Press Release
British Council and the British Embassy celebrate UK alumni in
Azerbaijan.
10 January 2022
The British Council and the British Embassy are delighted to announce the 12 nalists for the Study UK Alumni
Awards 2021-22 in Azerbaijan. Our 12 nalists were selected from more than 1,200 applicants from around
the world, for their outstanding achievements as professionals, entrepreneurs and community leaders, and for
their important contribution to strengthening collaborative ties between the UK and Azerbaijan. The ve award
winners will be announced at a ceremony at Hilton Baku / Sevda Ballroom on 28 January, 19.00. The British
Council will also livestream the awards ceremony on our of cial Facebook page.
The prestigious international award celebrates UK higher education and the achievements of UK alumni all over
the world. Now in its eighth year, international UK alumni applied from more than 100 countries, representing
more than 140 UK higher education institutions across the UK.
Media representatives are kindly invited to attend this event at 18.30 on 28 January at Hilton Baku, Sevda
Ballroom. In Azerbaijan, the Study UK Alumni Awards 2021-22 are brought to you by the British Council in
Azerbaijan and the British Embassy in Baku.
The nalists of the Science and Sustainability Award, which recognises alumni who have distinguished
themselves through their career and achievements in the world of science and sustainability, are:

• Narmin Babayeva - graduate of the University of Leeds,
• Rauf Jabarov - graduate of the University of Manchester,
• Inqilab Shahbazov - graduate of the University of Shef eld.
The nalists of the Culture and Creativity award, which recognises alumni who have carved a career for
themselves in arts and culture, individuals who demonstrated their artistic ingenuity, in uence and creativity, are:

• Lala Aliyeva - graduate of Goldsmiths, University of London,
• Asiya Gasanova - graduate of the University of the Arts, London,
• Asli Samadova - graduate of the London School of Economics and Political Science.
The nalists of the Social Action award, which recognises alumni who have made an exceptional contribution and
commitment to creating positive social change and improving the lives of others, are:

• Turkan Aliyeva - graduate of the University of Leicester,
• Muzhdat Hasanov - graduate of the University of Bristol,
• Hamida Zeynalova - graduate of Birmingham City University.
The nalists of the Business and Innovation award, which recognises alumni who are active in initiating and
contributing to innovative or creative new ideas, solutions or business opportunities, that have the potential for
growth, are:

• Musa Afandiyev - graduate of the London School of Economics and Political Science,
• Rovshan Alizadeh - graduate of Cardiff University,
• Rashad Mirzayev - graduate of London City University - CASS Business School.
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To read more about this year’s inspirational nalists, please follow this link:
https://www.britishcouncil.az/en/study-uk/alumni-awards
The winners of each award category in Azerbaijan will win a prize of 3,000 GBP (~6,930 AZN) to spend for a
professional development opportunity of their choice.
Her Majesty’s Ambassador to the Republic of Azerbaijan, Mr. James Sharp:
“This is already the third year that I’ve had the opportunity to select nalists for the Study UK Alumni Awards, and
I continue to be hugely impressed by the quality and the dedication of the candidates. It’s wonderful to see all
these young people who have developed their knowledge and skills studying in the UK, and have come back to
Azerbaijan to apply what they’ve learned in their respective elds. I wish them all great success for the future.”
British Council Director in Azerbaijan, Mr. Francis Gardener-Trejo:
“Educational exchange is a crucially important component of the UK’s strategic relationship with Azerbaijan. The
scale of Azerbaijan’s network of UK alumni is extensive, and their contributions across many key sectors have
played a signi cant role in shaping the country’s future. The Study UK Alumni Awards are an opportunity to
celebrate truly notable individuals, and to acknowledge the role UK education has had in enabling their
achievements.”

Notes to Editor
The Alumni Awards were developed by the British Council and UK universities, and were launched by the British Council in
September 2014. They are open to alumni currently residing in any country outside the UK, who have been of cially
registered as a degree level student or higher, at an of cially recognised provider of UK university degree level study for a
minimum of a term or semester, or who have been awarded a full UK degree level quali cation (or higher), by a UK university,
within the last 15 years.
Award winners and nalists are leaders in their elds who have used their experience of studying at a UK university to make a
positive contribution to their communities, professions and countries. The Alumni Awards celebrate and showcase the impact
and value of a UK higher education and raises the pro le and reputation of UK alumni, their former universities, and the whole
of UK education.
For full details about the Study UK Alumni Awards please refer to:
https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards
For a list of previous Study UK Alumni Award recipients, please refer to:
https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards/winners

