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BDU  Elmi  Şurasının  13 dekabr 2013-cü il tarixli 

iclasının (pr. № 1) qərarı əsasıda rektorun  31 mart  

2014-cü il tarixli R-30 nömrəli əmri ilə təsdiq 

edilmişdir. 

 

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elmi Araşdırma Mərkəzinin 
 

ƏSASNAMƏSİ 
 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Bu Əsasnamə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Elmi Araşdırma 

Mərkəzinin (bundan sonra BEAM) yaradılmasını, tərkibini, məqsədlərini, hüquq və 

vəzifələrini reqlamentləşdirir. 

1.2. BEAM Universitetin virtual olaraq fəaliyyət göstərən struktur bölməsidir.  

1.3. BEAM öz fəaliyyətində “Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu”nu və digər normativ-hüquqi aktları, BDU-nun Nizamnaməsini və bu 

Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.4. BEAM aşkarlıq, könüllülük və onun üzvlərinin bərabər hüquqları əsasında 

fəaliyyət göstərir. 

1.5. BEAM-ın  üzvləri öz vəzifələrini ictimai əsaslarla yerinə yetirirlər. 

1.6. BEAM BDU-nun Elmi şurasının qərarı əsasında BDU-nun rektorunun əmri 

ilə yaradılır, ləğv edilir, yenidən təşkil edilir və adı dəyişdirilir. 

1.7. BDU-nun saytında BEAM-ın xüsusi web-səhifəsi açılır. Bu səhifədə 

BEAM-ın fəaliyyəti, üzvləri və həyata keçirdiyi tədbirlər haqqında məlumatlar 

verilir. 

 

2. BEAM-ın məqsədi, vəzifələri və hüquqları 

 

2.1. BEAM Universitetin inkişafının strategiyası və perspektiv planının 

formalaşmasına, milli və beynəlxalq ümumtəhsil xidmətləri bazarında onun rəqabət 

qabiliyyətinə təsir göstərmək, ali peşəkar təhsil sistemində sosial tərəfdaşlığı 

genişləndirmək, BDU-nun inkişaf proqramının reallaşdırılması üçün ştatdankənar 

əlavə kadr potensialı cəlb etmək, BDU-nun təhsil, elm və innovasiya fəaliyyətinin 

təkmilləşdirilməsinin mühüm məsələlərini həll etmək, elm və təhsil sahəsində xaricdə 

yaşayan elm adamları ilə birgə müştərək layihələrin hazırlanması və həyata 

keçirilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. 

2.2. BEAM-ın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- BDU-nun beynəlxalq təhsil, elm, texniki, mədəni sahələrdə əməkdaşlığının 

inkişaf etdirilməsinə yardım; 

- BDU-nun elm-təhsil, istehsalat-innovasiya, mədəni-intellektual mərkəz kimi 

fəaliyyəti və kompleks inkişafına yardım; 

- istedadlı məzunların xaricdə təhsil almasına yardım; 

- elmi, praktik və digər ictimai faydalı fəaliyyətin təbliğ edilməsi.   
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2.3. Üzərinə qoyulan vəzifələri yerinə yetirmək üçün BEAM aşağıdakı 

hüquqlara malikdir: 

- BDU-nun fəaliyyəti ilə bağlı zəruri informasiya və materialları müəyyən 

edilmiş qaydada tələb etmək və almaq;  

- BDU rəhbərliyinə BDU-nun inkişaf proqramının yerinə yetirilməsinə, onun 

maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsinə təsir edən tədbirlər keçirmək haqqında 

təkliflərlə müraciət etmək; 

- BEAM-ın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərin öyrənilməsi üçün komissiya və 

işçi qrupları yaratmaq və onların fəaliyyətləri ilə bağlı tövsiyələr hazırlamaq; 

- müəyyən edilmiş qaydada BDU-ya alim və mütəxəssislərin cəlb edilməsi üçün 

təkliflər vermək. 

 

3. BEAM-n tərkibi və fəaliyyəti  

 

3.1. BEAM-ın tərkibinə onun sədri, sədr müavinləri (sədr müavinlərindən biri 

BEAM-ın xarici üzvləri sırasından da seçilə bilər), elmi katibi və üzvləri daxil olur. 

