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ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
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 2010-cu ildə dosent elmi adını alıb.
 2014-cü ildə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanları və yazılı ədəbiyyat» mövzusunda doktorluq
disssertasiyası müdafiə edib.
 2015-ci ildə professor elmi adını alıb.
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 2010-2015-ci illərdə BDU-nun Azərbayсan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında dosent.
 2015-ci ildən BDU-nun Azərbayсan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru.
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