
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Restructuring and development of doctoral studies in Azerbaijan 

in line with requirements of European Higher Education area 

Project Number: 561784-EPP-1-2015-1-FR-EPPKA2-CBHE-SP 

 

Project Coordinator: Montpellier University 

 

 

 

 

Development of Professional Skills 

Report coordinated by Azerbaijan Technical University and 

Azerbaijan State University of Economics 
 

 

 

 
 

 

 
Erasmus+ - Key Action 2 - Capacity building in the field of higher education 

 

Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

 

 

 

 

 

April 2019 



Introduction 

This report presents the findings of the partners of the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 

“NIZAMI” as regards to the Development of Professional Skills, embracing contextual elements such as 

professionalization of PhD studies. The partners Higher Education Institutions (HEIs) involved in a 

dedicated working group started their reflection in December 2016. 

 

General considerations for Professionalization of PhD Studies were then widely discussed and the working 

group leaders prepared a questionnaire for all the partners of the project, which underlined the main 

areas of activities of the topic for the partners, which are the following: 

 

• Professional skills for PhD students to improve their employability; 

• High standards in education for PhD researchers in answering the question of “how to plan the 

future through professional schools?”; 

• Professional skills by teaching and dissemination missions - Case study of a European experience; 

• Analysis of research funding (from public institutions, private companies, co-funding…); 

• Development of exchanges and encounters between PhD students and companies to improve 

employability and modernization of research; 

• Exchanges on how to connect universities and the Industry: improving employability through 

concrete actions-meetings between Universities and Companies, Forum, Doctoral summer school 

trainings, etc.; 

• Developing the advanced collaborating research network between academics and work 

opportunity/environment; 

• Providing training in job search, training PhD students to valorize their Doctoral Studies, 

organizing the recruiting days for young researchers; 

• Promoting for excellence and innovation in research and encouraging cooperation exchanges 

with economic actors (Setting up award of “Excellence and Award of Innovation/Transfer”) 

 

 

This report gathers the results of the discussions and works on the “Development of Professional Skills”, 

presents a State of the Art of research funding in Azerbaijan as well as good practices and 

recommendations as regards to Professionalization of PhD students. 

 

 

 

Disclaimer 
 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 

endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



Content 

Introduction .................................................................................................................................................. 2 

I. Research Funding in Azerbaijan ................................................................................................................. 4 

1. State of the Art ..................................................................................................................................... 4 

2. Challenges and opportunities ............................................................................................................... 5 

II. Good Practices in the Development of Professional Skills for PhD Students ........................................... 6 

1. Analysis of the needs for Azerbaijani Institutions ................................................................................ 6 

2. Identifying professional skills................................................................................................................ 6 

3. Recommendations for structural improvements ................................................................................. 7 

a. Developing and improving effective international partnerships ...................................................... 7 

b. Awarding research and supporting PhD supervisors ........................................................................ 8 

c. Connecting Companies and PhD Researchers .................................................................................. 8 

III. Conclusion ............................................................................................................................................... 9 

Annex I: Law on Science, 14th June 2016 (Azerbaijani version) .................................................................. 10 

Annex II: Resolution of the Cabinet of Ministers on the “Rules for competition on grant financing of 

scientific activities”, 11th October 2017 (Azerbaijani version) .................................................................... 47 

Annex III: Analysis of the needs of Azerbaijani HEIs for Professionalisation of PhD students ................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



I. Research Funding in Azerbaijan 

 
1. State of the Art 

 

Following the Regulation of the Cabinet of Ministers “Organization and planning of scientific research in 

HEIs”, the Ministries in Azerbaijan have centralized available sources of funding for research in the 

country. A State Plan for Scientific Research was also implemented which includes an experimental 

database – financed by the State budget, and other regulations on capital investment limits and economic 

standards. 

 

Research in Azerbaijan is financed by public and private organizations by allocating scholarships programs 

to Azerbaijani PhD researchers. The primary sources of funding are governmental organizations and public 

institutions, such as 

 

• the Science Development Fund under the President of the Republic of Azerbaijan 

• the State Fund for Information Technology Development 

• the Knowledge Foundation under the President of the Republic of Azerbaijan 

• the Scientific Fund of the State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR); 

• the Scientific Research Programs Fund of the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) 

Secondary sources are composed by international organizations, such as 

• The European Training Foundation 

• The International Science and Technology Center 

• the European Science Foundation 

• the “Eureka” program 

• the Economics Education and Research Consortium 

• the “NATO Security Through Science” program 

Finally, several foreign embassies accredited in Azerbaijan open call for projects to support scientific 

projects with funding opportunities in the range of 1000 – 5000 USD. 

