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ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1. Tələbə Elmi Birliyi (bundan sonra TEB) Filologiya fakültəsinin bakalavriat və
magistratura pilləsində təhsil alan tələbələrin elmi maraq və yaradıcılığına nəzarəti həyata
keçirən, onların elmi fəaliyyətini stimullaşdıran seçkili orqandır.
2. TEB bakalvariat və magistrantları universitetin elmi və pedoqoji həyatında fəal
iştirakını təmin etmək, istedadlı, bacarıqlı gəncləri üzə çıxarmaq, universitetin gələcəkdəki
kadr potensialını möhkəmləndirmək məqsədilə fəaliyyət göstərir.
3. TEB fakültə rəhbərliyinə tabedir və fakültənin Elmi şurası qarşısında hesabat
verir.
4. TEB öz fəaliyyətində elm və təhsil sahəsində müvafiq normativ hüquqi aktları,
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, “Ali təhsil müəssisəsində
təhsilalanların elmi tədqiqat işinin təşkili haqqında Əsasnamə”ni, ali təhsil müəssisəsinin
Nizamnaməsini və bu Əsasnaməni əldə rəhbər tutur.
ƏSAS MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏR
1. TEB-in məqsədi fakültənin elmi həyatının dinamikliyini təmin etmək üçün elmi
tədbirlərin həyata keçirilməsi, elmi-texniki potensialın təkmilləşdirilməsi, bakalavriat və
magistrantların elmi tədqiqat fəaliyyətinin genişləndirilməsi və stimullaşdırılmasında
fakültənin işinə kömək etməkdir.
2. TEB tələbələri elmi yaradıcılığa cəlb etməklə və ya onların elmi fəaliyyətini
stimullaşdırmaqla universitetin elmi həyatındakı aktivliyini təmin etməlidir.
3. TEB tələbələr arasında elmi yaradıcılığın ayrı-ayrı formalarının təbliğ edilməsi,
həmin formalara və fundamental tədqiqatların aparılmasına gənclərin marağının artırılması
üçün köməklik göstərməlidir.
4. TEB tələbələrin tədqiqatçılıq fəaliyyətinə istiqamət verməklə onlarda seçdikləri
peşəyə yaradıcı münasibət formalaşdırmalıdır.

5. TEB fakültənin istedadlı gənclərinin məqsədyönlü şəkildə elmi tədqiqat və elmitəşkilati işlərə, yüksək texnologiyaların mənimsənilməsinə cəlb olunmasını təmin
etməlidir.
6. TEB tələbələrin elmi tədqiqat işlərinin nəşrə hazırlanmasına yardım etməlidir.
7. TEB fakültə tələbələrinin elmi konfranslarda iştirakını təmin etməli, bu barədə
mütəmadi olaraq təbliğat işləri aparmalıdır.
8. TEB tələbələrin müxətlif elmi seminarlarda, tədbirlərdə iştirakını təşkil etməlidir.
9. TEB digər ali məktəblərin elmi təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasıda yaxından
iştirak etməlidir.
10. TEB fakültə tələbələrinin elmi nailiyyətlərinin işıqlandırılması və təbliğatını
həyata keçirlməlidir.
TƏLƏBƏ ELMİ BİRLİYİNİN STRUKTURU
1. TEB-ə seçki hər yeni tədris ilinin başlandığı gündən iki ay müddətində aparılmalı
və fakültədə (əyani və qiyabi formada) bütün təhsil alanların seçkidə iştirak etmək hüququ
sərbəstdir.
2. TEB-in tərkibi universitet və fakültə rəhbərliyinin, o cümlədən bakalavriat və
magistrantların iştirakı əsasında ilk iclasda müəyyənləşdirilir.
3. TEB-in tərkibinin müəyyən olunması iclasda iştirak edən tələbələrin könüllü
olaraq namizədliklərini irəli sürməsi və səsvermə yolu ilə müəyyənləşir.
4. TEB sədri vəzifəsinə fakültənin elmi həyatı ilə sıx bağlı olan, aktiv elmi fəaliyyət
göstərən ən aşağısı magistratura pilləsinin tələbələri və fakültənin gənc əməkdaşları
namizəd ola bilər.
5. TEB üzvlüyünə seçilmiş tələbələr birliyin idarə heyətini öz aralarında müstəqil
səsvermə yolu ilə formalaşdırırlar. TEB-in tərkibi şura sədri, şuranın baş koordinatoru
(birinci müavin), təhsil pillələri üzrə iki müavin (koordinatorlar), komitə (və ya
bölmə) rəhbərləri, katib, eləcə də daimi və fəxri üzvlərdən ibarətdir.
6. TEB-in idarə heyəti aşağıdakı kimidir:
I. Tələbə Elmi Birliyinin sədri.
TEB sədrinin müavinləri:

II. TEB sədrinin birinci müavini (birliyin baş koordinatoru)
III. Bakalavriatların elmi fəaliyyətinə nəzarətin təşkili üzrə müavin (birliyin
koordinatoru).
IV. Magistrantların elmi fəaliyyətinə nəzarətin təşkili üzrə müavin (birliyin
koordinator).
TEB-in müvafiq məsələlər üzrə komitə (və ya bölmə) rəhbərləri:
V. İdeya və layihələndirmə komitəsinin rəhbəri
VI. Təşkilati işlər üzrə komitə rəhbəri
VII. Mətbuat-informasiya komitəsinin rəhbəri
VIII. Əlaqələndirmə komitəsinin rəhbəri
IX. Elmin təbliği və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üzrə komitə rəhbəri
X. TEB-in katibi
7. TEB-in idarə heyətinin sayı 10 (on) nəfərdən çox olmamalıdır.
8. TEB öz elmi şurasının iclaslarında daimi üzvlərin qəbulu ilə yanaşı, fakültənin
tanınmış alimlərini, təcrübəli gənc tədqiqatçılarını fəxri üzvülüyə qəbul etmək haqqında
qərar qəbul edə bilər.
9. Fəxri üzvlər TEB-in fəaliyyətini gücləndirən tövsiyələr, məsləhətlər verir, birliyin
reallaşdırdığı tədbirlərdə köməklik göstərir.
10. TEB-ə üzv olan tələbələr müvafiq komitələr üzrə fəaliyyətə cəlb olunurlar.
Komitələrin sayı, üzvləri və fəaliyyət istiqaməti birliyin fəaliyyət perspektivinə uyğun
təşkil edilir.
11. TEB üzvləri ali təhsil aldıqları müddətdə müvəffəqiyyət göstəricilərinə görə
fərqlənən, təcrübəli, təşəbbüskar və rəhbərliyin rəğbətini qazanmış gənclərdən ibarət
olmalıdır.
TƏLƏBƏ ELMİ BİRLİYİNİN İŞİNİN TƏŞKİLİ
1. TEB-in ali orqanı elmi şuradır. TEB-in yaradılması və yenidən təşkili birliyin
elmi şurasının qərarı əsasında həyata keçirilir.
2. TEB üzvləri elmi şuranın iclaslarında öz tədbirlər planını müəyyənləşdirir və
tələbələrin iştirakı ilə onları reallaşdırır.

