
Kənan Kamran oğlu Həsənov 

Mən Həsənov Kənan Kamran oğlu 1992-c ildə, 15 avqust tarixində, Rusiya 

Federasiyasının İrkutsk şəhərində anadan olmuşam. 2009-cu ildə Xətair rayonu, 245 nömrəli tam 

orta məktəbi i bitirmişəm. Elə həmin ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 

Sənayənin Təşkili və idarəedilməsi fakultəsinə daxil olmuşam. Bakalavr pilləsində təhsil aldığım 

zaman müxtəlif İntellektual oyunlarının qalibi olmuşam. Məsələn, 2013-cü ildə “Bakinskaya 

Jemçujina – Bakı İnciləri” adlı beynəlxalq turnirə vəsiqə qazanmış və “Mister X” adlı 

komandanın kapitanı kimi iştirak etmişəm. 2012-ci ildə “Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 88-ci ildönümünə” həsr edilmiş tələbələr və magistrantların XXVİİİ elmi konfransında 

iştirak etmiş və məqaləm birinci yerə layiq görülmüşdür. 

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Xaricdə Təhsil üzrə Dövlət Programının 

təqaüdçüsü olmuş və maqistr dərəcəsi üzrə Birləşmiş Krallığın Nottinqem Universitetinin İT-nin 

idarəedilməsi fakultəsinə daxil olmuşam. 

2015-ci ildə Nottinqem Universitetini fərqlənmə diploma ilə bitirmişəm. Təhsil aldığım 

zaman Qrup Rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmiş və Xarici Əlaqələr departamentində Asiya ölkələri 

üzrə koordinator vəzifəsində çalışmışam. 

2012-ci ildən etibarən ERA Marketing Center mərkəzində baş mühasib vəzifəsində,  

Şimal- Qərb MMC internet provayder şirkətinin təsisçisi kimi fəaliyyət göstərmişəm. 

Hal-hazırda ERA Marketinq MMC şirkətində Direktor Müavini vəzifəsində çalışıram, 

həmçinin Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində İqtisadi Nəzəriyyə fakultəsində 

müəllim lektor vəzifəsində çalışıram. 

2020-ci ildən etibarən Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində Doktorant üzrə 

təhsil alıram. 

Oktyabr 2014 – Avqust 2015 – Böyük Britaniya, İngiltərənin Nottinqem Universiteti. 

Xarici Əlaqələr Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi vəzifəndə çalışmışam. 

Sentyabr 2015 – Böyük Britaniya, İngiltərənin Nottinqem Universiteti. Kompüter Elmləri 

və İqtisadiyyat kafedrasında “Layihənin İdarəedilməsi və İqtisadiyyatda Süni zəka və 

simulatorlardan istifadə” fənnləri üzrə qonaq müəllim fəaliyyətim olmuşdur. 

Oktyabr – Noyabr – 2017 – Almaniyanın Drezden şəhəri. “Azərbaycanın biznes 

ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının artırılması üzrə Almaniya-Azərbaycan birgə Proqramı”-

da iştirak etmiş və fərqlənmə sertifikatı ilə təltif edilmişdim. 

Oktyabr, 2021 – Erasmus+ Work4ce beynəlxaq layihəsi çərçivəsində, akademik 

modulların yaradılması üzrə, 4 fərqli ölkədən olan universitetlər arasında Menecment 

toplantısında və gələcək addımların müzakirəsində AzMİU unversitetinin təmsil etmiş və aktiv 

iştirak etmişdim. 

 

 

 


