
“UNEC Elm Festivalı-2022” hesabatı 

Prof.Zahid Məmmədov



 Elmi fəaliyyət sahəsində hüquqi islahatların ən böyük uğuru Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə ölkədə tətbiq 
olunan “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunudur. Bu sənəd müstəqil 
dövlətimizin elm siyasətinin əsaslarını təşkil edir. Bu Qanun respublikada elmi 
fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas 
prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, elmi fəaliyyət 
subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, 
elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılması və onlardan istifadənin təşkilati-hüquqi 
əsaslarını müəyyən edir.

 2018-ci il aprelin 9-da Prezident cəmiyyətin inkişafında elmin əhəmiyyətini 
nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasında “Elm günü”nün təsis edilməsi 
haqqında sərəncam imzalayıb. 



 UNEC –də  “Elm günü” ilə bağlı festifalın təşkili və keçirilməsi barədə UNEC 
rektorunun əmri elmi fəaliyyət ilə məşğul olan bütün professor- müəllim 
heyətinin,   bütövlükdə UNEC elmi ictimaiyyət ailəsinin bayramıdır. UNEC –də  
“Elm günü” bayramı çərçivəsində Elm festifalı   böyük iftixar hissi ilə keçirilir. 

 01-28 mart tarixlərində UNEC –də  ilk dəfə olaraq “UNEC Elm Festivalı-2022” 
təşkil olundu.Elm festifalı çərçivəsində elmi konfrans,  3 dəyirmi masa, 5 elmi-
praktiki seminar, 10 açıq elmi-populyar mühazirə, 2 treninq, 2 debat, 4 master 
klass, 5 Nobel mükafatçılarının elmi fəaliyyəti haqqında məlumatlandırma  və 
kitab sərgisi təşkil olundu. 



 Festivalın keçirilməsində əsas 
məqsəd UNEC –də elmi tədqiqat 
mərkəz və kafedraların  
nailiyyətlərini, alimlərin nüfüzünü, 
elmin təbliğinə nail olmaq, 
təhsilalanlar arasında elmə olan 
marağı artırmaq, elmi tədqiqat 
nəticələrinin tədris prosesində 
tətbiqini təmin etmək, həmçinin 
elm-təhsil-istehsalat arasında 
əlaqələri gücləndirməkdir.  



RƏSMİ AÇILIŞ ( 01 mart 2022)

 01 mart 2022 ci il tarixində Elm festivalının 
açılışında UNEC-in rektoru professor Ədalət 
Muradov və forumun baş məruzəçisi- AMEA-nın 
müxbir üzvü, “Zadə irsi və süni intellekt” 
Assosiasiyasının prezidenti, nüfüzlü ziyalı, professor 
Rafiq Əliyev iştirak etdilər. Tədbirin fəxri qonağı, 
professor Rafiq Əliyev məruzəsində -elmin 
populyarlaşmasının, gənc nəslə ötürülməsinin, 
elmə gənclərin daha çox cəlb olunmasının 
vacibliyindən danışıb, elmin bəşəriyyətin 
inkişafındakı rolundan, eləcə də bəşəriyyətə vura 
biləcəyi zərərlərindən bəhs edərək, elmi əxlaqın 
vacibliyini diqqətə çatdırdı. 



ELM VƏ SOSİAL - İQTİSADİ 
İNKİŞAF: 
YENİ CAĞIRIŞLAR, İMKAN VƏ PERSPEKTİVLƏR

Elmi-praktiki konfransın plenar iclası



 Tədbir “Elm və sosial - iqtisadi inkişaf: Yeni 
cağırışlar, imkan və perspektivlər” 
mövzusunda plenar iclası ilə davam edib. 
“UNEC Elm Festivalı-2022” tədbirlər planına 
əsasən,  konfransın plenar iclasında  Elm üzrə 
prorektor professor Sakit Yaqubov “Elm, 
texniki tərəqqi və iqtisadiyyat”, tədris üzrə 
prorektor dos. Gəray Musayev “Elm və təhsilin 
vəhdəti”, beynəlxalq əlaqələr və proqramlar 
üzrə prorektor Neman Muradlı 
“Universitetlərdə beynəlxalq elmi əməkdaşlıq: 
imkanlar və perspektivlər”, Elmi fəaliyyətin 
təşkili və idarə edilməsi departamentinin 
direktoru professor Zahid Məmmədov 
“Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyət: yeni 
cağırışlar və mürəkkəb vəzifələr” 
mövzularında məruzələri dinlənildi.



