
ABŞ universitetləri daha dar çərçivədə ixtisaslaşmaya,
mütəxəssisin kamil hazırlanmasına köklənmiş təhsillə

fərqlənir

Təhsil Nazirliyinin "2007-2015-ci illərdə

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə

təhsili üzrə Dövlət Proqramı”

təqaüdçülərinin “Uğur formulu”nun geniş

ictimaiyyətə çatdırılması layihəsi

çərçivəsində növbəti müsahibimiz Amerika

Birləşmiş Ştatlarının Harvard Universiteti

Kennedi adına İdarəçilik Məktəbinin (KİM) tələbəsi Fuad Hüseynovdur.

O, KİM-də dövlət idarəçiliyi ixtisası üzrə magistratura səviyyəsində

təhsilini davam etdirir.

1999-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində

mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə ixtisasına yiyələnib. Azərbaycan

Respublikası Mərkəzi Bankının Beynəlxalq əlaqələr departamentinin

direktoru vəzifəsində çalışıb.

- Xaricdə təhsil
sizə nə verir?
Ümidlərinizi

doğruldurmu?

- Harvard Universitetinin Kennedi adına İdarəçilik
Məktəbi (KİM) çox unikal bir təhsil müəssisəsidir. Bu
məktəbdə gün ərzində rastlaşdlğım, söhbət etdiyim və
rəsmi çıxışlarını dinlədiyim insanlar dünyanın müxtəlif
ölkələrində müsbət dəyişikliklərə imza atmış

Gəncliyin “Uğur formulu”



insanlardır. Onların sırasına keçmiş və hazırki ölkə
başçıları, yüksək rütbəli dövlət məmurları, alimlər və
digər dəyərli ziyalılar daxildir. Eyni zamanda KİM-də
təhsil alan tələbələr də geniş dünyagörüşə və
təcrübəyə malik intelektuallardır. Bu baxımdan
Harvard Universiteti nəinki elmi biliyə yiyələnmək,
həmçinin bu biliyi müxtəlif sahələrdə tətbiq etmiş
insanlarla canlı ünsiyyətdə olmaq imkanı yaradır.

- İxtisasınızla
bağlı ilk

mərhələdə hansı
kitabları

seçmisiniz?

- Kitabların siyahısı olduqca zəngindir. Hər bir dərs
üzrə ən azı dörd müxtəlif kitabdan istifadə etmək lazım
olur. Lakin kitablar və mühazirələr təhsilin yalnız bir
hissəsidir. Harvard Universiteti həmçinin tələbələrə
Harvard, TUFTS, MİT unviversitetlərində gün ərzində
təklif olunan dərsdən kənar yüzlərlə seminarlara,
konfranslara və müzakirələrə qatılmaq imkanı yaradır.
Bütün bu tədbirlər tədrisin bir hissəsidir və zəngin bilik
əldə etmək üçün əvəzolunmaz vasitələrdir.

- Fərqli ölkə və
təhsil mühitini

gördükdən sonra əvvəl
oxuduğunuz ali

məktəbdə nəyin
dəyişməsini

arzulayardınız?

- İstərdim qeyri formal təhsil üçün tələbələrə
imkanlar yaradılsın, universitetlər keyfiyyətli tədqiqat
məhsulları ərsəyə gətirmək potensilallarını inkişaf
etdirsinlər. Tədqiqat işi həm müəllimlər üçün, həm də
ölkənin bilik iqtisadiyyatının inkişafı üçün faydalı
mexanizmdir.

- Təhsil aldığınız
ölkəyə Azərbaycanla

bağlı hansı materialları
aparmısınız?

- Azərbaycanın bayrağını, xəritəsini, Dağlıq
Qarabağ münaqışəsinə dair materiallar, suvenirlər
gətirmişəm. Artıq Harvard Universitetində təhsil alan
Azərbaycan və Türkiyədən olan tələbələrlə vahid
şəbəkəmizi yaratmışıq. Şəbəkə vasitəsilə Azərbaycanla



bağlı olan tədbirlərdə iştirakımızı əlaqələndirir, ölkə və
regionumuzla bağlı müxtəlif tədbirlər planlaşdırırıq.

