Press Release
“Azərbaycan ümumdünya transmilli təhsilin fəal
iştirakçısıdır”- Cənab Samr Şah
10 iyun 2019

Cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda Ali Təhsil Müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması təşəbbüsünə
dəstək olaraq British Council Ali Təhsil Dialoqu seriyası çərçivəsində keyfiyyətli təhsil və zəngin mədəni təcrübəyə malik
olan Böyük Britaniya universitetləri ilə tərəfdaşlıqların yaradılmasına istiqamətlənən vebinar təşkil edir. Vebinar 17 iyun 2020ci il tarixində Bakı vaxtı ilə 17.00-da keçiriləcək.
Sessiyada iştirak etmək istəyən iştirakçılar veb saytımızda qeydiyyatdan keçə bilər:
https://www.britishcouncil.az/en/events/he-dialogue-session
Qeydiyyat və daha ətraflı məlumat qlobal saytımızda da mövcuddur:
https://www.britishcouncil.org/going-global/live-events/transnational-education
Cənab Summer Şah bu yaxınlarda Birləşmiş Krallığın Beynəlxalq Təhsil Lideri vəzifəsinə təyin edilmiş Exeter Universitetinin
kansleri və baş icraçı direktoru Professor Steve Smith ilə yanaşı Birləşmiş Krallığın digər ali təhsil mütəxəssisləri Profesor
John Brewer - NCUK şirkətinin baş direktoru (Bakıda İngilis məktəbi ilə Beynəlxalq Tədris Mərkəzinin təsisçiləri), Prof.
Cennifer Watling -Manchester Metropolitan Universitetinin prorektoru, eləcə də Azərbaycan ADA Universitetinin
prorektoru Dr Vafa Kazdalın bu sessiyaya qoşulacağını məmnunluq hissi ilə bildirdi. Sessiya zamanı Covid-19 pandemiyasının
ali təhsil sektoruna təsirini nəzərə alaraq transmilli təhsilin gələcəyi müzakirə olunacaq.
Çatdırılma modellərinin sürətli çevrilməsi dedikdə ali təhsilin müxtəlif proqram və platformalarla, o cümlədən distant təhsil
proqramları, tədris tərəfdaşlığı, və getdikcə daha çox MOOC (kütləvi açıq onlayn kurslar) yolu ilə keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu cür təhsilin yeni coğrafi yayılması və təsiri nə olacaq? Mövcud böhran distant təhsil tələbinə necə təsir edəcək? Distant
təhsil siyasəti, akreditasiya və onlayn universitet proqramları/dərəcələrinin tanınması, eləcə də transmilli təhsilin gələcəyi
haqda məlumatla sessiya zamanı tanış ola bilərsiniz.
Onlayn tədbirdən əvvəl British Council-in Azərbaycandakı direktoru cənab Samr Şah qeyd etmişdir:

“Biz Azərbaycanın dünyanın digər universitetləri ilə ikili diplom proqramlarının qurulmasında fəal iştirak etdiyini görməkdən çox
məmnunuq. Biz British Council olaraq Azərbaycan universitetlərinin strateji transmilli təhsil ambisiyalarını dəstəkləməkdə
maraqlıyıq və azərbaycanlı tələbələrin hər iki ölkədən ən yaxşısını əldə etmələri üçün İngiltərə ilə daha çox proqram tərtib
etmək və bununla da təhsil sisteminə töhfəmizi vermək niyyətindəyik.”

Cənab Ceyms Şarp, Böyük Britaniyanın Bakıdakı səfiri də öz şərhində bildirmişdir:

“Dünyanın aparıcı transmilli təhsil təminatçısı kimi Böyük Britaniya Azərbaycanla daha çox əlaqələr qurmaqda maraqlıdır. Bir çox
Böyük Britaniya ali təhsil müəssisələri xaricdə yerli tərəfdaşlar, təhsil institutu filialları və onlayn platformalar vasitəsilə kurslar
təklif edirlər. British Council ilə birlikdə Birləşmiş Krallığın təklif edə biləcəyi yüksək səviyyəli təhsildən faydalanmaq üçün
Azərbaycanlı tələbələr üçün daha çox imkanlar yaratmaq istəyirik.”

