ENVIRONMENTAL POLICY OF KHAZAR UNIVERSITY

Khazar University, with all its activities, is interested in environmental protection. Any management,
technical, scientific, or educational activities undertaken at the University are primarily concerned with
environmental protection. For this purpose, it is considered necessary to carry out the following
activities at the university:
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Promote environmental protection in all related activities and courses
Calculate yearly and monthly carbon footprints and revise regularly
Reflection of all subjects related to the environment in the university curriculum
Training highly qualified specialists in the environment and related areas
Active support for all activities on campus that allow for economic use of water
Minimizing water consumption in toilets, cafes and gardens
As far as possible, sort and recycle household waste generated on campus
Reduction of gas consumption by using high technologies in university heating
Increase the use of alternative energy sources whenever possible
Increase the energy efficiency of university buildings and conduct regular energy audits of
buildings
Conducting regular campaigning among university staff on energy and water use, as well as
waste reduction
Complete transition to e-tools to support activities that reduce paper printing on university
campuses
Recycling or reusing all paper waste separately
Reduction of paper use and minimising it üith all possible means
Collect and hand over all hazardous waste generated on campus
The possible reduction of gasoline and diesel in the university's car park, gradually increasing the
use of hybrid and electric vehicles
Involvement of university staff in regular planting campaigns

Xəzər Universiteti özünün bütün fəaliyyətləri ilə ətraf mühitin qorunmasında maraqlıdır. Universitetdə
həyata keçirilən hər hansı bir idarəetmə, texniki, elmi və ya öyrətmə xaraketrli fəaliyyət ilk növbədı ətraf
mühitin qorunmasını nəzərə alır. Bu məqsədlə, universitetdə aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyətlərin
həyata keçirilməsi zəruri hesab olunur.
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Bütün fəaliyyətlərdə ətraf mühitin müdafisəini təmin etmək
Ətraf mühitlə əlaqəli olan bütün fənlərin universitet kurrikulumunda əks olunması
Ətraf mühit və onaunla əlaqəli olan sahələrdə yüksək ixtisaslı mütəxəsislərin hazırlanması
Universitet kampüsündə sudan qənaətlə istifadəyə imkan verən bütün fəaliyyətlərin aktiv
şəkildə dəstəklənməsi
❖ Ayaqyollarında, yeməkxanalarda, bağlarda sudan isitfadənin minimallaşdırılması
❖ Universitet kampüslərində yaranan məişət tullantılarının mümkün olduğu qədər çeşidlənməsi və
təkrar istifadəsi
❖ Universitetin isidilməsində qaz sərfinin yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə azaldılması

❖ Mümkün olan qədər, alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artırırlması
❖ Universitet binalarının enerji effektivliyinin artırılması və binalarda müntəzəm enerji auditinin
aparılması
❖ Universitet əməkdaşları arasında enerji və su istifadəsi, habelə tullantıların azaldılması ilə bağlı
müntəzəm təşviqat işlərinin aparılması
❖ Universitet kampüslərində kağız çapının azaldılmasına imkan verən fəaliyyətlərin dəstəklənməsi
və elektron vasitələrə tam keçid
❖ Bütün kağız tullantılarının ayrıca toplanaraq müvafiq yerlərə təhvil verilməsi və ya yenidən
istifadəsi
❖ Universitet kampüslərində yaranan bütün təhlükəli tullantıların toplanaraq müvafiq yerlərə
təhvil verilməsi
❖ Universitetin maşın parkında benzin və dizelin mümkün olan qədər azaldılması, hibrid və elektrik
maşınların istifadəsinin tədricən artırılması
❖ Universet əməkdaşlarının müntəzəm olaraq ağacəkmə kampaniyalarına cəlb edilməsi

