“Təfəkkür” universitetində Elmi Şuranın iclası
oldu
Dekabrın 26-da Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti Elmi
Şurasının geniş iclası keçirildi. Elmi Şuranın iclasını açan Universitetin
rektoru professor Rahim Hüseynov əvvəlcə Elmi Şuranın üzvlərini və
Universitetin professor-müəllim heyətini, universitetin bütün kollektivini, 31
dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni il münasibətilə
təbrik etdi, kollektivə yeni ildə yeni uğurlar arzuladı.
Rektor Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev Cənablarının
azərbaycançılıq ideyalarını yaşadan dövlətimizin milli həmrəyliyin
gücləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verdiyini, dünya azərbaycanlılarının
mədəni-mənəvi birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün ardıcıl tədbirlər
həyata keçirdiyini dedi. Bir neçə gündən sonra başa çatacaq 2018-ci ilin
xalqımızın tarixində şərəfli və yadda qalan il olduğunu deyən professor Rahim
Hüseynov Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin bütün
ölkədə, dünyanın bir sıra ölkələrində geniş şəkildə keçirildiyini vurğuladı.
“Təfəkkür” universitetində də Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi ilə
əlaqədar geniş Elmi-praktik konfrans keçirildiyini bildirdi.
Universitetdə elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri və növbəti təqvim ili üçün
görüləcək işlər barədə məruzə ilə çıxış edən universitetin prorektoru professor
İlham Musayev ötən təqvim ilində universitetdə respublika səviyyəli 2 elmipraktik konfrans keçirildiyini, bu konfranslarda Respublikamızın müxtəlif elmi
müəssisələrindən onlarla elm adamlarının, eləcədə universitetimizin
əməkdaşlarının, tələbələrin çıxış etdiyini dedi. Təqvim ilində universitet
əməkdaşlarından bir nəfərin doktorluq dissertasiyası müdafiə edib Elmlər
doktoru diplomu aldığını, müəllimlərdən 3 nəfərin doktoranturada təhsil aldığını
bildirdi. “Təfəkkür” elmi xəbərlər jurnalının son iki sayında əlliyə qədər elmi
məqalənin dərc olunduğunu diqqətə çatdırdı. Prorektor dediki bu tədris ilində
Universitet əməkdaşlarının onlarla məqaləsi xarici ölkə mətbuatında işıq üzü
görmüşdür. Bunların bir çoxu beynəlxalq kodlu nüfuzlu jurnallarda çapdan
çıxmışdır. Universitetin əməkdaşları iki dərs vəsaiti hazırlayıb dərc etdirmişlər.
Universitetin elmi fəaliyyətindən danışan professor İlham Musayev bir
sıra əməkdaşların xarici ölkələrdə keçirilən elmi konfranslarda iştirak edib çıxış
etmələrinin, xarici ölkə mətbuatında dərc olunmuş məqalələrinin universitetimiz
üçün şərəf gətirdiyini dedi. Məsələ ətrafında çıxış edənlər təqvim ilində görülən
işlərin uğurlu olduğunu dedilər.

Elmi Şuranın gündəliyində olan ikinci məsələ – “2018 – 2019-cu tədris
ilinin qış imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti” barədə çıxış edən
universitetin tədris – metodiki idarəsinin rəisi Arzu Axundova imtahanlara
hazırlıqla əlaqədar görülən işlərdən danışdı. İmtahanların şəffaf keçirilməsi,
tələbələrin biliklərinin düzgün qiymətləndirilməsi üçün qabaqcadan hər cür
tədbirlər görüldüyünü bildirdi.
Tədbirdə son sözlə çıxış edən Rektor əldə olunan nailiyyətləri
qiymətləndirdi və bu nailiyyətlərin əldə olunmasında əməyi olanlara
minnətdarlığını bildirdi. Qış imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyətini
ümumilikdə qənaətbəxş hesab edən rektor Elmi Şuranın gündəliyində olan 1-ci
məsələnin müzakirəsi zamanı qeyd olunan nailiyyətlərin təqdirəlayiq olduğunu
bir daha vurğuladı və bununla yanaşı universitetin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin
fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsini tövsiyə etdi. Elmə həvəsi olan istedadlı
tələbələrin elmi məqalələrinin hazırlanıb dərc olunması üçün onları
həvəsləndirməyi, onlara yaxından kömək etməyi tapşırdı.
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