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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti 
aşağıdakı kafedralarda boş olan vəzifələri tutmaq üçün 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Fakültə Kafedra Vəzifə Yerlər

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Beynəlxalq 
münasibətlər 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1,5 yer 
3 yer
1 yer
2*0,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Diplomatiya 
və müasir 
inteqrasiya 
prosesləri 
kafedrası

Dosent

Müəllim

2 yer
3*0,5 yer
5*0,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Dünya 
iqtisadiyyatı 
kafedrası

Dosent
Müəllim

2 yer
3,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

İqtisadiyyat 
kafedrası

Dosent
Müəllim

4,5 yer
0,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Maliyyə və 
menecment 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

2 yer
1,5 yer
1,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Politologiya 
və sosiologiya 
kafedrası

Dosent
Müəllim

4,5 yer
4 yer
4*0,5 yer

Beynəlxalq 
münasibətlər və 
iqtisadiyyat

Riyazi 
iqtisadiyyat 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

0,5 yer
2,5 yer
1 yer

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq

Bioekologiya 
kafedrası

Professor
Dosent

0,5 yer
2 yer

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq

Coğrafi ekologiya 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

2 yer
1 yer
0,5 yer

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq

Ekoloji kimya 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer
2,5 yer
1 yer
1,5 yer

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq

Həyat 
fəaliyyətinin 
təhlükəsizliyi 
kafedrası

Baş müəllim
Müəllim

2 yer
2*0,5 yer

Ekologiya və 
torpaqşünaslıq

Torpaqşünaslıq və 
daşınmaz əmlakın 
kadastrı

Müəllim 1,5 yer

Filologiya Alman və fransız 
dilləri kafedrası

Dosent
Baş müəllim
Müəllim

1,5 yer
3 yer
5*0,5 yer

Filologiya
Azəbaycan şifahi 
xalq ədəbiyyatı 
kafedrası

Professor
Dosent

0,5 yer
2,5 yer

Filologiya Azərbaycan 
dilçiliyi kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1,5 yer
3,5 yer
2*0,5 yer

Filologiya

Azərbaycan 
dili və nitq 
mədəniyyəti 
kafedrası

Dosent

Müəllim

4 yer
5*0,5 yer
1 yer
2*0,5 yer

Filologiya

Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatının 
tədrisi metodikası 
kafedrası

Dosent

Baş müəllim
Müəllim

2 yer
2*0,5 yer
1 yer
0,5 yer

Filologiya
Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi 
kafedrası

Professor

Dosent

4 yer
0,5 yer
5 yer

Filologiya Dünya ədəbiyyatı 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

0,5 yer
2 yer
2 yer

Filologiya

İngilis dili 
(humanitar 
fakültələr üzrə) 
kafedrası

Dosent
Baş müəllim
Müəllim

2,5 yer
7,5 yer
1 yer
9*0,5 yer

Filologiya
İngilis dili (təbiət 
fakültələri üzrə) 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer
2 yer
5,5 yer
3 yer
5*0,5 yer

Filologiya

Rus dili 
(humanitar 
fakültələr üzrə) 
kafedrası

Dosent
Baş müəllim

2,5 yer
3,5 yer

Filologiya
Rus dili (təbiət 
fakültələri üzrə) 
kafedrası

Professor
Baş müəllim

0,5 yer
3 yer

Filologiya Rus dilçiliyi 
kafedrası

Professor
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer
2 yer
1 yer

Filologiya Rus ədəbiyyatı 
tarixi kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer
2 yer
1 yer
0,5 yer

Filologiya  kafedrası

Professor
Dosent

Müəllim

2 yer
7 yer
2*0,5 yer
1 yer

Filologiya Ümumi dilçilik 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer
1 yer
1,5 yer
1,5 yer

Fizika Astrofizika 
kafedrası

Dosent 3 yer
2*0,5 yer

Fizika Bərk cisimlər 
fizikası kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1,5 yer
1 yer
1 yer

Fizika Fiziki elektronika 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

2*0,5 yer
6,5 yer
1 yer
2*0,5 yer

Fizika Maddə quruluşu 
kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

1 yer
2*0,5 yer
1 yer
2*0,5 yer
1,5 yer

Fizika
Nanomaterialların 
kimyəvi fizikası 
kafedrası

Dosent

Müəllim

2 yer
2*0,5 yer
1,5 yer

Fizika
Optika və 
molekulyar fizika 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

2,5 yer
3 yer
0,5 yer

Fizika

Ümumi fizika və 
fizikanın tədrisi 
metodikası 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