 

It has been noticed that only a very small minority of research projects were financially supported 

internally by the HEIs based on their own funds. 
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2. Challenges and opportunities 

 

One main challenge of research funding in Azerbaijan has been the recent changes in the rules of funding 

by public governmental institutions. The first milestone achieved was the adoption of the “Law on 

Science” in 2016 (see Annex I), which introduced general recommendations concerning research funding. 

The regulations were later outlined in the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of 

Azerbaijan of 11th October 2017 on the “Rules for competition on grant financing of scientific activities” 

(see Annex II). The aim was to introduce competition for funding of science in the HEIs, thus enhancing 

quality of the proposal and dedication to reaching outcomes. HEIs are then driven to adapt to the new 

system of funding and the process will be on-going for the next few years. 

 

The Law on Science has also introduced the label of “Research University” which encourages HEIs to reach 

for excellence in their research proposals, and then support their access to funding by public or private 

organisations. 

 

The partners of NIZAMI have recognised that further consideration should be given to improving research 

facilities in the HEIS and establishing shared e-databases in order to allow collaborative research with 

leading international HEIs and attract further investments. 
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II. Good Practices in the Development of Professional Skills for 

PhD Students 

 
1. Analysis of the needs for Azerbaijani Institutions 

 

During the implementation of the project NIZAMI, the European partners designed a questionnaire to 

assist Azerbaijani partners to assess their needs in terms of Professionalisation of PhD students. 

 

An analysis of the answers to this questionnaire can be found in Annex III. 

 

 
 

2. Identifying professional skills 

 

The partners of NIZAMI have outlined real difficulties of researchers in Azerbaijan to find employment, 

leading them often to leave their fields of interest and study and pushing them towards more extrinsic 

areas of activities. Being able to think independently in strategic, systemic, conceptual, creative and 

critical ways would allow them however to offer innovative solutions. Professional skills such as 

 

• leadership 

• mentoring 

• project management 

• teamwork 

• conflict resolution 

• communication 

• foreign languages (in general) 

• advanced English 

• informatics 

• job search 

are value-added skills essential to any career in the business or the industry as they constitute transversal 

skills and competences, and they have been identified by NIZAMI partners as a priority for the training of 

PhD students. 

 

Other skills such as 

 

• ESP (English for Specific Purposes) 

• research methodology 

• research ethics 

• academic writing 

are more specific to a research-oriented career. For example, Khazar University (KU) organizes research 

trainings for their PhdD students on subjects such as Using End Note for Managing Bibliographies, 

Effective Conference Poster Presentations, Practical Tips on Scientific Writing or Tips and Tricks on 

Qualitative and Quantitative Analysis, as well as national and international research seminars. 
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NIZAMI partners have underlined the relevance of including PhD students into teaching, organizational or 

administrative activities in order to support their acquisition of practical skills. 

 

Finally, it appeared important to the partners, following the good practice of Azerbaijan University of 

Languages (AUL), to involve the PhD students themselves in the decision-making regarding the 

organization or provision of seminars on professional skills. This can be done with the help of 

questionnaires which allow them to express directly their interest to develop certain competences, and 

ensure their participation to such training sessions. 

 

3. Recommendations for structural improvements 

 

HEIs have a mission to provide the necessary conditions to create a favorable environment for PhD 

students to evolve in and acquire these professional or transversal skills. These conditions can be financial 

(cf. section I), but also structural (material, human) and include 

 

• the development of joint research networks with advanced standards 

• encouraging the publication of articles in scientific journals 

• the creation of joint analytical and scientific laboratories and centers 

• the assessment of the work of PhD students 

• the planning and implementation of double-degree programs and PhD exchange projects 

• the improvement of accessibility to research facilities 

On that last point, some NIZAMI partners have demonstrated a particular commitment, giving a 24/7 

access to their research laboratories and centers to PhD students, and equipping their facilities with 

adapted access to students with motor disability. 

 

This section presents further examples of good practices and recommendations the creation of a 

favourable environment for the professionalization of PhD students, focusing on 

 

• developing and improving effective international partnerships 

• supporting PhD supervisors 

• promoting innovation and collaboration with economic actors 

The examples are based on the practical experience of two partner HEIs of NIZAMI, Azerbaijan Technical 

University (AzTU) and Azerbaijan State University of Economics (UNEC) who acted as pilot in the 

implementation of these recommendations. 

