
Təhsil Nazirliyi "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı”nın təqaüdçülərinin “Uğur formulu”nun
geniş ictimaiyyətə çatdırılması layihəsinə start verib.

Uğur İbrahimli Dövlət Proqramı çərçivəsində
Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində
yerləşən Kass Biznes Məktəbində magistratura
səviyyəsində sığorta və risklərin idarəedilməsi ixtisası
üzrə təhsil alır.

- Xaricdə təhsil sizə
nə verir?

ümidlərinizi
doğruldurmu?”

- Məlumat üçün qeyd edim ki, 2002-2006-cı
illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetində beynəlxalq iqtisadi
münasibətlər ixtisası üzrə təhsil almışam.
Hazırda Böyük Britaniyanın paytaxtı London
şəhərində yerləşən Kass Biznes Məktəbində
təhsil alıram.İlk öncə, xaricdə təhsil mənə
təcrübə verir. İngiltərədə təhsil almaq,
düşünürəm ki, hər bir gəncin ən böyük
arzularından biridir. Buradakı təhsil sistemi,
təhsil səviyyəsi gözlədiyimdən də artıq
ümidlərimi doğrultdu. Çox sevinirəm ki,
təhsilimi davam etdirmək üçün məhz bu ölkəni
seçmişəm.

- İxtisasınızla bağlı ilk
mərhələdə hansı

kitabları seçmisiniz?

- Sığorta və risklərin idarəedilməsi ixtisası üzrə
təhsil alıram. İxtisasıma uyğun olaraq ilkin
mərhələdə aşağıdakı kitabları oxumağa
başlamışam:

Gəncliyin “Uğur formulu”



- T.Merna və F.F.Al-Thani (2008). Korporativ
risklərin idarəedilməsi;

- E.Baranoff, P.L.Brockett və Y.Kahane (2009).
Fiziki və hüquqi şəxslər üçün risklərin
idarəedilməsi;

- D.V.Hubbard (2009). Risklərin idarəedilməsinin
uğursuzluğu – səbəbi və aradan qaldırılması
yolları;

- S.Harrington və G.Niehaus, (2003). Risklərin
idarəedilməsi və sığorta

- K.Black və H.D.Skipper (2000). Həyat və tibbi
sığorta.

- Fərqli ölkə və
təhsil mühitini

gördükdən sonra əvvəl
oxuduğunuz ali

məktəbdə nəyin
dəyişməsini

arzulayardınız?

- İlk öncə tələbələrə yalnız nəzəriyyənin
öyrədilməsinin dəyişilməsini arzu edərdim. Hər
ixtisas üzrə tətbiqi təhsil mövzunu daha yaxşı
qavramağa və başa düşməyə kömək edir. Tələbə
öyrəndiyi nəzəriyyənin hansı sahələrdə tətbiq
edəcəyini anlayır və gələcək karyera həyatında
bundan faydalanır. Belə demək mümkünsə, tətbiqi
təhsil karyera inkişafının əsasıdır.

- Təhsil aldığınız
ölkəyə Azərbaycanla

bağlı hansı materialları
aparmısınız?

- Təəssüf ki, vaxt azlığını nəzərə alaraq,
Azərbaycandan hansısa bir material gətirmək
fürsətim olmayıb. Lakin mənimlə bir
universitetdə oxuyan bir çox əcnəbi tələbələrə
ölkəmiz, onun ənənələri, tarixi, təbiəti, yeməkləri
və s. haqqında məlumat verirəm.



- Azərbaycan
gənclərinə, ölkəmizdəki

dostlarınıza,
həmyaşıdlarınıza nə

demək istərdiniz?

- Hamını salamlayıram. Demək istərdim ki,
xaricdə təhsil almaq üçün dövlətimizin
yaratdığı bu fürsətdən istifadə etsinlər. Mən
burada 20-dən artıq ölkənin nümayəndələri ilə
söhbət etmişəm. Hələlik bizim ölkəmizdə
qəbul edilmiş Dövlət Proqramına bənzər
təqaud proqramının hansısa digər ölkədə
tətbiqi faktı ilə rastlaşmamışam.

- Oxuduğunuz ali
məktəbdə müəllim-

tələbə münasibətləri
necə qurulub?

- Kass Biznes Məktəbindəki müəllim-tələbə
münasibəti məni heyran edir. Müəllimlər
tələbə ilə dostluq münasibəti qururlar. Buna
görə də tələbə maraqlandığı sualı asanlıqla
müəllimə ünvanlaya və ətraflı cavab ala bilir.
Müəllimlər, həmçinin, zarafat etməyi və şən
atmosfer yaratmağı xoşlayırlar. Buna görə də
dərslər gərgin keçmir və tələbələr həvəslə
dərsə qulaq asıb qeydlərini edirlər.

- Universitetdə
əcnəbi tələbələrə

münasibətdən
razısınızmı?

- Əcnəbi tələbələrlə yerli tələbələr arasında fərq
qoyulmur. Həm yerli, həm də əcnəbi tələbələr
eyni hüquqlara malikdirlər. Hətta deyərdim ki,
əcnəbi tələbələrə qayğı daha çoxdur. Məhz
buna görə təhsil aldığım universitet əcnəbi
tələbələr üzrə reytinqinə görə dünyada ən ön
sıralardadır.

- Xarici ölkədən
Azərbaycan təhsilini

necə görürsünüz?

- Dinamik inkişafda görürəm. Cənab nazirimizin
gördüyü işlər öz töhvəsini verir və əminəm ki,
islahatlar bundan sonra da uğurla davam
etdiriləcəkdir.



- Çətinlikləriniz
varmı?

- Təbii ki, çətinliklər olmalıdır. Müvafiq
çətinlikləri dəf etməklə biz, eyni zamanda
təcrübə qazanırıq. Çətinliklərin öhdəsindən
gəlməkdə bizə ölkə üzrə kuratorlarımız
köməklik göstərirlər. Yeri gəlmişkən, onlara da
ayrıca təşəkkür etmək istərdim.

- Asudə vaxtınızda
nə ilə məşğul

olursunuz?

- Fotoqrafiya ilə maraqlandığım üçün şəkillər
çəkirəm. Çəkdiyim şəkil Londonun instaqram
səhifəsində 25 000-ə yaxın “like” alıb.

Həmçinin, asudə vaxtlarımızda dostlarla
Londonda və onun ətrafında müxtəlif maraqlı
və tarixi yerlərə gedirik.