For further information, please contact:
Einar Iliyev│Marketing Manager | British Council in South Caucasus
einar.iliyev@britishcouncil.org | T +994 (0) 12 497 1593
About the British Council
The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We build connections,
understanding and trust between people in the UK and other countries through arts and culture, education and the English
language. In 2019-2020 we reached over 75 million people directly and 758 million people overall including online, broadcasts and
publications. Founded in 1934 we are a UK charity governed by Royal Charter and a UK public body. We receive a 14.5 per cent
core funding grant from the UK government.

www.britishcouncil.az
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British Council və Britaniya Sə rliyi Azərbaycanda Birləşmiş
Krallıqda təhsil almış məzunların nailiyyətlərini qeyd edir.
10 yanvar 2022-ci il
British Council və Britaniya Sə rliyi Azərbaycanda "Study UK" Məzun Mükafatları 2021-22 müsabiqəsinin 12
nalçısını böyük qürurla elan edir. 12 nalçı iş adamı, sahibkar və ictimai xadim kimi əldə etdikləri böyük
nailiyyətlərin, eləcə də Birləşmiş Krallıqla Azərbaycan arasında mövcud olan əməkdaşlıq əlaqələrinin
gücləndirilməsinə verdikləri mühüm töhfələrin nəzərə alınması ilə dünyanın hər yerindən müraciət etmiş 1,200dən artıq müraciətçi arasından seçilib. Mükafatın beş qalibi Hilton Bakı otelinin Sevda zalında 28 yanvar
tarixində, saat 19:00-da baş tutacaq mərasimdə elan ediləcək. British Council mükafatlandırma mərasimini
rəsmi Facebook səhifəmizdə canlı yayımlayacaq.
Bu nüfuzlu beynəlxalq mükafat Birləşmiş Krallığın ali təhsil sistemini və Birləşmiş Krallıqda təhsil almış məzunların
bütün dünyada əldə etdikləri nailiyyətləri qeyd edir. Artıq səkkiz ildir keçirilən bu müsabiqəyə 100-dən çox
ölkədən olan və Birləşmiş Krallıqda təhsil almış məzunlar Birləşmiş Krallığın müxtəlif yerlərində olan 140-dən artıq
ali təhsil müəssisəsini təmsil edərək qatılıb.
KİV nümayəndələrini Hilton Bakı otelinin Sevda zalında 28 yanvar tarixində keçiriləcək bu tədbirə saat 18:30da iştirak etməyə dəvət edirik. Azərbaycanda "Study UK" Məzun Mükafatları British Council-ın Azərbaycandakı
nümayəndəliyi və Britaniyanın Azərbaycandakı sə rliyi tərə ndən keçirilir.
Elm və dayanıqlı inkişaf dünyasında qurduqları karyera və əldə etdikləri nailiyyətlərlə seçilən məzunlara verilən
"Elm və Davamlılıq" mükafatının nalçıları:

• Nərmin Babayeva - Lids Universitetinin məzunu,
• Rauf Cabbarov - Mançester Universitetinin məzunu,
• İnqilab Şahbazov - Şef ld Universitetinin məzunu.
İncəsənət və mədəniyyət sahəsində karyera qurmuş, sənətkar orijinallığı, təsiri və yaradıcılığını nümayiş etdirmiş
məzunlara verilən "Mədəniyyət və Yaradıcılıq" mükafatının nalçıları:

• Lalə Əliyeva - London Universitetinin Qoldsmits Kollecinin məzunu,
• Asiyə Həsənova - London, İncəsənət Universitetinin məzunu,
• Əsli Səmədova - London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbinin məzunu.
Müsbət sosial dəyişiklik etmək və başqa insanların həyatını yaxşılaşdırmaq istiqamətində müstəsna səy göstərən
və töhfə verən məzunlara verilən "Sosial Fəaliyyət" mükafatının nalçıları:

• Türkan Əliyeva - Lester Universitetinin məzunu,
• Müjdət Həsənov - Bristol Universitetinin məzunu,
• Həmidə Zeynalova - Birminqhem Siti Universitetinin məzunu.
İnkişaf potensialına malik innovativ və ya yaradıcı yeni ideya, həll və ya biznes imkanlarını irəli sürmək və ya onları
dəstəkləmək baxımından fəal olan məzunlara verilən "Biznes və İnnovasiya" mükafatının nalçıları:

• Musa Əfəndiyev - London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbinin məzunu,
• Rövşən Əlizadə - Kardiff Universitetinin məzunu,
• Rəşad Mirzəyev - London Şəhər Universiteti - CASS Biznes Məktəbinin məzunu.
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Bu ilin ilhamverici nalçıları haqqında daha ətra ı məlumat əldə etmək üçün nəzər salın::
https://www.britishcouncil.az/study-uk/alumni-awards
Azərbaycanda hər bir mükafat kateqoriyasının qalibi seçdikləri peşəkar inkişaf imkanına sərf etmək üçün
3,000 GBP (~6,930 AZN) məbləğində mükafat əldə edəcək.
Birləşmiş Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı sə ri, cənab Ceyms Şarp:
“Artıq üçüncü ildir ki, “Study UK” Məzun Mükafatları üçün nalçıları seçmək imkanını əldə edirəm və namizədlərin
key yyəti və öz sahələrinə fədakarlığı məni heyran etməyə davam edir. Birləşmiş Krallıqda bilik və bacarıqlarını
inkişaf etdirən və öyrəndiklərini öz sahələrində tətbiq etmək üçün Azərbaycana qayıdan bütün bu gəncləri
görmək çox gözəldir. Onların hamısına gələcəkdə böyük uğurlar arzulayıram.”
British Council-ın Azərbaycandakı direktoru, cənab Frensis Qardener-Trexo:
“Təhsil mübadiləsi Birləşmiş Krallığın Azərbaycanla strateji əlaqələrinin mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycanın
Birləşmiş Krallıq məzunlarından ibarət şəbəkəsinin miqyası genişdir və onların bir çox sektorlar üzrə töhfələri
ölkənin gələcəyinin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Study UK Məzun Mükafatları həqiqətən görkəmli
şəxsləri qeyd etmək və onların nailiyyətlərinin əldə edilməsində Birləşmiş Krallıq təhsilinin rolunu etiraf etmək
üçün bir fürsətdir”.

Notes to Editor
Məzun Mükafatları British Council və Birləşmiş Krallıq Universitetləri tərə ndən hazırlanıb və 2014-cü ilin sentyabrından
başlayaraq British Council tərə ndən keçirilir. Müsabiqə Birləşmiş Krallıqdan kənarda istənilən ölkədə yaşayan, son 15 il
ərzində Birləşmiş Krallıqda rəsmi qəbul edilmiş universitet dərəcəsi verən ali təhsil müəssisəsində ən az bir semestr təhsil
almış bakalavr və daha yüksək dərəcəli tələbə olmuş, yaxud Birləşmiş Krallıqda yerləşən universitetdə bakalavr və ya daha
yüksək dərəcə almış məzunlara açıqdır.
Müsabiqənin qalib və nalçıları Birləşmiş Krallıq universitetlərində təhsil almaq təcrübələrini öz cəmiyyətlərinə, peşə
istiqamətlərinə və ölkələrinin inkişafına müsbət töhfələr vermək üçün istifadə etmiş və öz sahələrində lider olan şəxslərdir.
Məzun Mükafatları Birləşmiş Krallığın ali təhsil sisteminin təsir və dəyərini nümayiş etdirir, Birləşmiş Krallıqda təhsil almış
məzunların, onların keçmiş universitetlərinin və ümumilikdə Birləşmiş Krallıqda təhsilin pro l və nüfuzunu qaldırır
"Study UK" Məzun Mükafatları haqqında ətra ı məlumat almaq üçün nəzər salın:
https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards
"Study UK" Məzun Mükafatlarının əvvəlki qaliblərinin siyahısına baxmaq üçün nəzər salın:
https://study-uk.britishcouncil.org/alumni-awards/winners

Əlavə məlumat əldə etmək üçün əlaqə saxlayın:
Eynar İliyev│Marketing Meneceri | British Council Cənubi Qafqaz bölgəsi
einar.iliyev@britishcouncil.org | T +994 (0) 12 497 1593
British Council haqqında
British Council Birləşmiş Krallığın mədəniyyət üzrə əlaqələr və təhsil imkanları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatıdır.
Biz incəsənət və mədəniyyət, təhsil və ingilis dilindən istifadə edərək Birləşmiş Krallıq və digər ölkələrin xalqları arasında əlaqələr,
qarşılıqlı anlaşma və inam yaradırıq. Biz 2019-2020-ci illərdə 75 milyondan çox insana üz-üzə və ümumilikdə 758 milyon insana
onlayn, yayımlar və nəşrlər vasitəsilə səsimizi çatdırmışıq. Təşkilatımız 1934-cü ildə təsis edilmişdir. Birləşmiş Krallığın Kral
Xartiyası əsasında fəaliyyət göstərən xeyriyyə təşkilatı və Birləşmiş Krallığın dövlət qurumuyuq. Biz Birləşmiş Krallıq hökumətindən
14.5% əsas maliyyələşdirmə qrantı alırıq.

www.britishcouncil.az
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