 

a. Developing and improving effective international partnerships 

 

UNEC has been particularly involved in that field, as it can be demonstrated through its cooperation with 

the German Academic Exchange Service (DAAD) in the project “EE KEY-AZ Entrepreneurship Education: a 

Key to Job Creation and Employability in Azerbaijan”. This project is a partnership of the University of 

Siegen and UNEC and is financed by the German Academic Exchange Service for a period of 4 years. It 

includes summer and winter schools in Germany and Azerbaijan and training sessions in the fields of 

Finance, Business Planning, Entrepreneurship, Innovation Management, Logistics, E-commerce and Risks 

Management, and workshops with the participation of the academic and administrative staffs of both 
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universities in Baku and Siegen. Harmonization of curricula in the future and other technical and 

organizational affairs has been another major focus of this project. 

 

UNEC also developed close cooperation with the University of Montpellier (UM) in France through a joint- 

BA degree set up in 2016 and mobility agreements for MA students of both universities. Students who get 

an international experience enhance their chances to find employment thanks to the transversal skills 

they acquire during their mobility. They have also access to a larger job market. 

 

UM and the Azerbaijan National Academy of Sciences (ANAS) have been collaborating since 2018 on joint 

theses with the objective of 2 joint theses per year for 5 years. This experience also highly enhance the 

employability of PhD students. 

 

Azerbaijan University of Architecture (AzUAC) cooperates with the University of Lisbon on double 

diplomas for PhD students in Architecture, Design and Urbanism. 

 

b. Awarding research and supporting PhD supervisors 

 

Most of Azerbaijan HEIs, including partners of NIZAMI, have adopted a special stimulating plan for 

research works. 

 

For example, UNEC has introduced a “Differential Payroll System” which encourages financially 

researchers involved in the supervision of PhD students and international projects. The performance 

appraisal system takes into account 3 areas of activity: scientific, educational and self-development. 

Scientific activities and education activities weigh each for 40% of the total evaluation, whereas self- 

development activities count for 20%. A “Teacher’s Annual Service Score” is calculated for each teacher 

based on 12 criteria defined in all three areas. The system has been used in an objective and integrated 

way. AzTU implements a similar system to encourage ISI indexed publications by PhDs and supervisors. 

The awarding system is quite open and demonstratively available to all ranks of researchers. 

 

 

c. Connecting Companies and PhD Researchers 

 

Partners HEIs of NIZAMI frequently organized Job/Career fairs for PhD students. For example, in order to 

better established links between industry and PhD students, AzTU organizes joint meetings with 

representatives of partner companies and institutions, which include several Ministries (Defense, 

Industry, Information and Communication Technologies). It has a definite impact over the employability 

of PhD students and the links between Education, Research and Innovation. Around 50% of the chosen 

topics for PhD are agreed upon with the relevant industrial demand, i.e. they are in collaboration with the 

relevant companies and institutions. 

 

UNEC has launched a joint research laboratory – “UNEC2B” in a strategic partnership with the business 

community, which allows the HEI to constantly adapt Education and Research to the requirements of the 

labor market and hence ensuring jobs to the PhD students. UNEC also hosts a web-platform – 

job.unec.edu.az” dedicated to create connections between students and potential employers. 

Furthermore, the HEI supports experiential learning programs allowing PhD researchers to act as 
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consultants for companies with real-time business problems and to conduct the digital marketing of the 

local products in foreign markets. 

 

Other good practices include business and technology incubators within the HEIs which prepare PhD 

students to real life work situations. Support is provided to the young managers, entrepreneurs and 

professionals in terms of educational, methodical, logistical, psychological and financial assistance. 

 

III. Conclusion 

 
The involvement of Azerbaijani HEIs alongside European partners during the Erasmus+ Capacity Building 

in Higher Education “NIZAMI” has set bases for reflection on the topic of Professionalisation of PhD 

Studies. 

 

This process depends on the one side on the Higher Education Institutions (HEIs) and their capacity and 

dedication to give their PhD students opportunities to acquire needed skills in the industry and to facilitate 

the encounter with the industry. HEIs have several tools at their disposal to enhance the 

professionalisation of PhD students, including the organisation of seminars and trainings, of international 

mobilities and cooperation projects, or the setup of good conditions (material, human and financial) for 

PhD students to focus on their projects. Challenges for Azerbaijani HEIs include enhancing 

internationalisation and an effective with the private actors in the industry. 

 

On the other side, Professionalisation of PhD students strongly relies on the structuration of funding 

opportunities for research and collaborative projects by the relevant institutions, namely the government 

(public funding) and actors of the industry (private funding). Newly introduced legislation aims to increase 

competitiveness of research proposals, hence enhancing their quality, and HEIs and research facilities 

must adapt to the brought changes. 
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Annex I: Law on Science, 14th June 2016 (Azerbaijani version) 
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Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu 

 
 
 

 

Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 10- 
cu bəndlərinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında 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. 