- Azərbaycan
gənclərinə, ölkəmizdəki

dostlarınıza,
həmyaşıdlarınıza nə

demək istərdiniz?

- Vaxtınızı dəyərli keçirin. Hər gün yeni biliyə, yeni
bacarığa nail olmağa çalışın. Bu əsrdə qlobal məkanda
həmyaşlarımızdan öndə olmaq və ölkəmizin digər
ölkələrdən daha sürətli inkişafı üçün yalnız yüksək ali
təhsilə malik olmaq və ya hər gün 8 saat işdə keçirmək
kifayət deyil. Azərbaycanın daha da güclənməsi üçün
biz gənclər hərtərəfli inkişaf etməli, biliklə yanaşı üstün
bacarıqlara malik olmalı, sağlam həyat tərzi sürməliyik.

- Oxuduğunuz ali
məktəbdə müəllim-

tələbə münasibəti
necədir?

- Harvard Universitetində müəllimlər adətən
tədrislə paralel olaraq, tədqiqat işi, kitab yazmaq və
digər akademik fəaliyyətlərlə məşğuldurlar. Bu
baxımdan müəllimlərin həyat tempi olduqca
intensivdir. Lakin buna baxmayaraq, onlar tələbələrlə
fərdi söhbət, nahar yeməyi, və ya qeyri rəsmi görüş
üçün vaxt ayırırlar. Dərs zamanı müəllimlər qeyri rəsmi
tərzdə diskusiyalar aparırlar ki, bu da tələbələrə öz
fikirlərini daha rahat şəkildə bildirməyə imkan yaradır.

- Universitetdə
əcnəbi tələbələrə

münasibətdən
razısınızmı?

- Harvard Universitetinin Kennedi adına İdarəçilik
Məktəbində 99 ölkədən əcnəbi tələbə təhsil alır. Onlar
ümumi tələbələrin 43 faizinı (2013-2014-cü illər üzrə)
təşkil edir. Harvard Universiteti əcnəbi tələbələrin bu
ali məktəbdə təhsilini çox yüksək dəyərləndirir. Çunki
xarici tələbələr müxtəlifliklə, fərqli perspektivdən
yanaşmayla və qeyri-amerikalı prizmasından baxışla
müzakirələrə dəyərli töhfə verirlər.



- Xarici ölkədən
Azərbaycan təhsilini

necə görürsünüz?

- ABŞ-dakı ali təhsil ilə müqayisədə Azərbaycanın
ali təhsil sistemində daha geniş perspektivli
yanaşmaya üstünlük verilir. ABŞ universitetləri daha
çox dar çərçivədə ixtisaslaşmaya, mütəxəssisin kamil
hazırlanmasına köklənmiş təhsillə fərqlənir. Eyni
zamanda ABŞ universitetlərinin tələbələri tətbiqi
bilikləri daim təkmilləşdirmək məqsədilə real mühitlə
təmasda olmaq imkanındadırlar. Tədqiqat işləri
hazırda mövcud olan problemlərin həllinə yönəlir.
Müəllimlərin də əksər hissəsi zəngin təcrübəyə malik
insanlardır.

- Çətinlikləriniz
varmı?

- KİM-də təhsil almaq olduqca çətindir. Bu
təhsildən maksimum faydalanmaq üçün günün 24
saatından səmərəli istifadə etmək, yorulmamaq və
ruhdan düşməmək gərəkdir. Buna baxmayaraq,
olkəmizin mənə verdiyi etimadı doğrultmaq və
Azərbaycanı layiqli səviyyədə təmsil etmək istəyim
məni daha çox işləməyə, daha yüksək uğurlara nail
olmağa ruhlandırır.

- Asudə vaxtınızda
nə ilə məşğul

olursunuz?

- Asüdə vaxtım az olsa da, bu vaxtı Azərbaycanla
bağlı yeni nəşrləri oxumaqla, müəllimlərlə dərsdən
kənar munasibət qurmaqla və idmanla məşğul
olmaqla keçirirəm.