3.2. BEAM-ın fəaliyyətinə ümumi elmi rəhbərlik BDU rektoru tərəfindən 

həyata keçirilir. 

3.3. BEAM-n fəaliyyətinə onun Sədri başçılıq edir. BEAM-ın Sədri BDU-nun 

rektoru tərəfindən təyin edilir. Rektor istənilən zaman BEAM-ın Sədrini yenidən seçə 

bilər. 

3.4. BEAM-ın Sədri: 

- BEAM-ın işini təşkil edir, onun iclaslarında sədrlik edir; 

- BEAM-ın iclaslarının gündəlik məsələlərini təsdiq edir; 

- BEAM-ın fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərdə BEAM-ın təmsil edir; 

- BEAM-ın qərar və göstərişlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və onların 

yerinə yetirilməsini təmin edir; 

- səlahiyyətləri çərçivəsində xidməti yazışmalar aparır; 

- özü müvəqqəti olmadığı müddətdə vəzifələrinin yerinə yetirilməsini BEAM 

Sədrinin müavininə həvalə edir; 

- BEAM üzvlərinin mükafatlandırılmasına təşəbbüs göstərir və təklif verir; 

- qanunvericiliyə, BDU-nun Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq 

digər vəzifələri yerinə yetirir. 

3.5. BEAM-ın  Sədrinin təqdimatı əsasında rektor tərəfindən BEAM-ın sədr 

müavinləri təyin edilir. Sədr müavinlərinin səlahiyyətləri BEAM-ın sədri tərəfindən 

müəyyən edilir. 

3.6. BEAM-ın üzvləri xaricdə yaşayan və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən elm 

və təhsil müəssisələrində çalışan elm adamlarından ibarətdir. 

3.7. BEAM üzvləri ictimai və beynəlxalq təşkilatlarda, kütləvi informasiya 

vasitələrində, o cümlədən digər xarici elm və təhsil müəssisələri və ayrı-ayrı 

vətəndaşlarla əlaqədə  BDU-nun maraqlarını təmsil edir. 

3.8. BEAM üzvləri BDU-da daimi işlə təmin olunmaq arzularını bildirdikdə bu 

məsələyə növbədənkənar baxılır və müsabiqə zamanı BEAM üzvlərinə üstünlük 

verilir. 
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3.9. BEAM üzvləri beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda BDU 

adından iştirak etmək və beynəlxalq tədbirlərdə BDU-nu ştatda olan işçilərlə bərabər 

hüquqda təmsil etmək səlahiyyətinə malikdir. 

3.10. BEAM üzvləri BDU adından impact faktorlu jurnllarda çap etdirdiyi 

məqalələrə görə mövcud qaydada mükafatlandırıla bilər.    

3.11. BEAM üzvünün fəaliyyəti vaxtından əvvəl aşağıdakı hallarda dayandırıla 

bilər: 

- öz xahişi ilə; 

- müntəzəm olaraq BEAM-ın Əsasnaməsi ilə müəyyən edilən tələbləri yerinə 

yetirmədikdə; 

3.12. BEAM-ın fəaliyyətinin təşkilati və maddi-texniki təminatı BDU-ya həvalə 

edilir.  

 

4. Əsasnaməyə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi 

 

4.1. Bu Əsasnamə BDU Elmi şurasının qərarı əsasında rektor tərəfindən təsdiq 

edilir  və təsdiq edildiyi andan qüvvəyə minir. 

4.2. Bu Əsasnaməyə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi və onun yeni redaksiyada 

qəbul edilməsi BDU-nun Nizamnaməsinə müvafiq olaraq yerinə yetirilir. 

 

5. BEAM-ın maliyyələşdirilməsi 

 

5.1. BEAM aşağıdakı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir: 

- BDU tərəfindən ayrılan vəsaitlər;  

- qanuna uyğun olaraq, yerli və xarici hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ianələri; 

- qanuna uyğun olaraq, xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların qrantları və 

digər ayırmaları; 

- qanunla qadağan olunmayan digər mənbələr. 

 

 


