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1.Ümumi müddəalar 

           1.1 Bu  əsasnamə “AzTU-nun fəxri professoru” adının verilməsi 

prosedurunu müəyyən edir. 

           1.2. “AzTU-nun fəxri professoru”  adının təsis edilməsinin məqsədi aparıcı 

dosentlərin uzun illər Azərbaycan Texniki Universitetinin elmi-tədris prosesinə 

əhəmiyyətli töhfələr verdiklərinin və əvəzolunmaz  xidmətlərinin 

dəyərləndirilməsindən ibarətdir. Bu fəxri ad “Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 23.10-cu maddəsinə və Azərbaycan Texniki 

Universitetinin Nizamnaməsinin 1.26-cı maddəsinə uyğun olaraq verilir. 

II. “AzTU-nun fəxri professoru” adının  

təqdim edilməsi proseduru 

2.1. “AzTU-nun fəxri professoru” adı iddiaçıya Universitetin Elmi 

Şurasının açıq səsvermə yolu ilə qəbul olunmuş qərarı əsasında verilir və 

rektorun əmri ilə təsdiqlənir. 

2.2. “AzTU-nun fəxri professoru” adının iddiaçıya verilməsi məsələsi Universitetin 

Elmi Şurası qarşısında rektorun təklifi, bir qrup Elmi Şura üzvünün təşəbbüsü və 

yaxud kafedra müdiri və fakültə dekanının birgə təqdimatı əsasında qaldırıla bilər. 

          2.3. İddiaçıya “AzTU-nun fəxri professoru” adının verilməsi rektor 

tərəfindən əmrin imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

2.4. “AzTU-nun fəxri professoru”  adının attestatı iddiaçıya Universitetin Elmi 

Şurasının növbəti iclasında təqdim olunur. 

III. “AzTU-nun  fəxri professoru” adının verilməsi üçün iddiaçı qarşısında 

qoyulan tələblər 

“AzTU-nun fəxri professoru” adının verilməsi üçün iddiaçılar aşağıdakı tələblərə 

cavab verməlidirlər: 

3.1. AzTU-da elmi-pedaqoji stajının 35 ildən az olmaması; 

3.2.Dosent elmi adının mövcudluğu və bu vəzifədə 25 ildən az olmayaraq stajın 

olması; 



3.3. Nüfuzlu beynəlxalq elmi jurnallarda silsilə məqalələr və ya heç olmazsa iki ali 

məktəbin tədrisində istifadə olunan  dərsliyin və ya dərs vəsaitinin müəllifi olması; 

         3.4. AMEA-da üzvlyünün və yaxud Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar 

elm xadimi”, “Əməkdar müəllim”, “Əməkdar mühəndis” və digər fəxri adlardan 

birinin mövcudluğu. 

 

 

IV. “AzTU-nun fəxri professoru” adına layiq görülən əməkdaşın hüquq və 

sosial təminatları 

4.1. “AzTU-nun fəxri professoru” adına layiq görülən əməkdaşa kafedra 

tərəfindən illik dərs yükünün 100 saata qədər az planlaşdırılmasına icazə verilir  

(“Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarının müəyyən 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24.11.2010-cu 

il tarixli, 215 nömrəli qərarını pozmamaq şərti ilə). 

4.2. “AzTU-nun fəxri professoru” adına layiq görülən əməkdaş tədris prosesindən  

uzaqlaşdıqda kafedranın pedaqoji və elmi fəaliyyətinə məsləhətçi qismində cəlb 

oluna bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. “AzTU-nun fəxri  professoru” attestatının eskizləri  

 

 



 

 

VI. Əlavə müddəa 

Bu əsasnamə ilə əhatə olunmayan və xüsusi yanaşma tələb edilən məsələlər 

istisna hal kimi Universitetin Elmi Şurası tərəfindən həll edilir. 

Əsasnamə AzTU Elmi Şurasının 31 may 2017-ci il tarixli iclasın (protokol 9) 

qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 


