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Məzmunu: Beynəlxalq elm və təhsilə inteqrasiya şöbəsinin 
vəzifələrinin, strukturunun və tərkibinin yenilənməsi haqqında 

 
Rektorun 28.11.2008 tarixli R-74 saylı əmri ilə yaradılmış Beynəlxalq elm və təhsilə 

inteqrasiya şöbəsi (BETİ şöbəsi) fəaliyyəti dövründə bir sıra nailiyyətlər əldə etmişdir. BDU-nun 
beynəlxalq reytinqinin yüksəldilməsi, elmi tədqiqatlar sahəsində Azərbaycanın dünyadakı yerinin 
ölkənin elmi potensialına, iqtisadi inkişaf göstəricilərinə, siyasi nüfuzuna uyğunlaşdırılmasında 
Universitetin rolunun artırılması, universitetin veb saytının yaradılması, əməkdaşların elmi 
işlərinin beynəlxalq jurnallarda nəşrini təşviq edilməsi, professor-müəllim heyətinin və elmi 
işçilərin beynəlxalq və daxili elmi fondlar və informasiya bazaları haqda məlumatlandırması 
istiqamətində işlər görülmüşdür. 2009-2011-ci illərdə şöbənin rəhbərliyi ilə Tomson Reyters 
Agentliyi tərəfindən indekslənən jurnallarda çap olunmuş elmi məqalələrə görə BDU 
əməkdaşlarının mükafatlandırılması sistemi yaradılmış, universitetdaxili təsis edilmiş “50+50” 
qrant sisteminin sənədləri, qiymətləndirmə formaları işlənib hazırlanmış, şöbə əməkdaşlarının 
iştirakı və köməyi ilə müxtəlif beynəlxalq və ölkədaxili fondlara qrant layihələri təqdim olunmuş, 
universitetdə, fakültə və elmi-tədqiqat institutlarda çoxsaylı görüşlər, təqdimatlar, məlumat 
günləri təşkil edilmişdir. 

Görülmüş işlər nəticəsində indekslənən jurnallarda çap olunmuş əsərlərin sayı 2010-cu ildə 
2008-ci ilə müqayisədə 2,2 dəfə artmış, onların keyfiyyəti isə əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmişdir. 
Bakı Dövlət Universiteti 2010-cu ildə dünya universitetlərinin reytinq siyahısında 2000 qabaqcıl 
universitet arasında 608-ci yeri tutmuşdur. 

Beləliklə,  BDU-nun Elmi Şurasının qərarları və Rektorun əmrləri ilə universitet kollektivi 
və şöbə qarşısında qoyulmuş vəzifələr əsasən yerinə yetirilmişdir. Bu prosesdə qazanılmış 
təcrübədən istifadə edərək universitet əməkdaşları, struktur vahidləri, BETİ şöbəsi qarşısında əldə 
olunmuş nailiyyətlərin möhkəmləndirilməsi, reytinqdə yüksəlişə nail olunması, digər reytinq 
siyahılarında yer almaq kimi daha məsul vəzifələrin qoyulması vacib hesab olunur. Əsas məqsəd 
mövcud imkanlardan səmərəli istifadə etməklə yaxın illərdə BDU-nun Cənubi Qafqaz regionunda 
reytinqinə görə birinci universitetə çevrilməsinə, dünya universitetləri reytinqinə daxil olmasına 
nail olmaqdır. Bu istiqamətdə aparılacaq islahatlar zamanı BETİ şöbəsinin vəzifələrinin, struktur 
və tərkibinin yenilənməsinə ehtiyac duyulur. Qeyd olunanları nəzərə alaraq 
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       1. BETİ şöbəsinin tərkibində aşağıdakı qruplar təşkil olunsun: 

1.1  Beynəlxalq təhsil və elmi proqramlar qrupu; 
1.2  BDU-nun elmi jurnallarının qeydiyyat qrupu; 
1.3   Elektron kitabxana üzrə işçi qrup. 

       2. Şöbə fəaliyyətini aşağıdakı istiqamətlərdə təşkil etsin: 
2.1 BDU-nun elmi jurnallarının, ilk növbədə “Bakı Universitetinin Xəbərləri”-nin bütün 

seriyalarının Tomson Reyters Agentliyinin siyahısına daxil edilməsi üçün lazım olan tədbirlər 



planının hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
2.2 Ölkədaxili və xarici elmi fondlarla əməkdaşlığın davam etdirilməsi və 

gücləndirilməsi; 
2.3 BDU-nun dünyanın məşhur agentlikləri tərəfindən aparılan dünya universitetlərinin 

reytinq siyahılarına daxil edilməsinə nail olmaq üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
2.4 BDU əməkdaşlarının Tomson Reyters Agentliyi tərəfindən indekslənən 

jurnallardakı məqalələrinə görə mükafatlandırılması və universitetdaxili “50+50” qrant 
sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması; 

2.5 Elektron kitabxananın təkmilləşdirilməsi, abunə olunması vacib hesab edilən xarici 
elmi jurnallar, kitablar, dərslik, dərs vəsaitləri və məlumat bazaları haqda təkliflərin hazırlanması; 

2.6 Universitetin veb saytının daha da zənginləşdirilməsi üçün tədbirlərin həyata 
keçirilməsi. 
          3. BETİ şöbəsinin hazırda fəaliyyətdə olan bütün üzvlərinə təşəkkür elan edilsin.  
          4. Rektorun 07.01.2009 tarixli R-07 saylı əmri  01 noyabr 2011-ci il tarixindən qüvvədən 
düşmüş hesab edilsin. 
          5. Rektorun 28.11.2008 tarixli R-74 saylı əmrinin 2-ci, 3-cü və 7-ci bəndləri qüvvəsini 
itirmiş hesab edilsin. 
          6. Fakültələr, Elmi-Tədqiqat İnstitutları şöbənin tərkibinin yenidən formalaşması üçün rus 
və ingilis dillərini mükəmməl bilən, yüksək ixtisaslı bir nəfərin namizədliyini noyabr ayının 20-
nə dək Elm və innovasiyalar üzrə prorektora təqdim etsinlər. 

 
ƏSAS: Rektorun dərkənarı ilə Elm və innovasiyalar üzrə prorektorun təqdimatı. 
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