KONFRANSIN BÖLMƏLƏRİ

UNEC-də start verilən Elm festivalı çərçivəsində UNEC 
prorektorlarının moderatorluğu ilə elm və təhsilin müxtəlif 
sahələrinə aid mövzulara həsr edilən bölmə iclasları təşkil 
olundu. Tədris üzrə prorektor dosent Gəray Musayev 
“Azərbaycanın ali təhsil sistemində islahatlar: nəticələr və 
perspektivlər” adlı məruzəsində təhsil müəssisələrinin əsas 
funksiyaları, elmi biliklərin elmi-texniki inkişafdakı rolu, 
bilik iqtisadiyyatının tələbləri barədə ətraflı məlumat verib. 

Elm üzrə prorektor prof. Sakit Yaqubovun moderatorluğu 
ilə keçirilən müzakirələr “Universitetlərdə elmi araşdırma 
nəticələrinin effektivliyi” mövzusunda olub. 

“Ali təhsilin kadr hazırlığında yeni yanaşmalar və imkanlar” 
adlı bölmə iclası rəqəmsallaşma üzrə prorektor dosent 
Raqif Qasımovun moderatorluğu ilə təşkil olunub. 
Prorektor UNEC-də rəqəmsallaşma sahəsində görülmüş 
işlər, icra olunan layihələr və bu istiqamətdə UNEC-100 
İnkişaf Strategiyasının hədəflərindən söz açıb. 

 Tələbələrlə iş üzrə prorektor dosent Səadət 
Qəndilova “Tələbələrin elmi-tədqiqat fəaliyyəti” 
mövzusunda olan bölmə iclasında tələbələrin 
tədqiqat işlərinin istiqamətləri, elmi-
tədqiqatların tələbələrin həyati bacarıqlarına 
təsiri, tələbələr arasında elmi fəaliyyətin 
stimullaşdırılması və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 
vəzifələrindən danışıb. UNEC-də 11 tələbə 
təşkilatının fəaliyyət istiqamətləri və həyata 
keçirilən layihələr barədə də məlumat verib.

 “Ali təhsildə beynəlmiləlləşmənin prioritet 
istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq əlaqələr 
və proqramlar üzrə prorektor Neman Muradlı 
mövzu ilə bağlı təqdimatla çıxış edib. 



UNEC ÜZRƏ DƏYİRMİ  MASALAR( 02 mart 2022)

3. Kommunikasiya prosesində etika” 
mövzusunda dəyirmi masada 
kommunikasiya prosesində etikanın 
rolu barədə müzakirələr aparılıb). 

2. 02.03.2022 tarixində “Elmin 
populyarlaşdırılması üçün nə 
etməli” mövzusunda keçriliən 
dəyirmi masada elmin 
populyarlaşması istiqamətində 
atılması gərəkən addımlar, 
gənclərin elmə marağının 
artırılmasında stimulun, yeni 
yanaşmanın vacibliyini, həmçinin 
bu istiqamətdə elm adamlarının 
üzərinə düşən vəzifələr və “rol 
model” anlayışı mövzusu ətrafında 
müzakirələr).

1.ELM festifalı çərçivəsində - UNEC –də 
02.03.-03.03. 2022 tarixlərində  üç 
Dəyirmi masa keçirildi. Tədbirlər planına 
uyğun olaraq “Beynəlxalq peşə 
standartlarını nəzərə almaqla 
müəssisələrdə peşə auditinin və uçotun 
tənzimlənməsi” mövzusunda dəyirmi 
masada  müəssisələrdə peşə auditinin və 
uçotun tənzimlənməsində beynəlxalq 
peşə standartlarının rolu və əhəmiyyəti 
barədə müzakirələr 
aparıldı(news.unec.edu.az/xeber/100-
elm/8469-deyirmi-masa-beynelxalg-
peshe-standartlarini-nezere-almagla-
muessiselerde-peshe-auditinin-ve-
uchotun-tenzimlenmesi).



