsmləri və eksponatları öz 

gözlərimizlə görmək çox gözəl bir təcrübə 

idi. Palçıq vulkanlarında olan gəzintimiz də 

ən az Qobustandakı qədər əyləncəli idi. Biz 

orada aktiv palçıq vulkanlarını yaxından 

müşahidə etdik.  

Və nəhayət sonuncu gəzintimiz qədim 

Azərbaycan şəhəri olan Şamaxıya oldu. İlk 

olaraq biz qədim Şamaxı məscidinə getdik 

və məscid ilə yaxından tanış olduq. Daha 

sonra qədim Lahıc kəndinə üz tutduq. 

Xüsusilə Lahıc kəndinin qədim sakinləri ilə 

tanış olmaq və yol kənarında qurulmuş 

bazarı gəzmək həqiqətən çox maraqlı idi. 

Bütün bunlardan əlavə avtobusla səyahət 

edən zaman da çox əyləndik; mahnılar 

oxuduq, rəqs etdik. Yay məktəbinin ən 

əyləncəli günlərindən biri DAAD lektoru-

Mara xanımın evində təşkil olunan axşam 

yeməyi idi. Bu axşam yeməyini 

digərlərindən fərqləndirən cəhət o idi ki, 

yeməkləri müəllimlərimizin köməyi ilə  
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özümüz bişirdik, süfrəni birlikdə qurduq. 

Düşünürəm ki, bu axşam yeməyi xüsusilə 

alman dostlarımız üçün çox maraqlı oldu, 

çünki onlar Azərbaycan yeməkləri ilə tanış 

olmaqla qalmayıb həm də bu yeməkləri özləri 

də hazırlamağı öyrəndilər. Yay məktəbini 

daha da maraqlı edən hadisə alman 

dostlarımızı evimizə dəvət edib qonaq 

etməyimiz oldu. Dostlarımızla və ailəmizlə  

birlikdə vaxt keçirmək, söhbət etmək çox 

fərqli bir hiss idi. Və nəhayət sonuncu gün 

gəldi. Son gün mənim üçün emosional 

xatirələrlə yadda qaldı. Biz axşam yeməyində 

bol-bol güldük, əyləndik, gələcək 

planlarımızla bağlı danışdıq və həqiqətən 

bütün bunlardan çox zövq aldıq. Həmçinin 

yay məktəbində iştirakımıza görə 

sertifikatlarla təltif edildik. Bu yəqin ki, 

Azərbaycanda birlikdə olduğumuz sonuncu 

gün idi, ancaq alman dostlarımız da bizi 

Almaniyaya dəvət etdi və ümid edirəm ki, 

bütün bu gözəl xatirələr bir gün Almaniyada 

da yenidən yaşanacaq. Alman qonaqlarımızın 

həvəsi və dostcanlılığı bütün bu prossesi daha 

əyləncəli və maraqlı etdi.  

Yay məktəbinin təşkilatçı komandasının 

əziyyətindən söz açmamaq haqsızlıq olardı. 

Biz onların əməyi və əziyyəti nəticəsində çox 

gözəl vaxt keçirdik. Mənim üçün yay 

məktəbinin ən gözəl tərəfi yeni dostlarla tanış 

olmağımız və bunun əsasında gözəl dostluqlar 

qurmağımız oldu. Buna görə də DAAD yay 

məktəbi bu il mənim üçün ölkəmi tanıtmaqda 

və yeni dostluqlar qurmağımda bir açar 

rolunu oynadı. Ümid edirəm ki, bu tədbir 

növbəti illərdə də təkrar olaraq təşkil 

olunacaq və daha gözəl xatirələr yenidən 

yaşanacaq.  

Hər şey üçün təşəkkürlər! 
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Azərbaycan Dillər 
Universiteti (Bakı)  və Akaki 
Tsereteli Dövlət Universiteti 
(Kutaisi) arasında 
əməkdaşlıq 

2020-ci ilin qış semestrindən etibarən 

Azərbaycan Dillər və Akaki Tsereteli Dövlət 

Universitetlərinin almanşünaslıq ixtisasının 

tələbələri bir-biri ilə sistematik olaraq onlayn 

görüşür. Görüşlər DAAD-ın lektorları Mara-

Lisa Gezer (Bakı) və Maksi Bornmann 

(Kutaisi) tərəfindən təşkil olunur.  

OeAD-ın müəllimi Noemi Tankzoz və Bakı 

Evangelist Kilsəsinin Pastoru cənab 

Lemkenin rəhbərlik etdiyi belə görüşlərdən 

biri Almaniya, Avstriya, Gürcüstan və 

Azərbaycanda bayramlara həsr olunmuşdu 

(Azərbaycanda Novruz, Gürcüstanda 

pravoslav Pasxa, Almaniya və Avstriyada 

Pasxa və Pentikost bayramı) 

Vürzburq Universitetinin professoru xanım 

Hartmanın orta əsr Minnesang ilə bağlı 

məruzəsi xüsusi maraq doğurmuşdu. Xanım 

Hartmann Bakıda Azərbaycan Dillər 

Universitetində almanşünaslıq kafedrasının 

müdürü  və həmin universitetin fəxri 

doktorudur. 

Əməkdaşlığın ən yaddaqalan görüşlərindən 

biri də DAAD-ın lektoru Ania Langenin 

moderatorluğu ilə keçirilən “Elmi Yazı və İş- 

Müəllimlər üçün Seminar” onlayn kursu oldu. 

DAAD-ın maliyyə dəstəyi ilə keçirilən 

seminar Bakı və Kutaisi Universitetlərinin 

dosentləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. 

Sözügedən seminar birgə konfrans və ya 

birgə nəşr kimi fəaliyyətlərlə davam 

etdiriləcək. Bu da öz növbəsində 

universitetlər arasında əlaqələri daha da 

sıxlaşdıracaq. 
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