2 yer
1,5 yer
1 yer

Fizika Yarımkeçiricilər 
fizikası kafedrası

Professor

Dosent
Müəllim

2 yer
2*0,5 yer
1 yer
1 yer

Jurnalistika

Beynəlxalq 
jurnalistika və 
informasiya 
siyasəti kafedrası

Dosent 3 yer

Jurnalistika Milli mətbuat 
tarixi kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1,5 yer 
1 yer
0,5 yer

Jurnalistika

Multimedia 
və elektron 
kommunikasiya 
kafedrası

Professor
Baş müəllim
Müəllim

1 yer
1 yer
1 yer

Jurnalistika

Yeni media və 
kommunikasiya 
nəzəriyyəsi 
kafedrası

Professor

Dosent

Müəllim

1 yer
2*0,5 yer
1 yer
3*0,5 yer
3*0,5 yer

Mexanika-riyaziyyat Ali riyaziyyat 
kafedrası

Dosent
Baş müəllim

2 yer
1 yer

Mexanika-riyaziyyat Cəbr və həndəsə 
kafedrası

Dosent

Baş müəllim
Müəllim

6 yer
2*0,5 yer
1 yer
2*0,5 yer

Mexanika-riyaziyyat
Diferensial və 
inteqral tənliklər 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

1,5 yer
2,5 yer
1 yer
0,5 yer

Mexanika-riyaziyyat

Funksiyalar 
nəzəriyyəsi və 
funksional analiz 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

0,5 yer
5 yer
0,5 yer

Mexanika-riyaziyyat
Hesablama 
riyaziyyatı 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

0,5 yer
0,5 yer
2 yer

Mexanika-riyaziyyat

İdarəetmə 
nəzəriyyəsinin 
riyazi üsulları 
kafedrası

Professor 2,5 yer

Mexanika-riyaziyyat

Nəzəri mexanika 
və bütöv mühit 
mexanikası 
kafedrası

Dosent 2,5 yer

Mexanika-riyaziyyat Riyazi analiz 
kafedrası

Professor
Dosent

Baş müəllim
Müəllim

1 yer
2 yer
2*0,5 yer
3 yer
2*0,5 yer

Mexanika-riyaziyyat

Riyaziyyat və 
onun tədrisi 
metodikası 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim

1 yer
2,5 yer
1 yer

Tarix
Arxeologiya 
və etnoqrafiya 
kafedrası

Dosent
Baş müəllim
Müəllim

4,5 yer
2 yer
1,5 yer

Tarix
Asiya və Afrika 
ölkələri tarixi 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim

0,5 yer
4,5 yer
1,5 yer

Tarix

Avropa və 
Amerika 
ölkələrinin yeni 
və müasir tarixi 
kafedrası

Dosent
Müəllim

1,5 yer
1,5 yer

Tarix
Azərbaycan tarixi 
(təbiət fakültələri 
üzrə) kafedrası

Dosent
Baş müəllim

4,5 yer
1 yer

Tarix

Azərbaycan 
tarixi (humanitar 
fakültələr üzrə) 
kafedrası

Professor
Dosent

2 yer
2,5 yer

Tarix

Mənbəşünaslıq, 
tarixşünaslıq 
və metodika 
kafedrası

Dosent
Müəllim

1 yer
0,5 yer

Tarix Qafqaz xalqları 
tarixi kafedrası

Professor
Müəllim

1,5 yer
1 yer

Tarix
Qədim dünya və 
orta əsrlər tarixi 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

1 yer
2 yer
1 yer
1,5 yer

Tarix Slavyan ölkələri 
tarixi kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1 yer
1,5 yer
0,5 yer

Tarix Türk xalqları 
tarixi kafedrası

Professor
Dosent

1,5 yer
3 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Əməliyyatlar 
tədqiqi və ehtimal 
nəzəriyyəsi 
kafedrası

Professor 
Dosent

2*0,5 yer 
4,5 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

İnformasiya 
texnologiyaları və 
proqramlaşdırma 
kafedrası

Professor 
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

0,5 yer 
4,5 yer
1 yer
1,5 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

İnformatika 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim
Müəllim

1 yer
3,5 yer
2 yer
1,5 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

İqtisadi 
kibernetika 
kafedrası

Dosent 1,5 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Optimallaşdırma 
və idarəetmə 
kafedrası

Baş müəllim
Müəllim

1 yer
1 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Riyazi fizika 
tənlikləri 
kafedrası

Dosent 4 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Riyazi 
kibernetika 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

1,5 yer
4 yer
1 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Tətbiqi analizin 
riyazi üsulları 
kafedrası

Professor
Dosent
Baş müəllim

2,5 yer
1 yer
1 yer

Tətbiqi-riyaziyyat və 
kibernetika

Tətbiqi riyaziyyat 
kafedrası

Professor
Dosent
Müəllim

3 yer
1,5 yer
0,5 yer

 

Qeyd-müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlər Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1996-cı il 7 avqust tarixli 401 
saylı “Ali təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin 
tutulması qaydaları haqqında” əsasnaməyə uyğun elan 
olunduğu gündən 1 ay müddətində qəbul edilir. 
Ünvan-AZ1148, Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 33.