ELMİ SEMİNARLAR (03 mart 2022) 

UNEC-də “Elm Festifal”ı çərçivəsində “44 
günlük müharibədən sonra bölgədə yeni 
iqtisadi reallıqlar: problemlər, 
perspektivlər” mövzusunda elmi 
seminar “Qarabağ iqtisadiyyatının 
səciyyəvi cəhətləri və işğaldan azad 
olduqdan sonrakı dövrdə inkişaf 
perspektivləri”, “İşğaldan azad olunmuş 
ərazilər də infrastrukturun bərpası 
kontekstində makroiqtisadi problemlər və 
onların mühüm həlli yolları”, “İşğaldan 
azad olunmuş ərazilərin bərpasının 
sosial–iqtisadi problemləri”, 
“Qarabağın yerli qiymətli üzüm sortlarını 
və milli şərab brendlərini bərpa edib 
inkişaf etdirək” mövzularında məruzələr 
dinlənilib).

2. Bank sektorunun dayanıqlığının 
təmin olunması və real 
iqtisadiyyatın 
maliyyələşdirilməsində rolu” 
mövzusunda elmi seminarda 
professor Elnur Sadıqov “Bank 
sektorunun dayanıqlığının təmin 
olunması və real iqtisadiyyatın 
maliyyələşdirilməsində rolu” 
mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. 
Elmi seminarda  Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının, Paşa Bankın, 
Bank of Bakunun əməkdaşları iştirak 
edib.

1. Elm festivalı çərçivəsində 
“Elmin maliyyələşdirilməsində 
yeni yanaşmalar: ümumi 
problemlər və fərqli baxışlar” 
mövzusunda seminar keçirilidi 
və prof.Dr.Mehmet Yüce 
iştirakçılara elmin 
maliyyəlişdirməsi və mövcud 
olan problemlər barədə ətraflı 
məlumat verdi.



ELMİ SEMİNARLAR (03 mart 2022) 

5. Elm festivalı çərçivəsində 
“Logistika sisteminin iqtisadi-
təşkilatı problemlərinə metodiki 
yanaşmalar və onların 
xüsusiyyətləri” mövzusunda elmi 
seminarda  professor Arif 
Şəkərəliyev mövzu ilə bağlı 
məruzə edib. Məruzədə müasir 
dövrdə milli iqtisadiyyatın davamlı 
inkişafının təmin edilməsi, əlavə 
dəyər yaradan iqtisadiyyat 
sahələrinin inkişafının 
sürətləndirilməsi, rəqabət 
qabiliyyətli və ixracyönlü istehsal 
sahələrinin inkişaf etdirilməsinin 
vacibliyindən danışılıb. 

4. UNEC-də Elm festivalı 
çərçivəsində “Yağışın əmələ
gəlməsi prinsipləri 
və ölçülməsi üsulları” 
mövzusunda elmi seminarda 
iqlim dəyişikliyi və qlobal 
istiləşmə fonunda bu 
istiqamətdə aparılan  ekoloji 
tədbirlərin nəticələri 
müzakirə olunub.



AÇIQ ELMİ-POPULYAR MÜHAZİRƏLƏRİN TƏŞKİLİ

4. Elm festivalı çərçivəsində  “Müasir 
elmin inkişafında multidissiplinarlıq 
prinsipi” mövzusunda elmi populyar 
mühazirə keçirilib.

2. “Rəqəmsal təhsilin inkişaf perspektivləri”  
adlı tədbirdə Raqif Qasımov mühazirə -
təqdimatla çıxış etmişdir. 

3. UNEC-də Elm festivalı çərçivəsində 
“Cəmiyyətin inkişafında elmin hərəkətverici 
qüvvəsi” mövzusunda tədbirdə  mühazirəçi 
professor Yaşar Kəlbiyev elmin cəmiyyətdəki 
rolu,  elm və texnikanın mahiyyəti, cəmiyyət 
üçün elm, texnika və təhsilin birgə fəaliyyəti, 
universitetlərdə elmin inkişafı, təhsilin 
rəqəmsallaşdırılması barədə təqdimatla çıxış 
edib (https://news.unec.edu.az/xeber/100-
elm/8517-elmi-seminar-cemiyyetin-
inkishafinda-elmin-hereketverici-guvvesi).

