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Məzmunu: Universitetdaxili «50+50» qrant proqramının təsis             
                                   edilməsi haqqında  

 
Azərbaycanda elmin və təhsilin inkişafı son dövlrlərdə dövlətin xüsusi diqqət 

mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

«Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli 

Strateqiya»nın və «Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə 

Milli Strateqiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi 

haqqında 04 may 2009-cu il tarixli, «2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali 

təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi barədə 22 may 2009-

cu il tarixli Sərəncamları bu sahədə yeni stimul və impuls yaratmışdır. Bunları və «Bakı 

Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin 24 aprel 2009-cu il tarixli Sərəncamını rəhbər tutaraq, 

BDU-nun 90 illik yubileyi ərəfəsində professor-müəllim heyətinin, əməkdaşların, aspirant, 

magistrant və tələbələrin elm və təhsildə, universitetin ictimai həyatında əldə etdikləri 

nailiyyətləri daha da inkişaf etdirmək məqsədi ilə və BDU Elmi Şurasının 10 aprel 2009-

cu il tarixli 3 saylı iclasının qərarını nəzərə alaraq  

 
ƏMR EDİRƏM 

 
1. BDU-nun 90 illik yubileyi münasibətilə professor-müəllim heyətinin, əməkdaşların, 

aspirant, magistrant və tələbələrin elm və təhsildə əldə etdikləri naliyyətləri inkişaf 
etdirmək məqsədi ilə  universitetdaxili «50+50» adlı qrant proqramı təsis edilsin.  

2. Proqram üzrə 25 professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 25 gənc (35 yaşadək) 
professor-müəllim heyətinə (əməkdaşlara), 25 aspirant və magistranta, 25 tələbəyə 
elm və təhsildə, eləcə də ictimai fəaliyyətlərində uğurları dəyərləndirmək məqsədi 
ilə  fərdi qrantlar ayrılsın.  

3. Qrantların müsabiqə əsasında 9 ay müddətinə hər il oktyabr ayının 1-dən növbəti 
ilin iyun ayının 30-dək verilməsi müəyyən edilsin. 

4. Hər bir fərdi qrantın ümumi məbləği aşağıdakı kimi müəyyən edilsin:  
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 a) universitetin  professor-müəllim heyəti və digər əməkdaşları üçün-1000 (bir 
min)  manat;  
 b) aspirant və magistrantlar üçün-500 (beş yüz) manat; 
 c) tələbələr üçün-500 (beş yüz)  manat.  
5. Fərdi qrantlar təyin edilərkən aşağıdakı meyarlar əsas götürülsün:  
a) Professor-müəllim heyəti və digər əməkdaşlar üçün: 

• Universitetdaxili mövcud reytinq cədvəlindəki göstəricilər; 
• indekslənən xarici ölkə jurnallarında çap edilmiş məqalələr;  
• xaricdə və ölkə daxilində çap edilmiş monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitləri, 
metodik göstərişlər, proqramlar, mühazirə mətnlərinin elektron versiyaları və s.;  
• beynəlxalq və ölkədaxili patentlər; 
• istehsalatda tətbiq olunmuş elmi nəticələr;  
• beynəlxalq və ölkədaxili kollektiv və ya fərdi elmi proqramlar və qrant 
layihələrində  iştirak;    
• beynəlxalq elmi konfranslarda, simpoziumlarda və s. iştirak. 

 
b) Magistrant və aspirantlar üçün:  

• xarici və ölkə jurnallarında çap edilmiş məqalələrdə həmmüəlliflik; 
• beynəlxalq və ölkədaxili patentlərdə həmmüəlliflik; 
• istehsalata tətbiq olunmuş elmi nəticələrin alınmasında, beynəlxalq və daxili 
elmi proqram və qrant layihələrində iştirak;  
• beynəlxalq elmi konfrans, simpoziumlarda, aidiyyəti olan beynəlxalq mübadilə 
proqramlarında iştirak;  
• universitetin elmi və ictimai həyatında əldə etdikləri nailiyyətlər və nümayiş 
etdirdikləri fəallıq.   

c) Tələbələr üçün:  
• təhsildə göstərdikləri yüksək nəticələr;  
• beynəlxalq və daxili fənn olimpiadalarında göstərdikləri yüksək nəticələr;  
• beynəlxalq konfrans, simpoziumlarda, aidiyyəti olan beynəlxalq mübadilə 
proqramlarında iştirak;  
• universitetin elmi və ictimai həyatında əldə etdikləri nailiyyətlər və nümayiş 
etdirdikləri fəallıq.   