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
dənizdə və quruda yükqaldırıcı, yedəkləmə avadanlıqlarının yoxlanılması, təmiri, testi və 

sertifikatlaşdırılması xidmətlərinin (AM074/2022) satın alınması məqsədilə müsabiqə elan edir
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə 

daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat 
əldə edə bilərlər. Müraciət üçün son müddət 18 aprel 2022-ci il saat 
17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 

olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Əlaqə telefonu-(012) 404-37-00, daxili-1132.
Ünvan-Bakı, Mikayıl Useynov küçəsi 2.

B İ L D İ R İ Ş
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” publik hüquqi 

şəxsin tender komissiyası bildirir ki, "1003 Çağrı mərkəzi"nin 
proqram təminatının dayanıqlığının təmin edilməsi, müştəri 
məmnuniyyətinin ölçülməsi, təkmilləşdirilməsi, əlavə modul-
ların yaradılması və 1 illik texniki xidmətlərin satın alınması 
məqsədilə 2022-ci il martın 10-da elektron portal vasitəsilə 
keçirilmiş açıq tenderin nəticələrinə əsasən “Agile solutions” 
MMC qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” 

publik hüquqi şəxsin tender komissiyası bildirir 
ki, AQTİ-nin balansında olan generator, UPS, 
stabilizatorların texniki baxışı və təmiri xidmətlərinin 
satın alınması məqsədilə 2022-ci il martın 7-də 
elektron portal vasitəsilə keçirilmiş açıq tenderin 
nəticələrinə əsasən “Estet” MMC qalib elan edilmiş 
və həmin təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycanın Vətən 
müharibəsində 
qələbəsindən sonra 

Prezident İlham Əliyevin 
verdiyi ilk qərarlardan biri 
Şuşanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilməsi oldu. Əslində, 
bu, özlüyündə çox böyük 
mesaj idi ki, Azərbaycan 
Qarabağa öz mədəniyyəti 
ilə qayıdır. Azərbaycan 
Qarabağa təkcə enerji, 
iqtisadi layihələrlə deyil, 
eyni zamanda, yumşaq güclə 
qayıdır.

Vətən müharibəsində Prezident, Ali 
Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusu 30 ilə yaxın 
işğal altında olan əzəli yurd yerlərimizi 
azad etdi. İşğal müddətində Ermənistan 
tərəfindən bəşəri dəyərlər, beynəlxalq 
konvensiyalar heçə sayılaraq xalqımızın 
çoxəsrlik maddi-mədəni mirasına qarşı 
vandalizm, talançılıq siyasəti həyata 
keçirilib. Sosial infrastrukturlarla yanaşı, 
dini-mədəni abidələrə, mədəyyət 
müəssisələrinə qarşı da soyqırımı 
törədilib. 

İşğala son qoyulduqdan sonra 
Azərbaycanın mədəniyyət və sənət 
beşiyi sayılan Qarabağda mədəniyyət 
abidələrinin bərpası istiqamətində mühüm 
işlər görülüb.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ilkin 
monitorinqlər aparılıb. Şuşa, Cəbrayıl, 
Füzuli, Zəngilan, Xocavənd, Qubadlı, 
Ağdam, Tərtər, Laçın və Kəlbəcər 
rayonlarında həyata keçirilmiş 
monitorinqlər zamanı dövlət qeydiyyatında 
olan 403 tarix-mədəniyyət abidəsinə baxış 
keçirilib. Bundan əlavə, həmin ərazilərdə 
yerləşən dövlət qeydiyyatında olmayan 
tarixi, memarlıq, arxeoloji əlamət daşıyan 
162 obyektin monitorinqi aparılıb. İlkin 
monitorinqlər zamanı 864 mədəniyyət 
müəssisəsi aşkar edilib ki, onlardan 
462-si kitabxana, 348-i klub müəssisəsi, 
20-si muzey, 26-sı uşaq musiqi məktəbi, 
1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si qalereya, 3-ü 
kinoklubdur. Monitorinqlərin nəticələri 
göstərir ki, işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə tarixi-mədəniyyət abidələrinin 
95 faizi dağıdılmış vəziyyətdədir.