1. Elm festivalı çərçivəsində “Yerin 
dərinliyindən kosmosun sonsuzluğuna” 
mövzusunda elmi-populyar mühazirə təşkil 
olunub. Mövzu üzrə təqdimatla çıxış edən 
AMEA-nın Elmi-təşkilat idarəsinin rəisi, kosmik 
elm və texnologiya üzrə beynəlxalq müstəqil 
ekspert, dosent Rüstəm Rüstəmov 
Azərbaycanda kosmik tədqiqatlar tarixindən, 
Yerin kosmosdan öyrənilməsində kosmik 
texnologiyanın tətbiqindən, Azərbaycanın 
kosmik texnologiyaya müdaxiləsinin tarixi və 
Azərbaycanın dünya miqyasında kosmik 
tədqiqatlara töhfəsindən də bəhs edib. 
(https://tehsil.biz/news/az/34680/Rstm-
Rstmov-UNEC-d-Yerin-drinliyindn-kosmosun-
sonsuzluuna-adl-tqdimatla-x-edib).



AÇIQ ELMİ-POPULYAR MÜHAZİRƏLƏRİN TƏŞKİLİ

7. “Müasir dünyada insan kapitalı və 
insan resurslarının idarə edilməsi” 
mövzusunda açıq mühazirə ilə 
professor Kamil Şahbazov çıxış edib və 
çıxışında Azərbaycanda insan 
kapitalının formalaşması və ondan 
səmərəli istifadə edilməsinə 
məsələlərinə toxunub.

6. UNEC-də Elm festivalı 
çərçivəsində “Kosmos 
iqtisadiyyatının aktual 
problemləri” mövzusunda  
professor Şahlar Əsgərov “Kosmos 
iqtisadiyyatının aktual 
problemləri” mövzusunda 
təqdimatla çıxış edərək torpaq və 
su kimi səma və kosmosun da 
böyük yaşam potensialına malik 
olmasından danışıb, səma və 
kosmosa gedən yolun elm və 
təhsildən keçdiyini barədə açıq 
mühazirə ilə çıxış edib.

5. UNEC Elm festivalı çərçivəsində 
“Elektron kitabxana: UNEC 
təcrübəsində” adlı tədbirdə KİM-in 
direktoru Adilə Abdullayeva 
məruzə ilə çıxış edib. Çıxışda UNEC 
KİM-in elektron kitabxanası 
haqqında məlumat verilib 
və library.unec.edu.az veb səhifəsi 
vasitəsilə elektron kitabxananın 
strukturu, resursları, onlayn 
xidmətlər, layihələr əyani şəkildə 
təqdim edilib.

http://library.unec.edu.az/


AÇIQ ELMİ-POPULYAR MÜHAZİRƏLƏRİN TƏŞKİLİ

9. “ Özünəməşğulluq statusunun 
müsbət və mənfi yönləri” adlı 
məruzədə prof. R.Muradov 
özünüməşğulluq proqramının 
əhatə dairəsinin genişləndirilməsi 
üçün proqramın dayanıqlı maliyyə 
təminatının təşkili barədə 
mülahizələrini söyləmişdir.

10. “İş yeri qur - iş yeri axtarma”  
Bunun üçün nə etməli?  adlı   
tədbiri UNEC Karyera 
mərkəzində təşkil olunub. 

8. Elm festivalı çərçivəsində 
“Süni intellekt və onun 
iqtisadiyyatı” adlı tədbirdə 
professor Rəsul Balayev süni 
intellekti insan qabiliyyət və 
imkanlarının genişləndirilməsi 
baxımından qiymətli biznes 
resursu kimi mövzusunda 
təqdimatla çıxış edib.



TRENİNQLƏR

1. Elmi jurnallara məqalə vermə üsulları 
mövzusunda dos. Suqra Hümbətova təlim keçirib. 
(saytda məlumat tapılmadı)

2. Elm festivalı çərçivəsində “Elmmetriya nəyi 
öyrədir?” mövzusunda təlimi keçirilib. Təlimdə 
“Elmin populyarlaşmasında metrik göstəricilərin 
rolu” mövzusunda təqdimat ilə Şəfa Əlizadə çıxış 
edib. Məruzəçi metrik elm sahələri, müəllif və 
akademik profillərin üstünlükləri, tədqiqatçıların 
metrik göstəriciləri və jurnalların kvartilləri 
haqqında məlumat verib.



DEBAT

1. UNEC-də Elm festivalı çərçivəsində “İqtisadiyyat və riyaziyyat elmləri: qarşılıqlı 
əlaqələrin təhlili” mövzusunda debatda moderator - Elm üzrə prorektor professor Sakit 
Yaqubov iştirakçılara iqtisadiyyat və riyaziyyat elminin qarşılıqlı əlaqələrindən, riyaziyyatın 
iqtisad elmində tətbiqi zəruriliyindən və bunun əhəmiyyətindən danışıb. Sonra isə depat 
iştirakçıları professor Yadulla Həsənli, professor Əlican Babayev, professor Natiq Əhmədov, 
professor İrşad Kərimli riyaziyyatla iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqələrinə və nəzəri problemlərə 
toxunublar.



