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Rəhbər prinsiplərimiz
Bu Davranış Məcəlləsi (bundan sonra Məcəllə) Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası, “Təhsil” haqqında AR qanunu, Təhsil Nazirliyinin müvafiq
qanunvericilik aktları və mövcud sosial normalar əsasında tərtib olunmuşdur və
Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi Şurasının 11 iyul 2020-ci il tarixli qərarına
əsasən təsdiq edilmişdir.
Bu Məcəllə təhsilin hər 3 (üç) səviyyəsində (bakalavr, magistratura və doktorantura)
təhsil alan tələbələrə aid ediləcəkdir.
Məqsədimiz tədris, elm-tədqiqat və araşdırma yolu ilə təhsilin keyfiyyətinin artırılması
və tələbələrin bir-biriliylə, eləcə də AzTU-nun əməkdaşları ilə münasibətlərini
tənzimləyən norma və qaydaların tələblərinə əməl etməkdir.
Bu Məcəllə ilə biz bəyan edirik ki, AzTU-da təhsil alan hər bir tələbə tam faəliyyət
qabiliyyətli şəxs olaraq təhsilin aparılması ilə bağlı qərarlarını qanunvericilik
çərçivəsində öz iradəsi əsasında verir və öz hərəkətlərinin nəticəsinə görə məsuliyyəti
birbaşa özü daşıyır.
Bu Məcəllədə qeyd olunan norma və tələblərə əməl etməyən tələbələr barəsində
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada tədbirlər görüləcəkdir (xəbərdarlıq, töhmət,
sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət, inzibati cəza, universitetdən xaric olunma və s.
formada).

Azərbaycan Texniki Universitetində təhsil alan hər bir şəxs
aşağıda qeyd olunan prinsip və normalara əməl etməlidir:
1. Vicdanlı davranış
Təhsilalanlar üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün vəzifələri vicdanla
yerinə yetirməlidir.
2. Fərdi məsuliyyətin artırılması
2.1.

2.2.

Hər bir tələbə tədris prosesində qərarlarını Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş normalar çərçivəsində verə bilər və
hərəkətlərini müəyyən edə bilər.
Tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxs olaraq hər bir tələbə öz hərəkətlərinə
(hərəkətsizliyinə) görə fərdi məsuliyyət daşıyır.

3. İnsanların hüquq, azadlıq və qanuni maraqlarına, şərəf və ləyaqətinə və
işgüzar nüfuzuna hörmət
3.1.

İnsanların hüquq və azadlıqlarını, qanuni maraqlarını pozan, onların əxlaqını,
şərəf və ləyaqətini, işgüzar nüfuzunu ləkələyə biləcək hərəkətlərə (və ya
hərəkətsizliyə) yol verməməlidir.

4. Mədəni davranış
4.1.

Bütün şəxslərə, o cümlədən AzTU-nun
münasibətdə nəzakətli və səbrli olmalıdır.

4.2.

Mühazirə, məşğələ və laboratoriya dərslərində tədris prosesinin aparılmasına
mane olmamalıdır.

professor-müəllim

heyətinə

5. Ayrıseçkiliyin qarşısının alınması
5.1.

İrqinə, milliyyətinə, dininə, dilinə, cinsinə, sosial mənşəyinə, əmlak və qulluq
vəziyyətinə, əqidəsinə, ictimai və ya hər hansı digər birliyə mənsubiyyətinə
görə hər hansı şəxsin və ya şəxslər qrupunun üstünlüyünə şərait yaratmamalı
və ya qeyd olunan səbəblərdən onlara zərər vurmamalıdır.

6. Müəssisənin əmlakından istifadə
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Universitetin kitabxanasında, laboratoriya və auditoriya otaqlarında, fənn
kabinetlərində olan əmlakdan, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya
sistemlərindən, maddi-texniki təchizat avadanlıqlardan qənaətlə və səmərəli
istifadə etməlidir.
Universitetin kitabxanasında, laboratoriya və auditoriya otaqlarında, fənn
kabinetlərində olan əmlakdan, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya
sistemlərindən, maddi-texniki təchizat avadanlıqlardan şəxsi maraqlar naminə
istifadə etmək qadağandır.
Tədris binalarının, auditoriyaların, dəhlizlərin divarlarında qeydlər aparmamalı,
universitet rəhbərliyi ilə razılaşdırmayaraq hər hansı elan, reklam, informasiya
və s. xarakterli vərəqələr yapışdırmamalıdır.
Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə uyğun olaraq universitetin
əmlakına vurduğu maddi zərəri ödəməlidir.

7. Yenilikçilik
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

AzTU öz fəaliyyətini keyfiyyətli və səmərəli şəkildə qurmaq üçün tələbələrin
peşəkarlığını, yeniliklərin tətbiqini və vaxtdan səmərəli istifadəni özünün vacib
meyarı hesab edir.
Elm-texnologiyaların son naliyyətlərini mənimsəyən və tətbiq etməyi bacaran
peşəkar mütəxəssislər AzTU-nun müstəsna kapitalıdır.
Hər bir tələbə hər zaman peşəkarcasına, yenilikçiliyə, innovasiyaların tətbiqinə
can atmalıdır.
AzTU fəaliyyətinin hər bir mərhələsində İT texnologiyalarının tətbiqini və
vaxtdan səmərəli istifadə olunmasını dəstəkləyir.

8. Digər müddəalar
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

Universitetə daxil olduqda giriş qapısında tələbə biletini Mühafizə Xidmətinə
təqdim etməlidir.
Universitetdə hər hansı siyasi, dini təbliğat aparmaq, bu qəbildən vərəqələr
yaymaq qadağandır.
Universitetin tədris binalarında və ərazisində tütün məmulatlarından istifadə
etmək (həmçinin elektron siqaret çəkmək) qadağandır.
Universitetin tədris binalarında, eləcə də həyətdə şübhəli şəxs və ya şübhəli
əşya gördükdə təcili surətdə universitetin mühafizə xidmətinə məlumat
verməlidir.
İmtahan prosesinin təşkili ilə bağlı təsdiq edilmiş qaydalara əməl etməlidir.

