
Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
werd ondertekend met BMU - Azerbeidzjan 

 

Professor Jan van Zwieten, rector van Netherlands Busi-
ness Academy, en Josefina Blazsani-Batto Baki, directeur 
van het Roemeense taal- en cultuurcentrum in Azerbei-
dzjan, bezochten Baku Engineering University (Azerbaijani: 
Bakı Mühəndislik Universiteti, afgekort BMU). Ze ontmoetten 
Manafaddin Namazov, vice-rector voor internationale be-
trekkingen bij BMU en Arif Najimov, hoofd van externe be-
trekkingen en projectmanagement. 

 

Universitair hoofddocent M. Namazov sprak over de inter-
nationale betrekkingen van BMU, de deelname van de uni-
versiteit aan buitenlandse projecten en programma's. Hij 
benadrukte de mogelijkheid om een consortium op te rich-
ten met de Nederlandse business schools, de Nederlandse 
technische universiteiten, het Romanian Language and 
Culture Centre in Azerbeidzjan en de Europese instellingen 
voor hoger onderwijs die op het relevante gebied actief 
zijn. De prorector merkte op dat 75% van de opleiding aan 
IU in het Engels is en voegde eraan toe dat er inspanningen 
worden geleverd om de technische masters te verbeteren. 

 

Professor Jan van Zwieten gaf informatie over de structuur 
van de door hem geleide onderwijsinstelling, buitenlandse 
studenten en het onderwijzend personeel. Hij zei dat NLBA 
een Master in Finance, MBA-programma's, academische 
cursussen, evenals internationale programma's heeft. 
Sprekend over de internationale betrekkingen van de in-
stelling die hij vertegenwoordigde, raakte de gast de kwes-
ties van samenwerking met West-Europese universiteiten. 
Hij zei dat ze geïnteresseerd waren in de uitvoering van ge-
zamenlijke projecten in samenwerking met BMU. 

(…) 

 

Aan het einde van de vergadering werd een samenwer-
kingsovereenkomst getekend tussen BMU en Netherlands 
Business Academy. Het hoofddoel van de ondertekening 
van de overeenkomst is de kwaliteit van onderzoek en on-
derwijs te verbeteren door internationale samenwerking 
tot stand te brengen en samen te werken op wetenschap-
pelijk, academisch en cultureel gebied. 

Het document voorziet in gezamenlijke double degree pro-
gramma’s binnen het internationale consortium, gezamen-
lijke onderzoeks- en innovatieprojectactiviteiten, deel-
name aan nationale en internationale onderzoekspro-
gramma’s en projecten en gezamenlijke internationale 
conferenties.  

(…) 
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Azerbeidzjan Technische Universiteit zal samenwerken met  
Netherlands Business Academy 

 
 
Rector van Netherlands Business Academy Jan van Zwieten 
en directeur van het Roemeense taal- en cultuurcentrum 
Josefina Blazani-Batto ontmoette Rector Vilayat Valiyev aan 
de Azerbeidzjan Technische Universiteit (AzTU). 
Rector Vilayat Valiyev informeerde de gasten over AzTU.  
 
Hij zei dat het de planning is om de wetenschappelijke con-
tacten tussen AzTU en toonaangevende universiteiten in 
Nederland uit te breiden en double degree programma's 
te gaan inzetten. Hij merkte op dat AzTU in de toekomst 
aan gezamenlijke projecten zal deelnemen. 
 
Rector Jan van Zvieten gaf uiting aan zijn tevredenheid over 
het bezoek aan AzTU en gaf gedetailleerde informatie over 
de activiteiten van de universiteit. Hij merkte op dat ook 
NLBA geïnteresseerd is in de realisatie van gezamenlijke 
projecten met AzTU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tijdens de bijeenkomst is een overeenkomst gesloten over 
samenwerking tussen de Technische Universiteit van Azer-
beidzjan en de Nederlandse Academie voor Bedrijven. 
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