QISA MƏLUMAT FORMASI

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı
Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə dekan
müavini
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
İş telefonu: +99412) 510-13-41
E-mail: aytakin_ibrahimli@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT











1986-cı ildə Şəmkir rayonunda anadan olub.
2004-cü ildə Bakı şəhəri Xətai rayonu 194 nömrəli orta məktəbi bitirib.
2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb.
2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Dövlət hüququ ixtisası
üzrə magistraturasını bitirib.
2011-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Konstitusiya hüququ” kafedrasında 5607.01“Dövlət hüququ, bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə doktoranturasında təhsil almşdır.
2016-cı ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2011-ci ildən h/h kimi Bakı Dövlət Universitetinin Konstitusiya hüququ kafedrasının
müəllimidir;
2014-cü ildən h/h kimi BDU-nun Hüquq fakültəsinin Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və
ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışır.
2017-ci ildən Konstitusiya hüququ kafedrasının dosentidir.
Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2004-cü ildə Bakə Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 2008-ci ildə bakalavr
təhsil pilləsini, 2010-cu ildə isə magistratura təhsil pilləsini fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
2011-2015-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Konstitusiya hüququ” kafedrasında 5607.01“Dövlət hüququ, bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə doktoranturasında təhsil almşdır.
2015-ci ildə “Azərbaycan dövlətinin sosial funksiyasının konstitusiya hüquqi aspektləri”
mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiyasını müdafiə
etmişdir. 2016-cı ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almış, 2017-ci ildən Konstitusiya
hüququ kafedrasının dosentidir
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ







2010-2014-cü illərdə dekan köməkçisi
2010-2012-ci illərdə İnsan hüquqları kafedrasında saathesabı müəllim
2012-2014-cü illər Konstitusiya hüququ kafedrasında saathesabı müəllim
2014-cü ildən h/h, Konstitusiya hüququ kafedrasında müəllim
2014-cü ildən h/h, Hüquq fakültəsi Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
dekan müavini

 2016-cı ildən h/h, Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya şurasının
Seminar Şurasında katib
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 Konstitusiya hüququ, İnzibati hüquq, Bələdiyyə hüququ, dövlət qulluğu, Bələdiyyə
hüququnun aktual problemləri.
YERLİ VƏ BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKİ
1. 2009-cu il, Bakı – Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XIII Respublika elmi konfransı;
2. 2011-ci il, Bakı – “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə
həsr olunmuş” ümumrespublika elmi konfransı;
3. 10 dekabr 2012-ci il, Bakı – Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq
elmi-praktik konfrans;
4. 2013-cü il, Kiyev/Ukrayna – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,
«Актуальна Юриспруденция»;
5. 2015-ci il, Bakı – “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin
inkişafında rolu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans;
6. 2016-cı il, Bakı – “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda
beynəlxalq elmi-praktik konfrans;
7. 2016-cı il, Kiyev – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальна
Юриспруденция»;
8. 2017-ci il, Kiyev – Міжнародній Юридичній Науково-Практичній Конференції На Тему:
«Юридична Наука І Практика: Пошук Правової Гармонії»;
9. 17-19 aprel 2017-ci il, Bakı – Avropa Şurası, Prezident yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Komissiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Dövlət qulluğunda etika
təlimçilər üçün təlim”
10. 11-13 iyul 2017-ci il, Bakı – Avropa Şurası, Prezident yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Komissiyası və Dövlət İmtahan Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Korrupsiyaya qarşı mübarizə
üzrə təlimçilər üçün təlim”
11. 9-10 oktyabr 2017-ci il, Gəncə – “Dövlət sektorunda etik davranış” mövzusunda pilot təlim,
təlimçi
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