Bu rayonların hər birində mədəniyyət 
evləri, kinoteatrlar, muzeylər, kitabxana-
lar, şəkil qalereyaları, bəzi rayonlarda 
kinoprokat idarələri fəaliyyət göstərirdi. 
Xocavənd rayonunda işğaldan əvvəl 41 
klub, 40 kitabxana , Laçın rayonunda 217 
mədəniyyət müəssisəsi, Kəlbəcər rayo-
nunda 1 muzey, 172 mədəniyyət obyekti, 
Ağdərə rayonunda 62 klub, 51 kitabxana 
fəaliyyət göstərirdi. Ağdam rayonunda 71 

kitabxana, 27 klub; 13 mədəniyyət evi, 
dram teatrı, ölkəşünaslıq muzeyi, Çörək 
muzeyi, Cəbrayıl rayonunda 78 kitabxa-
na, 32 klub, 1 mədəniyyət evi, 3 musiqi 
məktəbi, Füzuli rayonunda 90 kitabxana, 
79 klub, 9 musiqi məktəbi, Tarix-diyar-
şünaslıq muzeyi, şəkil qalereyası, Qu-
badli rayonunda 47 kitabxana, 23 klub, 8 
mədəniyyət evi, 6 ölkəşünaslıq muzeyi, 
Zəngilan rayonunda 128 mədəniyyət 
müəssisəsi, 21 kinoqurğu, 2 Diyarşünaslıq 
muzeyi əhaliyə xidmət göstərirdi. Bunlarin 
hamısı, demək olar ki, yerlə-yeksan edilib. 

Azərbaycanın mədəniyyət  paytaxtı 
elan olunan Şuşada tarixi abidələrin 
bərpası işləri davam edir. Ötən il mayın 
12–13-də vaxtilə Şuşanın Cıdır düzündə 
təşkil olunan ənənəvi Xarıbülbül musiqi 
festivalı 29 ildən sonra böyük coşqu ilə 
yenidən keçirildi. Festivalda ölkəmizin 
müxtəlif bölgələrində yaşayan ayrı-ayrı 
xalqların musiqi qrupları və ifaçıları öz 
çıxışları ilə Azərbaycanın millətindən, 
dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin va-
hid Vətəni olduğu mesajını bütün dünyaya 
çatdırdı. 

2021-ci il avqustun 29-da Şuşada 
görkəmli şair və dövlət xadimi Molla 
Pənah Vaqifin məqbərə-muzey komplek-
sinin təmir-bərpa və yenidənqurmadan 
sonra açılışı keçirildi. Avqustun 30-da isə 
ənənəvi Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı 
oldu. Şəhərdə Natəvan bulağı və Bülbülün 
ev-muzeyinin açılışı keçirildi. Vaqif Poe-
ziya Günləri çərçivəsində Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən təşkil edilən “Qarabağ 
Azərbaycan mədəniyyətinin incisidir” və 
“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət 
inciləri” sərgiləri təşkil olundu. Şuşa-
dakı xalçaçılıq qalereyasında keçirilən 
“Yenidən doğma diyarda. Qarabağın sənət 
inciləri” sərgisində Mədəniyyət Nazirliyinin 
tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
Milli Xalça muzeyi tərəfindən xovlu və xov-
suz xalçalar, xalça məmulatları, milli tikmə 
və geyim dəstləri, bədii metal nümunələri 
təqdim edildi. 

Vaxtilə Qarabağın ən böyük yaşa-
yış məntəqəsi olan Ağdam şəhəri işğal 

zamanı yerlə-yeksan edilib, bütün sosial-
mədəni infrastruktur dağıdılıb. Ağdamda 
da geniş yenidənqurma işləri həyata 
keçirilir. Ağdamda İşğal və Zəfər muzeyləri 
inşa olunacaq. Bu muzeylər kompleksi-
nin konsepsiyası İtaliya şirkəti tərəfindən 
hazırlanıb. Muzeylər həm 30 illik işğal 
dövründə Azərbaycan xalqının keçdiyi çox 
çətin yolu göstərəcək, eyni zamanda, 44 
gündə 30 illik işğala son qoyan müzəffər 
Azərbaycan Ordusunun qüdrətini nümayiş 
etdirəcək. Kompleksin ümumi ərazisi 22,5 
hektar olacaq.