3. İclaslarda TEB üzvləri ilə yanaşı, idarə heyətinin tövsiyəsi ilə fakültənin
əməkdaşlarının və tələbələrinin də könüllü şəkildə iştirakı mümkündür.
4. TEB-in fəaliyyətinə fakültə rəhbərliyi nəzarət edir. TEB-in tədbirlər planı fakültə
dekanının icazəsi ilə reallaşdırılır.
5. TEB-in fəaliyyət istiqaməti təşkil olunan iclaslarda və fakültə dekanının göstərişi
əsasında müəyyənləşir. Həyata keçirilən tədbirlər planı ilk növbədə fakültənin elmipedaqoji fəaliyyətini genişləndirməyə və tələbələrin öz perspektivlərini reallaşdırmasına
xidmət edir.
6. TEB-də fəaliyyət göstərən komitələr müvafiq istiqamətlər üzrə tədbirlər hazırlayır
və burada tələbələrin iştirakını təmin edir.
7. TEB üzvlərinin təşəbbüsü ilə elmi konfranslar, seminarlar, disput-klublar və digər
tədbirlər təşkil edilir. Birlik ölkədaxili elmi tədbirlərdə tələbələrin iştirakını təmin edir.
Həmçinin TEB üzvləri rəhbərliyin göstərişi ilə universiteti müxtəlif respublika və
beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə təmsil edirlər.
8. TEB vasitəsilə reallaşan tədbirlərdə tələbələr uğurlar əldə etməklə yanaşı, həm də
vaxtlarını səmərəli keçirirlər.
9. İdarə heyətinə seçilənlər üçün birliyin üzvü olmasını bildirən vəsiqələrin tərtibi
elmi şuranın qərarı əsasında müəyyənləşir.
10. TEB-in plenar iclasının qərarları gizli və ya açıq səsvermə yolu ilə iştirakçıların
səs çoxluğu əsasında qəbul edilir.
11. TEB müstəqil özünüidarə orqanı kimi müvafiq “Əsasnamə” əsasında fəaliyyət
göstərir.
TEB ÜZVLƏRİNİN HÜQUQLARI
1. TEB üzvlərinin hüquqları fakültə rəhbərliyi tərəfindən qorunur.
2. TEB üzvləri müstəqil şəkildə toplaşa və iclaslar təşkil edə bilər.
3. TEB üzvləri dərsdənkənar ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir.
4. TEB-in fəaliyyəti tələbələrin dərs prosesinə mane olmamalıdır.
5. TEB üzvləri müstəsna hallarda və dekanın icazəsi ilə dərs prosesində elmi təbliğat
işləri apa və tələbələri məlumatlandıra bilər.

6. Fakültənin elmi həyatının canlandırılması üçün TEB üzvləri dekanın nəzarəti ilə
müstəqil şəkildə elmi təbliğat işləri apa bilər.
7. TEB-in fəaliyyətinə maneə yaradılması, onun üzvlərinə qarşı təbliğat aparılması,
hər hansı bir təzyiq göstərilməsi, onların işinə əsassız və yersiz müdaxilələr edilməsi
yolverilməzdir. Bu kimi neqativ hallarla bağlı TEB üzvləri öz elmi şuralarının iclaslarında
məsələ qaldırmaq və qərarlar qəbul etmək hüququna malikdir. Həmin qərarlar dekanın
tövsiyəsi və tapşırığı əsasında icra oluna bilər.
8. TEB öz fəaliyyəti üçün maliyyə məsələlərini üzvlərin və fakültə rəhbərliyinin, o
cümlədən tələbələrin könüllü təşəbbüsləri ilə həll edə bilər. Həmçinin TEB öz büdcəsini
müəyyən qrant layihələr, müsabiqələr, eləcə də müxtəlif özəl müəssisələrlə aparılmış
danışıqlar əsasında sponsorluq vasitəsilə - himayədar tapmaqla da formalaşdıra bilər.
TEB-in idarə heyətinin vəzifələrinə dair məlumatlar
TEB sədrinin vəzifələri:
1. Tələbə Elmi Birliyinə rəhbərlik etmək;
2. Müvafiq qaydada birliyin iclaslarını çağırmaq;
3. Birliyin verdiyi qərarları müzakirə əsasında təsdiq və ya ləğv etmək;
4. TEB üzvlərinin fəaliyyətinə nəzarət etmək;
5. Birlik daxilində nizam-intizamı təmin etmək;
6. Universitet və fakültə rəhbərliyinin göstərişlərini tələbələrə çatdırmaq;
7. TEB-in tədbirlər planı barəsində fakültə rəhbərliyini vaxtaşırı məlumatlandırmaq.
Müavinlərin vəzifələri:
1. Müavinlər TEB sədrindən sonra şuranın üzvlərinə və fəaliyyətinə, ümumiyyətlə,
birliyə cavabdeh ikinci səlahiyyətli şəxslərdir.
2. TEB-sədrinin birinci müavini birliyin baş koordinatorudur.
3. Baş koordinator sədrdən sonra birliyin idarə olunmasına nəzarət edən ikinci mühüm
səlahiyyətli şəxsdir. Sədrdən sonra bütün üzvlər ona tabedir.