6. Fərdi qrantların verilməsi üçün BDU Elmi Şurasının 10 aprel 2009-cu il 3 saylı 
iclasının qərarını əsas tuturaq 2009-cu ilin iyun ayında müsabiqə elan olunsun: 

           -müsabiqənin şərtləri Universitetin www.bsu.az saytında və «Bakı Universiteti» 
qəzetində çap edilsin;  
         -müraciət sənədləri aşağıda təyin edilmiş komissiya tərəfindən təsdiq olunmuş 
xüsusi formaya uyğun tərtib edilsin.  
         -ixtisaslar üzrə müraciət sənədlərini müzakirə edib, fakültə (ETİ) Elmi Şurasına 
təqdim etmək üçün professor-müəllim heyətindən ibarət yaradılacaq xüsusi 
komissiyanın tərkibi fakültə dekanının (ETİ direktorunun) təqdimatı ilə 2009-cu il iyun 
ayının 15-dək Elmi İşlər üzrə prorektora (prof.İ.Ə.Əliyev) təqdim edilsin.  
7. Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər fakültə (ETİ) Elmi Şurasının qərarı ilə hər 

fakültədən (ETİ-dən) hər nominasiya üzrə ən azı 3 (üç) layihə 2009-cu il iyun ayının 
25-dək komissiyaya təqdim olunsun.  

http://www.bsu.az
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8. Müsabiqə 2009-cu il iyun ayının axırında keçirilsin və qalib namizədlər 

iyulda keçiriləcək Universitetin Elmi Şurasının təsdiqinə verilsin. 
9. Müsabiqəni təşkil etmək üçün aşağıdakı tərkibdə komissiya yaradılsın: 
 

1. Akad.A.M.Məhərrəmov -Rektor, sədr 
2. Prof.V.Ə.Əfəndiyev -Tədris İşləri üzrə prorektor, sədr müavini 
3. Prof.İ.Ə.Əliyev -Elmi İşlər üzrə prorektor, sədr müavini 
4. Prof.V.R.İbrahimov -Humanitar məsələlər üzrə prorektor, üzv 
5. Prof.M.Ş.Babayev -Qiyabi və əlavə təhsil üzrə prorektor, üzv 
6. Dos.F.A.Şiriyev -Azad Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv 
7. Prof.İ.N.Əliyeva -Elmi-Tədqiqat hissəsinin rəisi, məsul katib 
8. Dos.İ.H.İbadov -Tədris hissəsinin rəisi, üzv 
9. Dos.A.O.Məmmədova -Magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsinin 

müdiri, üzv 
10. Akad.F.Ə.Əliyev -TR ETİ-nin direktoru, üzv 
11. AMEA-nın müxbir üzvü, 

prof.S.A.Hacıyev 
 
-FP ETİ-nin direktoru, üzv 

12. Akad.V.M.Məmmədəliyev -dekan, üzv 
13. AMEA-nın müxbir üzvü,        

prof. M.F.Mehdiyev 
 
-dekan, üzv 

14. Prof. N.Ş.İsgəndərov -dekan, üzv 
15. Prof. R.Q.Məmmədov -dekan, üzv 
16. Prof. A.Ə.Əzizov -dekan, üzv 
17. Prof. A.Ş.İbrahimov -dekan, üzv 
18. Prof. M.A.Müseyibov -dekan, üzv 
19. Prof. E.İ.Əzizov -dekan, üzv 
20. Prof. S.T.Hacıyev -dekan, üzv 
21. Prof. Z.M.Həsənalıyev -dekan, üzv 
22. Prof. F.Y.Səməndərov -dekan əvəzi, üzv 
23. Prof. X.İ.İsmayılov -dekan, üzv 
24. Prof. H.Ə.Əlizadə -dekan, üzv 
25. Dos. Y.M.Əlizadə -dekan, üzv 
26. Dos. E.Z.Əzizov -dekan, üzv 
27. Dos. A.İ.Xasayev -dekan, üzv 
28. Dos. Ş.S.Ağayev -Fizika Problemləri ETİ-nin aparıcı elmi işçisi, üzv 
29. D.M.Qənbərov -Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, üzv 
30 T.A.Əhmədov -Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri, üzv 
31. Ə.Ş.Sadayev -İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin müdiri, üzv 
32. V.A.Yolçiyev -İnternet və Şəbəkə Texnologiyaları şöbəsinin müdiri, 

üzv 
33. T.M.Sadıqov -Hüquqşünas, üzv 
 

10.Sənədlərin düzgün tərtib olunmasına nəzarət BETİ şöbəsinə (prof.İ.N.Əliyeva) 
tapşırılsın. 

11.Əmrin icrasına nəzarət Elmi İşlər üzrə Prorektor prof.İ.Ə.Əliyevə həvalə edilsin. 
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12.Əmr bütün strukturlarda professor- müəllim heyətinin, əməkdaşların, aspirant, 

magistrant və tələbələrin nəzərinə çatdırılsın. 
 
ƏSAS: Rektorun, Tədris və Elmi İşlər üzrə Prorektorların dərkənarları ilə BDU 

Elmi Şurasının 10 aprel 2009-cu il tarixli 3 saylı iclas protokolundan çıxarış.                
 
               

 REKTOR                       akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 
 
 

Layihəni 
hazırladı:  
 

    Razılaşdırılıb:  

ETH-nin rəisi  
______________ 
Prof.İ.N.Əliyeva 

Tədris işləri üzrə 
prorektor 
 

 
___________________ 

prof.V.Ə.Əfəndiyev  
    
  Elmi işlər üzrə  

prorektor 
 

 
___________________ 

prof.İ.Ə.Əliyev  
  Baş mühasibin  

vəzifəsini icra edən 
 

______________ 
F.H.Babayeva 

  
 

 
Hüquqşünas 
 

 
___________ 
T.M.Sadıqov 

 