About the British Council
British Council Birləşmiş Krallığın mədəni əlaqələr və təhsil imkanları üzrə beynəlxalq təşkilatıdır. Biz 100-dən çox ölkə ilə incəsənət və
mədəniyyət, ingilis dili, təhsil və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində əməkdaşlıq edirik. Keçən il səsimizi 75 milyondan çox insana birbaşa yolla,
ümumilikdə 758 milyon insana isə onlayn şəkildə, yayımlar və nəşrlər vasitəsilə çatdırmışıq. Biz əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrə töhfəmizi veririk
– imkanlar yaradaraq, əlaqələr quraraq və etibarımızı möhkəmlədərək insanların həyatını dəyişirik. Təşkilatımız 1934-cü ildə təsis edilmişdir.
Birləşmiş Krallığın Kral Xartiyası əsasında fəaliyyət göstərən xeyriyyə təşkilatı və Birləşmiş Krallığın dövlət qurumuyuq. Biz Birləşmiş Krallıq
hökumətindən 15% əsas maliyyələşdirmə qrantı alırıq.

www.britishcouncil.az

The British Council is the United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

Press Release
“Azerbaijan is an active player in transnational education
worldwide” - Mr. Summer Xia
10 June 2019

As part of our Higher Education Dialogue series, the British Council is pleased to organise a webinar aimed at creating
more partnerships between the UK universities that are renowned for top quality education and rich cultural experience, and
those in Azerbaijan, as a direct response to the President His Excellency Ilham Aliyev’s initiative to increase
competitiveness of Higher Education Institutions in Azerbaijan. The webinar will take place on 17 June 2020 at 17.00 Baku
time.
Interested participants could register to attend the session on our website:
https://www.britishcouncil.az/en/events/he-dialogue-session
Registration and more information is also available on our global website:
https://www.britishcouncil.org/going-global/live-events/transnational-education
Mr Summer Xia was delighted to confirm that the Vice Rector of Azerbaijan ADA University Dr Vafa Kazdal would be joining
the session as a key speaker together with other UK higher education experts including Prof Sir Steve Smith - Vice
Chancellor and Chief Executive of the University of Exeter who was recently appointed as the UK’s International Education
Champion, Prof John Brewer - CEO of NCUK (they established an International Study Centre with the British School in Baku
last year), and Prof Jennifer Watling - Pro-Vice-Chancellor at Manchester Metropolitan University to discuss the future of
transnational education, taking into consideration the impact Covid-19 may have on the higher education sector.
The fast transformation of delivery models means that higher education could be delivered through a wide variety of
programmes and platforms, including distance learning programmes, teaching partnerships, off-shore campuses and,
increasingly, MOOCs (mass open online courses). What will be the new geographical spread of such education and its impact?
How will the current crisis influence the demand for distance learning? Join this session to discover changes in distance
learning education policies, accreditation and recognition of online university programmes/degrees, and the future
opportunities of transnational education.
Ahead of the online event, Mr Summer Xia, Country Director of the British Council in Azerbaijan, said:

“We are excited to see Azerbaijan taking an active role in setting up dual degree programmes with other universities
worldwide. We at the British Council are keen to support Azerbaijani universities’ strategic transnational education ambitions
and activities by developing more programmes with the UK so that Azerbaijani students could get the best out of both higher
education systems in our two countries.”

His Excellency Mr James Sharp, Her Majesty’s Ambassador to Azerbaijan, also commented:

“As the world’s leading provider of transnational education, the UK is keen to establish more links with Azerbaijan. Many UK
higher education institutions offer courses overseas which are provided through local partners, branch campuses, and online
platforms. Together with the British Council, we want to create more opportunities for Azerbaijani students to benefit from the
world-class education the UK has to offer.”

About the British Council
The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We create friendly knowledge
and understanding between the people of the UK and other countries. We do this by making a positive contribution to the UK and the
countries we work with – changing lives by creating opportunities, building connections and engendering trust. We work with over 100
countries across the world in the fields of arts and culture, English language, education and civil society. Last year we reached over 80 million
people directly and 791 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.
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