DEBAT

2. UNEC-ə Elm festivalı çərçivəsində tələbələrarası “Gəncləri elmi tədqiqatdan uzaqlaşdıran 
amillər və nə etməli?” mövzusunda debat keçirilib. Debatın təşkilatçısı və moderatoru 
tələbələrlə iş üzrə prorektor, dosent Səadət Qəndilova  idi() 

Dos. Səadət Qəndilova –“ Universitetlərdə təhsil alanların elmi tədqiqat fəaliyyəti: məqsədi, 
vəzifələri və problemləri” iqtisadiyyat qazetində mövzusunda məqalə ilə çıxış edib.

https://news.unec.edu.az/xeber/104-unec-kiv-de/8472-seadet-gendilova-universitetlerde-tehsil-alanlarin-elmi-tedgigat-fealiyyeti-megsedi-vezifeleri-ve-problemleri-ardi-var


NOBEL MÜKAFATÇILARININ ELMİ FƏALİYYƏTİ HAQQINDA  
İÇTİMAİ MÜZAKİRƏLƏRİN TƏŞKİLİ

Elm festivalı çərçivəsində Kimya,  Fizika,  İqtisadiyyat, Tibb və ədəbiyyat üzrə Nobel 
mükafatçılarının elmi fəaliyyətlərinə, həsr olunmuş içtimai müzakirələr keçirilib. Tədbirlər 
iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb, məruzəçilər tərəfindən iştirakçıları 
maraqlandıran suallar cavablandırılıb.



MASTER KLASS

- UNEC-də Elm festivalı çərçivəsində “Zamanın idarə edilməsi” adlı master klass  keçirilib.

- UNEC-də Elm festivalı çərçivəsində ilə “Doktorantlar və elmi rəhbərlər: müdafiə 
prosesində problemlər və onun həlli yolları” adlı tədbirdə professor Yadulla Həsənli və dos. 
İlqar Seyfullayev mövzu ilə bağlı çıxış ediblər. Professor-müəllim heyəti, doktorant və 
magistrantların iştirakı ilə keçirilən tədbirdə iştirakçılara elmi rəhbərlərin seçilməsi, müdafiə 
prosesi və bu istiqamətdə digər məsələlər barədə məlumat verilib.



MASTER KLASS

- Elm festivalı çərçivəsində İqtisadiyyat və Mühəndislik fakültələrinin birgə təşkilatçılığı 
ilə “Azərbaycanda elmi-tədqiqatlara nüfuzlu alimləri cəlb etmək üçün nə etməli?” 
mövzusunda master klass keçirilib. Mövzu ilə bağlı prof. Məhiş Əhmədov və  professoru 
Fazil Vəliyev müxtəlif istiqamətlər üzrə Azərbaycanda elmi-tədqiqatlara nüfuzlu alimləri 
cəlb etməklə bağlı fikirlərini bölüşüblər, bu istiqamətdə dünya təcrübəsini paylaşıblar.



MASTER KLASS

- UNEC-in " Elm festivalı çərçivəsində “Elmin sirləri” adlı tədbir keçirilib. professor Arif 
Şəkərəliyev iştirakçılara elmin yaranması, onun təkamülü və gələcək inkişafı barədə 
ətraflı məlumat verib. Həmçinin sənaye inqilablarının baş verməsində elmin rolu, müasir 
dövrdə nanotexnologiyaların, yeni innovasiyaların, süni intellektin inkişafı mərhələlərini 
şərh edib.



KİTAB  SƏRGİSİ VƏ SATIŞI  

Elm Festivalına həsr olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində 
UNEC KİM tərəfindən aşağıdakı tədbirlər keçirilib: 
1. 01 mart tarixində UNEC Kitabxana-İnformasiya 

Mərkəzinin fondunda olan kitabların ənənəvi və virtual 
sərgisi 
2. 10 mart tarixində “Elektron kitabxana: UNEC 

təcrübəsində” adlı tədbir;)
3. 11 mart tarixində “Maraqlı MBA - Rəhbərin masaüstü 

kitabı”nın təqdimatı. 
4. UNEC-in Əsas tədris binasında Qanun nəşriyyatının, Əli və 
Nino kitab mağazasının təqdim etdiyi kitabların 16-17 mart 
tarixlərində Kitab satış yarmarkası  keçirilmişdir. 



