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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 

 1982-ci il 15 oktyabrda Bakı şəhərində anadan olub; 

 1998-ci ildə Bakı şəhər 245 nömrəli orta məktəbini bitirib; 

 1998-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin  Hüquq fakültəsində təhsil alıb; 

 2002-2003-ci illərdə hərbi xidmətdə olub; 

 2003-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində“ Dövlət hüququ” ixtisaslaşması üzrə magistraturada təhsil 

alıb; 

 2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində“Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə 

qiyabi aspirantı olub; 

 2006-cı ildən BDU-nun Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının müəllimi işləyir; 

 2012-ci ildən BDU-nun Hüquq fakültəsində elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantdır; 

 2014-cı ildən h/h, Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya şurasının Seminar Şurasında 

sədr müavinidir; 

 2015-ci ildən BDU-nun Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının dosentidir; 

 Evlidir, iki övladı var.  

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI 

1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olaraq, 2002-ci həmin fakültənin bakalavriat 

pilləsini bitirmişdir. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “Dövlət hüququ” 

ixtisaslaşması üzrə magistraturasına daxil olmuş, 2005-ci ildə magistratura təhsil pilləsini fərqlənmə  diplomu 

ilə bitirmişdir. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin 12.00.02. – “konstitusiya hüququ; 

bələdiyyə hüququ” ixtisası üzrə qiyabi aspiranturasına daxil olmuşdur. 2010-cu ildə Milli Aviasiya 

Akademiyasında “Yerli özünüidarəetmənin təşkilati hüquqi formaları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə 

etmiş, Ali Attestasiya Komissiyasının 2011-ci il tarixli qərarı ilə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi 

almışdır. 2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Konstitusiya hüququ kafedrasının 

müəllimidir. 2012-ci ildən BDU-nun hüquq fakültəsində “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları” ixtisası üzrə 

elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturasına qəbul olmuşdur. 2013-cü ildə BDU-nun Konstitusiya hüququ 

kafedrasının dosent əvəzi, 2015-ci ildə isə dosenti seçilmişdir. 2015-ci ildə Ali Attestasiya Komissiyası 

tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir. 2 dərslik, 1 dərs vəsaiti, 3 monoqrafiya, 2 tədris proqramı, 51 məqalənin 

müəllifidir. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 2006- BDU-nun Hüquq fakültəsi Konstitusiya hüququ kafedrasında müəllim  

 2013-2015- BDU-nun Hüquq fakültəsi Konstitusiya hüququ kafedrasında dosent əvəzi 

 2015- h/h- BDU-nun Hüquq fakültəsi Konstitusiya hüququ kafedrasında dosent  

 2014-cı ildən h/h, Bakı Dövlət Universiteti nəzdindəki FD.02.013 Dissertasiya şurasının Seminar 

Şurasında sədr müavini 



TƏDQİQAT SAHƏSI 

 İnzibati hüquq; 

 Parlament hüququ; 

 İnzibati-prosessual hüquq; 

 Bələdiyyə hüququ; 

 Konstitusiya hüququ.  

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 

 2010-2017-ci illərdə Almaniya, İspaniya, Türkiyə, Ukraniya, Rusiya, Qazaxstan, Gürcüstan, 

Özbəkistanda bir sıra konfrans, simpozium və seminarlarda iştirak etmişdir.   
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2. Referendumun anlayışı və mahiyyəti // “Qanun” jurnalı, 2005,  № 2 (130), s. 30-32  
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materialları”. Bakı 2005, s. 32-33 
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respublika elmi-praktiki konfransının materialları (23 dekabr 2011-ci il). 1-ci cild. Bakı, 2012, s. 107-

108 
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DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR 

 

Bakı Dövlət Universitetinin Gənc Alimlər Şurasının üzvü.   

  
 

 

TƏLTİFLƏR 

 

1. 2012-ci il 4-6 may tarixlərdə “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda 3-cü beynəlxalq 

konqresdə fəaliyyətinə və iştirakına görə Samsun 19 mayıs Universitetinin rektoru tərəfindən verilmiş 

diplom; 

2. 2013-cü il “Elmi tədqiqatların və texnologiyaların transferi nəticələrinin kommersiyalaşdırılması” 

mövzusunda təlimdə iştirakına görə Ukrayna Elmlər Akademiyasının Elmi Tədqiqatlar İnstitutunun 

direktoru tərəfindən verilmiş sertifikat. 

 

 