4. Baş koordinator TEB sədri qarşısında hesabat verir.
5. Digər iki müavin - koordinatorlar: biri bakalavriatların, digəri isə magistrantların
elmi fəaliyyət və yaradıcılıqlarına nəzarət edir, onlarla mütəmadi şəkildə
maraqlanır.
6. TEB sədri bu və ya digər səbəbdən olmadıqda müavinlər onun səlahiyyətlərini
müvəqqəti icra edir.
7. Müvafiq qaydada TEB sədrinin tapşırıqlarına əməl etməli və göstərişlərini
tələbələrə çatdırmalıdır.
8. Keçiriləcək iclaslar barədə birlik üzvlərini məlumatlandırmalıdır.
9. TEB sədrinin icazəsi olmadan birlik üzvlərinə göstərişlər verə bilməz.
Komitə rəhbərlərinin vəzifələri
1. Fakültənin elmi həyatını canlandıracaq ideyalar vermək, təkliflər hazırlamaq və
layihələr təqdim etmək;
2. Elmi tədbirlərin (elmi konfrans, debatların, simpoziumların və s.) təşkilinə, gedişatına
nəzarət etmək, habelə tələbələrin bu tədbirlərdə iştirakını təmin etmək;
3. Tələbələrin elmi işlərinə və fəaliyyətlərinə aid prosesləri izləmək;
4. Qış və yay imtahan sessiyalarının nəticələrinə əsasən tələbələrin müvəffəqiyyət
göstəriciləri ilə maraqlanmaq;
5. TEB-in fəaliyyətini mətbuat-informasiya vasitərlərində işıqlandırmaq;
6. Müəllim və tələbələr arasında elmi münasibətləri canlandırmaq, tələbələrə müəyyən
istiqamətlər üzrə elmi rəhbərlər təyin etməyə vasitəçi olmaq;
7. Digər ali təhsil müəssisələri ilə elmi əlaqələrin genişlənməsi və möhkəmlənməsinə
çalışmaq;
8. TEB-in katibi birliyin elmi şurasının iclaslarının protokolunu tərtib etməli, birliyə aid
sənədlərin qorunmasına nəzarət etməlidir.

“ƏSASNAMƏ”YƏ ƏLAVƏ
Tələbə Elmi Birliyinin idarə heyəti və üzvlərinin qrafiki
Sıra
№

Ad, soyad və ata adı

Vəzifəsi
(təhsili, qrupu)

Əlaqə vasitələri
(tel., imeyl)

Qeyd üçün

İdarə heyəti
Birliyin sədri

1.
Birliyin baş koordinatoru (sədrin birinci müavini)

2.
TEB sədrinin bakalavriatların elmi fəaliyyətinə nəzarətin təşkili üzrə müavini (koordinator)

3.
TEB sədrinin magistrantların elmi fəaliyyətinə nəzarətin təşkili üzrə müavini (koordinator)

4.
İdeya və layihələndirmə komitəsinin rəhbəri

5.
Təşkilati işlər üzrə komitə rəhbəri

6.
Mətbuat-informasiya komitəsinin rəhbəri

7.
Əlaqələndirmə komitəsinin rəhbəri

8.
Elmin təbliği və fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üzrə komitə rəhbəri
9.
Birliyin katibi
10.
Üzvlər

İş planının qrafiki (nümunə üçün)
Sıra
№ si
1.
1.
2.
3.
4.

Görüləcək işlərin qısa məzmunu

İcra müddəti

İcraya məsul şəxs

2.

3.

4.

Tələbə Elmi Birliyinin sədri:

Pərvin Eyvaz oğlu Eyvazov
“Türkoloji araşdırmalar” ETL-in
kiçik elmi işçisi
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