Elm festivalı çərçivəsində UNEC Rektorunun prof-müəllim 
heyəti və 33 tədqiqat mərkəzinin rəhbəri ilə görüşü

10.03.2022 tarixində UNEC-də elmi tədqiqatların səmərəliliyinin artırılması, elmi araşdırmaların daha da canlandırılması 
məqsədilə universitetdə fəaliyyət göstərən 33 tədqiqat mərkəzinin rəhbəri ilə görüş keçirilib. UNEC-in rektoru professor 
Ədalət Muradov elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər və elmi tədqiqat 
mərkəzlərinin yaradılması nəticəsində, universitetdə elmi tədqiqatların sayının və keyfiyyətinin yüksəldiyini diqqətə çatdırıb. 
Rektor Scopus və Web of Science beynəlxalq bazalarında indeksləşən əqsəd elmi-tədqiqat yönümlü universitetə çevrilməyi 
hədəfləyən UNEC-də aparılan elmi tədqiqatların səmərəliliyini artırmaq, professor-müəllim heyətini, tələbələri elmi tədqiqat 
işlərinə stimullaşdırmaq, tədqiqatçı əməkdaşların potensialını üzə çıxarmaq və fikir mübadiləsi aparmaqdır. məqalələrin sayının 
ildən-ilə artdığını, 2018-ci ildə ölkə üzrə həmin bazalardakı məqalələrin 25 faizinin məhz UNEC-in payına düşdüyünü bildirib. 
Rektor elmi-tədqiqat yönümlü universitetə çevrilməyi hədəfləyən UNEC-də aparılan elmi tədqiqatların səmərəliliyini artırmaq, 
professor-müəllim heyətini, tələbələri elmi tədqiqat işlərinə stimullaşdırmaq, tədqiqatçı əməkdaşların potensialını üzə 
çıxarmaq ilə bağlı göruləcək tədbirlər barədə tədqiqat mərkəzlərinin rəhbərlərinin diqqətinə çatdırıb. 

Rektor  - “UNEC uzrə doktoranturaya illik qəbul və dissertantların təhkim olunma planları hazırlanırkən,  bu barədə tədqiqat 
mərkəzlərinin  sifarışləri nəzərə alınacaqdır” deyə ifadə etdi. Tədqiqat mərkəzlərinə  dissertasiya işinin yerinə yetirilməsini 
təmin etmək səlahiyyətləri veriləcəkdir.



Elm festivalı çərçivəsində UNEC Rektorunun prof-müəllim 
heyəti və 33 tədqiqat mərkəzinin rəhbəri ilə görüşü

11.03.2022 tarixində UNEC-in 2021-ci il üzrə elmi fəaliyyətinin yekunları müzakirəyə çıxarılıb.

Tədbirdə UNEC-in rektoru professor Ədalət Muradov, prorektorlar, struktur rəhbərləri, dekanlar, kafedra 
müdirləri, tədqiqat mərkəzlərinin rəhbərləri və digər əməkdaşlar iştirak ediblər.

Elm üzrə prorektor professor Sakit Yaqubov tədbirdə 2021-ci il üzrə UNEC-in elmi fəaliyyəti barədə 
hesabatla çıxış edib. Hesabatda UNEC əməkdaşlarının nəşr olunmuş elmi və metodiki işlərinin sayı, Web of 
Science və Scopus bazalarındakı metrik göstəricilər, elmi məqalə və istinad sayı, qrant layihələri, tədqiqat 
mərkəzlərinin və İAETİ-nin fəaliyyəti, doktoranturaya qəbulun nəticələri, elmi jurnallar, Kitabxana 
İnformasiya Mərkəzi və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verilib. 

UNEC rektoru professor Ədalət Muradov universitetdə elmi fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması 
istiqamətində görülən işlərin UNEC-100 İnkişaf strategiyasının hədəflərinə uyğun aparıldığını və müsbət 
nəticələr verdiyini bildirib. UNEC-də akademik potensialın kifayət qədər olduğunu diqqətə çatdıran rektor, 
dünyanın 500 ən yaxşı universiteti sırasında olmaq istiqamətində səylərin daha da artırılacağını vurğulayıb.  
Çıxışlardan sonra elmi fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əməkdaşların təklifləri səsləndirilib. 