 
Bu Qanun ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının təmin edilməsi, hər bir 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının rifahının və elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni 
bilikl ərə yiyələnməsi və dünyanı dərk etmək kimi təbii və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsində 
elmin aparıcı rolunu və vəzifələrini müəyyənləşdirir. 

 
1- ci fəsil 

 
ÜMUM İ MÜDDƏALAR  

 
Maddə 1. Əsas anlayışlar 

 
1.0. Bu Qanunda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

 
1.0.1. alim – elmi dərəcəsi və elmi əsərləri olan tədqiqatçı; 

 
1.0.2. assistent – elmi köməkçi və ya elmi vəzifə; 

 
1.0.3. eksperimental tədqiqatlar – elmi araşdırmalar nəticəsində və ya əməli təcrübə əsasında 
əldə olunmuş bilikl ərə əsaslanan, insan həyatı və sağlamlığının qorunması, yeni istehsal prosesi, 
material, məhsul, qurğu, xidmət və idarəetmə sistemlərinin yaradılması və onların 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan tədqiqat; 

 
1.0.4. elm – hadisələrin və gerçəkliyin mahiyyəti haqqında obyektiv biliklərin və 
informasiyaların əldə edilməsi, toplanması, sistemləşdirilməsi, işlənməsi, yayılması və 
tətbiqindən ibarət olan insan fəaliyyəti sahəsi; 



1.0.5. elmi ekspertiza – elmi işin, elmi-texniki fəaliyyətin elmi, texniki və ictimai-siyasi tələblərə 
uyğunluğunun müəyyən edilməsi, rəyləndirilməsi və qiymətləndirilməsi; 

 
1.0.6. elmi ekspertizanın subyektləri – ekspertizanın sifarişçiləri, icraçıları (dövlət idarəetmə 
orqanları, ictimai və beynəlxalq təşkilatlar), hüquqi və fiziki şəxslər (ekspertlər) və digər 
iştirakçılar; 

 
1.0.7. elmi ekspertizanın obyektləri – elmi və elmi-texniki fəaliyyətinin yoxlanılması nəticəsinə 
uyğun informasiyalar, bu informasiyaları özündə əks etdirən sənədlər, fiziki predmetlər və digər 
maddi məlumat daşıyıcıları; 

 
1.0.8. elmi etika – elmi, elmi-texniki və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi işçilərin, 
müstəqil elmi araşdırmalarla məşğul olan digər şəxslərin elmi ictimaiyyət tərəfindən qəbul 
edilmiş davranış normalarının, prinsiplərinin və əxlaq qaydalarının məcmusu; 

 
1.0.9. elmi fəaliyyət – elmi biliklərin əldə edilməsinə, tətbiqinə və təbliğinə yönəlmiş elmi 
tədqiqat və yaradıcılıq prosesi; 

 
1.0.10. elmi fəaliyyətin istiqamətləri – fundamental, tətbiqi və eksperimental tədqiqatların 
aparılması, elmi tədqiqatların nəticələrinin ekspertizası, tətbiqi, aprobasiyası və yüksəkixtisaslı 
elmi kadrların hazırlanması; 

 
1.0.11. elmi fəaliyyət subyektləri – elmi fəaliyyətlə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslər, onların 
ictimai birlikləri, həmçinin elmi fəaliyyətin iştirakçıları; 

 
1.0.12. elmin və elmi fəaliyyətin növləri – fundamental, tətbiqi və eksperimental (məzmununa 
görə); təbiət, texniki, humanitar və ictimai (predmetinə görə); akademik, empirik, innovativ, 
nəzəri və tətbiqi (istiqamətinə görə); 

 
1.0.13. elmi innovasiya– elmi fəaliyyətin məzmun və vasitələrinin (tədqiqat metodları, üsulları 
və digər), elmi nəticə və məhsulların, həmçinin onların tətbiqi texnologiyalarının və istifadə 
üsullarının yenilik xarakterinə malik olması; 

 
1.0.14. elmi innovasiya fəaliyyəti – elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan, idarəetmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsini və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsini təmin edən mütərəqqi xarakterli 
yeniliklərin və əqli mülkiyyət obyektlərinin (elmi nəticələr, ixtiralar, kəşflər, sistemlər, orijinal 
texnologiyalar, brendlər, ticarət və əmtəə nişanları və digər) yaradılmasına və onların tətbiq 
edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət; 