Düşmən tərəfindən yerlə-yeksan edilən 
Cəbrayıl şəhərinə də yeni həyat qayıdır. 
Ötən il oktyabrın 4-də Cəbrayılda həm ya-
şayış binasının, həm də Cəbrayıl Memori-
al Kompleksinin təməli qoyulub. Memorial 
kompleks Bayraq meydanı, İşğal muzeyi 
və Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin 
ümumi mənzərəsini əks etdirən dağıntı-
ların nümayiş etdiriləcəyi sahədən ibarət 
olacaq. Həmçinin Cəbrayılda düşmən 
işğalına son qoyan qüdrətli Azərbaycan 
Ordusuna həsr olunan Zəfər pavilyonu və 
hərbi texnikaların açıq səma altında nüma-
yiş olunacağı Döyüş muzeyi yaradılacaq. 
Cəbrayıl şəhərində Türkiyə–Azərbaycan 
Dostluq Parkı da salınacaq.

Prezident İlham Əliyev ötən il oktyab-
rın 17-də Füzuli Memorial Kompleksinin 
layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. 

2021-ci il oktyabrın 18-də Füzuli 
şəhərinin bərpasının və Füzuli Memorial 
Kompleksinin təməli qoyulub. Şəhərin 
mərkəzi hissəsində yaradılacaq Füzuli 
Memorial Kompleksi İşğal muzeyi və Me-
morial parkı, Zəfər muzeyi, Zəfər abidəsi 
və Bayraq meydanını əhatə edəcək.

Vətən müharibəsində erməni işğalın-
dan azad olunmuş bölgələrdə kitabxa-
naların fondlarının bərpası işinə dəstək 
məqsədilə “Qarabağa kitabla gedək!” 
layihəsi təqdim edilib. Layihə çərçivəsində 
artıq 60 mindən çox kitab toplanıb.

Noyabrın 24-də Vətən müharibəsində 
şanlı Zəfərimizin birinci ildönümünə həsr 
olunmuş “Böyük Qayıdış: mədəniyyətin 
dirçəlişi” adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. 
Tədbir çərçivəsində işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə yerləşən tarix və mədəniyyət 
abidələrinə qarşı Ermənistan Respubli-
kası tərəfindən həyata keçirilmiş dağıntı, 
vandallıq və mənimsəmə faktlarını özündə 
əks etdirən “Azadlıqda olan abidələr” adlı 
fotosərgi təşkil edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Qarabağa  
böyük layihələrlə qayıdır

AzPMA-nın vitse-prezidenti  Fərid 
Kazımovun apardığı təlimlərdə seçilmiş bir 
qrup ATMU tələbəsi iştirak edib. Təlimdə 
layihələrin idarə edilməsi və IPMA stan-
dartları ilə beynəlxalq sertifikasiya hazırlıq 
həyata keçirilib və Waterfall, Agile, Scrum 
və digər metodologiyaların praktik tətbiqi 
öyrənilib. Tələbələr, həmçinin layihələrdə 
risklərin, kommunikasiyaların, satınalmala-
rın, keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə biliklər 
əldə ediblər. 

Təlimdə bloklardan biri layihə menec-

mentinin məhsulların yaradılmasında və 
inkişafında müasir roluna aid olub. Bu 
blok çərçivəsində təşkilatların strategi-
yası və məhsul üzrə viziyon, məhsulların 
yaradılmasında layihə menecmentinin 
rolu və s. mövzular praktik öyrənilib. 
Təlimin xüsusiyyətlərindən biri də praktik 
tapşırıqların geniş istifadəsi, məşğələ 
çərçivəsində əldə edilmiş biliklərin dərhal 
tətbiqi və tələblərə “layihə təfəkkürünün” 
aşılanması olub. 

Təlimlərin sonunda tələbələr Interna-

tional Project Management Association 
(IPMA) ICB4 standartları ilə Project Ma-
nagement Associate (Level D) beynəlxalq 
sertifikasiya imtahanında iştirak edərək 
yüksək nəticə göstəriblər. Həmçinin onlar 
gənc layihə mütəxəssisləri üçün nəzərdə 
tutulmuş IPMA təşkilatının Young Crew 
beynəlxalq təşəbbüsünə ATMU komanda-
sının aktiv üzvü kimi qoşulmaq şansı əldə 
ediblər. 

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Beynəlxalq təlimlərdə təcrübə və 
bacarıqlar inkişaf etdirilir

Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti və Layihələrin 
İdarə Edilməsi Assosiasiyası arasıda mövcud olan əməkdaşlıq 
çərçivəsində (AzPMA) universitetdə karyera və kommunikasiya 
şöbəsinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təlimlər təşkil edilib. 
Təlimlər “Azərbaycanın ali təhsil müəssisəsində layihə 
menecmenti tədris potensialının artırılması və layihələrin idarə 
olunması üzrə kompetensiyaların gücləndirilməsi” layihəsi 
çərçivəsində keçirilib. 
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