Elm festivalı çərçivəsində UNEC Rektorunun prof-müəllim 
heyəti və 33 tədqiqat mərkəzinin rəhbəri ilə görüşü

Sonda, UNEC rektoru UNEC-də elmin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən və 
yeni hədəflərin prioritetlərini açıqladı, UNEC-in dünya səviyyəli universitet sırasına çıxmaq 
sahəsində potensialının imkanlarını  və  bu potensialın daha da gücləndirilməsi üçün  zəruri 
fəaliyyətin davamı ilə  bağlı struktur bölmələrin rəhbərləri qarşısında konkret vəzifələr və 
tapşırıqlar müəyyənləşdirildi. 

Verilən tapşırıqların icrası ilə bağlı, o cümlədən UNEC fakültə, mərkəz, departamet və 
məktəblərin tərkibində fəaliyyət göstərən kafedraların professor-müəllim heyətinin elmi 
əsərləri UNEC-in rəsmi səhifəsində (kafedralar bölməsinin) müəllim profillərində 
yerləşdirilməsi (vahid forma üzrə əlavə olunur) və  UNEC fakültə, mərkəz, departament və 
məktəblərin tərkibində fəaliyyət göstərən kafedraların professor-müəllim heyətinin hər biri 
özünə (əgər yoxdursa) Web of Science (Publons), Google Scholar, Scopus (ORCID), Research 
Gate profilərin  yaradılması ilə bağlı işlər EFTİD tərəfindən davam etdirilir və icranın nəticəsi 
barədə Sizə xidməti arayış təqdim olunacaqdır. 



Festifal ilə bağlı problemlər və təkliflər:

Bu gün dünyada ictimaiyyətin və iqtisadiyyatın ehtiyaclarına universitetlərin elmi-
tədqiqatları cavab verirmi?» mövzusu ən çox müzakirə edilən mövzular sırasında yer alır və 
bu suallara cavab axtarılır. Müasir universitetin missiyası – sürətli dəyişikliklər şəraitində 
necə yaşamaq sualına cavab tapmaq, praqmatik yanaşmaları müəyyənləşdirmək, bazar 
iqtisadiyyatı şəraitində insan həyatının bütün sahələrinə aid problemləri öyrənmək, 
cəmiyyətin sürətli diferensiasiyasını izləmək, araşdırmaq və bu proseslərdə ali təhsil 
müəssisəsinin xüsusi yerini tapmaqdan ibarətdir.  Elm tədqiqatlara gəlincə isə universitetlər 
ən qabaqcıl tədqiqatlarla məşğul olur və müasir dövrün ən yaxşı kəşflərinə səy göstərir, 
bununla da beynəlxalq səviyyədə bu sahədə  mühüm vəzifələri yerinə yetirməklə, 
bəşəriyyətin rifahını yaxşılaşdırırlar. Nəhayət, universitetlər insanlıq naminə qlobal 
problemlərin kompleks həlli istiqamətində töhfələr verirlər və bütün dünyada davamlı 
inkişafa, bəşəriyyətin inkişafına təkan verirlər. 



Festifal ilə bağlı problemlər və təkliflər:

Bu məqsədlə UNEC Elmi festifalının keçirilməsini təqdirə layiq hesab edirik. Bununla yanaşı, universitetlərdə  elmi tədbirlərin təşkilində 
ənənəvi yanaşmanın dəyişməsi zərurəti yaranır və bu  barədə fikirlərimi Sizə çatdırmaq istərdim: 

1. Elm festifalı çərçivəsində təşkil olunan bəzi tədbirlərin məqsədi və nəticələri barədə  icraçılar  tərəfindən hazırlanan məlumatlar  
vəya xəbərlər çox  səthidir vəya məlumatların elmi çəkisi və tutumları zəif olur. Tədbir icraçısının  vəya moderatorun elmi potensialı zəif 
olduqda, müxtəlif elmi müzakirələr (depat, elmi seminarlar, ictimai mühazirə, master klass və s.) təhrif olunur, adekvat aparılmır. Bu da 
öz növbəsində real vəziyyətin qiymətləndirilməsini təhrif edir, haqlı mövqelərin müəyyənləşdirilməsində ciddi problemlər yaradır. 
Yerləşdirilən məlumatlar  əsasən stastistik göstəricilərin sadalanmasından ibarət olur. Keçirilən tədbirin aktuallığı, məqsədi və 
vəzifələri, təqdim olunan məruzələrdə əsas istiqamətin tezisləri və tədbirin nəticələri barədə məlumatların  yerləşdirilməsini daha 
məqbul hesab edirik. 

