
            

 

 
 
 
 

Мязмуну: Beynəlxalq Елм вя Тящсиля  интеграсийа    
       шюбясинин йaradılması haqqında 

 
 

 

Cəmiyyətin inkişafında, onun həyat səviyyəsinin yüksəlməsində, mədəniyyət və 

sivilizasiyanın tərəqqisində elmin həlledici rolu, Azərbaycanın dünyada analoqu olmayan 

iqtisadi inkişafı ümumavropa  təhsil və elm məkanına inteqrasiya proseslərinin daha da 

sürətləndirilməsini və bu sahədə həyata keçirilən işlərin intensivləşdirilməsini tələb edir. 

Bunun üçün elmin prioritet istiqamətləri üzrə elmi tədqiqat işləri aparılmalı, müasir 

tələblərə cavab verməyən, aktuallığını itirmiş mövzulardan uzaqlaşmalı, beynəlxalq elmi-

texniki əməkdaşlıq inkişaf etdirilməli, qısa və uzun müddətli kompleks məqsədli elmi 

proqramlar işlənib həyata keçirilməli, büdcədən kənar vəsaitlərdən (kreditlər, qrantlar, 

beynəlxalq donorların və maliyyə qurumlarının ianələri və digər mərkəzlərin elmə ayırdığı 

vəsait) istifadə edilməli, elm-təhsil-praktikanın vəhdəti yaradılmalı, elmi tədqiqatın 

nəticələri praktikaya, istehsalata tətbiq olunmalıdır. 

Yuxarıda qeyd edilənləri həyata keçirmək və Universitet təhsilinin və elminin dünya 

elminə inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədilə  

ƏMR EDİRƏM: 

1. Universitetin nəzdində Beynəlxalq Elm və Təhsilə inteqrasiya (BETİ) şöbəsi 

yaradılsın. 

2. Şöbənin tərkibində aşağıdakı qruplar təşkil olunsun: 

2.1. Beynəlxalq təhsil və elmi proqramlar qrupu; 

2.2. Texniki-informasiya qrupu; 

2.3. Tərcümə qrupu. 
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3. Şöbə tərəfindən Universitet əməkdaşları mütəmadi olaraq bütün elm sahələri üzrə yeni 

Dövlət və xarici proqramlar və layihələr haqqında məlumatlandırılsın: 

3.1. Şöbə tərəfindən layihələrdə iştirakı təmin etmək məqsədilə maarifləndirici 

elmi seminarların təşkili, keçirilməsi və aparıcı mütəxəssislərin dəvəti təmin 

olunsun. 

3.2.  Şöbə BDU-nun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi məqsədi ilə əməli 

təkliflər versin. 

3.3. Şöbə BDU daxili stimullaşdırıcı fərdi qrant və proqramları müəyyənləşdirib, 

Elmi Şuraya təqdim etsin. 

4. BDU-da Veb saytın işinə ümumi nəzarət BETİ şöbəsinə tapşırılsın. Veb saytın işinə 

texniki nəzarət edən İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbər əvəzi 

Ə.Ş.Sadayev mütəmadi olaraq BETİ qarşısında hesabat versin. 

5. Fakültələr (ETM və ETL-lər), Elmi-Tədqiqat İnstitutları Şöbəni yaratmaq üçün rus və 

ingilis dillərini mükəmməl bilən, yüksək ixtisaslı 1 nəfərin namizədliyini  dekabrın 5-

nə dək Elmi İşlər üzrə Prorektora təqdim etsinlər. 

6. Şöbənin əməkdaşlarına xüsusi vəsaitdən maddi yardım verilsin. 

7. Şöbəyə rəhbərlik ETH-nin rəisi prof. İ.N.Əliyevaya həvalə edilsin. 

8. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.  

 

ƏSAS: Rektorun dərkənarı ilə Elmi İşlər üzrə Prorektorun təqdimatı, BDU Elmi  

             Şurasının 22 oktyabr tarixli 07 saylı iclasının protokolundan çıxarış. 

 
 

REKTOR                          akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 
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