2. Elmi tədbirlər   müzakirələrin aparıldığı  platformalar olmalarına  baxmayaraq, bölmə sədr vəya moderatorlardan elmi fəaliyyətin
gücləndirilməsi və nəşr aktivliyini artırmaq məqsədi ilə elmi tutumlu təkliflər daxil olmur. Tədbirlərdə  dövlətin strateji maraqlarına 
uyğun əsaslandırılmış fundamental problemlərin həllərinin cari vəziyyətləri və onların elmi əsaslandırılmış həllərində qarşıya çıxan 
problemlər   öz əksini tapmalıdır. Rektorun tapşırığı ilə, elmi tədbirləri təşkili və keşirilməsi barədə reqlament hazırlanır.

3. Elmi tədqiqat işləri “tez xarab olan” resurslardır və onlar, adətən, cari mərhələdə aktualdır, istənilən rəqabət mühitində isə daim 
potensialın artırılması tələb olunur.  Tədbir təşkilatçıları  elmi müzakirələrlə yanaşı, onun nəticələrinin reallaşdırılmasına, yəni elmi 
logistikanın təşkilində iştirak etməlidir.  Elmi logistika elmi nəticələrin tətbiqi ilə bağlı proseslərin rasionallaşdırılmasını tələb edir. Elm 
köhnə ənənəvi varlığından və fəaliyyətindən hazırda dərc olunmaların, istinadların, yəni yeni paradiqmaya, logistika döngəsinə doğru 
dəyişməkdədir.  Bu məqsədlə, Elm Festifalında səsləndirilən məruzə və elmi nəticələrin UNEC  elmi jurnallarında dərc olunmasını 
tövsiyə edirik. 



Festifal ilə bağlı problemlər və təkliflər:

4. Bəzi kafedralarda aparılan elmi- tədqiqat  işlərin pərakəndəliyi, aparıcı alimin olmaması  elmi tutumlu tədbirlərin keçirilməsinə mane 
olur.  Dayanıqlı,  tutarlı və rəqabətli, müasir dünya ilə ayaqlaşa bilən elmi araşdırmaların aparılması üçün elmi tutumlu kafedraların  
olmasına ehtiyac vardır. Kafedraların elmi fəaliyyətləri audit olunmalı, qeyri-perspektiv kafedraların perspektivli kafedraya 
birləşdirilməsi günün tələbidir.

5.Elmi tədqiqatlar müzakirə olunmursa, onu  keyfiyyətli tədqiqat olaraq qəbul etmək mümkünsüzdür.   Elmi tədbirlərdə feedback –i
artırmaq və daha da rəngarəng etmək lazımdır, moderator, məruzəçi  və iştirakçılar  arasında əlaqə və əks -əlaqənı qurmaq gərəkir.    
Elmi tədbirlərdə lektorla iştirakçılar arasındakı münasibətlərdə “monoloq” formatından dialoq formatına keçirilməsi daha keyfiyyətli 
nəticə verər, deyə düşünürük. 

6.Elmi tədbirlərdə UNEC məsləhətçi- professorların iştirakı hiss olunmur. Tədbirlərdə TEC iştirakı daha aktiv olmasını arzulayırıq. 
Onların UNEC –in elmi fəaliyyətlərində aktiv iştirakları ilə bağlı müvafiq fəaliyyət planının hazırlanmasına ehtiyac olduğu 
qənaətindəyəm. TEC fəaliyyət planının müzakirəsini təklif edirik. 

7.UNEC-in elmi fəaliyyətində xususi xidməti olan şəxsləri fərqləndirmək məqsədilə UNEC  əməkdar professor haqqında qaydaların 
hazırlanmasını təklif edirik. 

8. Prof- müəllim heyətinin seçkilərində EFTİD nümayəndəsinin iştirakını təklif edirik. Sizin göstərişinizlə, EFTİD  elmi əsərlərin siyahısı 
üzrə formanın imza bölməsinə əlavə edilməsinə baxmayaraq, bəzi kolleqalar bundan yayınır. 

9.Elmi jurnalların əlaqələndirilməsi üzrə EFTİD tərkibində elmi redaksiya şöbəsinin təsisatını təklif edirik.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!