 
1.0.15. elm və innovasiya fondları – elmi tədqiqatların qrant şəklində məqsədli 
maliyyələşdirilməsini həyata keçirən qeyri-kommersiya statuslu hüquqi şəxs; 

 
1.0.16. elmi innovasiya subyektləri – əsas funksiyaları və təyinatı mütərəqqi xarakterli yeniliklər 
yaratmaq və reallaşdırmaqdan ibarət olan hüquqi və fiziki şəxslər; 

 
1.0.17. elmi iş – elmi nəticə əldə etmək məqsədilə aparılan sistemli tədqiqat; 



1.0.18. elmi işçi – elmi və elmi-texniki fəaliyyətlə peşəkar məşğul olan tədqiqatçı və ya seçkili 
vəzifə; 

 
1.0.19. elmi məhsul (elmi nəticə) – elmi və elmi-texniki fəaliyyətin tətbiqi üçün nəzərdə tutulan, 
konkret informasiya daşıyıcısında əks olunan, maddi və ictimai dəyərə malik nəticə (yeni 
bilikl ər, texniki həllər, işləmələr və digər); 

 
1.0.20. elmi məhsullar və xidmətlər bazarı – elmi fəaliyyətin nəticələrinin və məhsullarının 
mübadiləsi prosesində yaranan münasibətlər sistemi və onların reallaşdırıldığı xüsusi bazar; 

 
1.0.21. elmi məktəb – uzunmüddətli dövr ərzində formalaşan özünəməxsus elmi baxışlara, 
ənənələr və dəyərlər sisteminə malik olan, elmin müəyyən istiqaməti üzrə yeni biliklər yaratmaq, 
yaymaq, ötürmək və tətbiq etmək funksiyalarını yerinə yetirən, yaradıcıları və davamçıları ilə 
tanınan, özünü inkişaf qabiliyyətli elmi fəaliyyət subyekti; 

 
1.0.22. elmi müəssisə və təşkilat – elm və elmi-texniki fəaliyyətlə məşğul olan, elmlə təhsilin 
vəhdətini təmin edən hüquqi şəxs; 

 
1.0.23. elmi plagiat – müəllifini, götürülmə mənbəyini göstərmədən başqasının əsərlərini, elmi 
kəşf və ixtirasını, səmərələşdirici təklifini, innovasiya məhsulunu tam və ya qismən 
mənimsəmək, yaxud özününkü kimi təqdim etmək; 

 
1.0.24. elmi tədqiqat institutu – əsas fəaliyyəti fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar və 
eksperimental araşdırmaların aparılmasından ibarət olan elmi müəssisə; 

 
1.0.25. elm-təhsil və innovasiya kompleksi (klaster) – elmtutumlu məhsulların istehsalını və 
satışını həyata keçirmək məqsədilə fundamental və tətbiqi tədqiqatları, təcrübi-konstruktor 
işləmələrini, təhsil və sahibkarlıq fəaliyyətini özündə birləşdirən innovasiya strukturu; 

 
1.0.26. elmi yaradıcılıq – bilavasitə elmi tədqiqat, elmi-texniki, elmi-təcrübi və elmi innovasiya 
prosesi; 

 
1.0.27. fundamental elmi tədqiqatlar – təbiətin və cəmiyyətin quruluşu və inkişafı haqqında yeni 
bilikl ərin əldə edilməsinə yönəlmiş nəzəri və təcrübi elmi tədqiqatlar; 

 
1.0.28. impakt faktor – dövri elmi nəşrin reytinqini müəyyən edən təsir göstəricisi; 

 
1.0.29. istinad indeksi – tədqiqatçının elmi əsərlərinə edilən istinadların sayı ilə müəyyən edilən 
göstərici; 

 
1.0.30. milli innovasiya sistemi – ölkə hüdudunda elmi bilik və texnologiyaların istehsalı və 
kommersiya və ya qeyri-kommersiya əsasında reallaşdırılması ilə məşğul olan təşkilatların 
məcmusu; 

 
1.0.31. nostrifikasiya və təkrar attestasiya – xarici ölkədə alınmış elmi dərəcə və ya elmi adlar 
haqqında sənədlərin ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi və tanınması proseduru; 



1.0.32. rəsmi opponent – dissertasiyanın aktuallığını, elmi yeniliyinin orijinallıq dərəcəsini və 
əhəmiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə dissertasiya şurası tərəfindən təyin edilən və müvafiq 
elmi dərəcəyə malik olan şəxs; 

 
1.0.33. texnoloji inkubator – innovasiya fəaliyyəti subyektlərinə elmi, istehsal, kadr, hüquqi, 
marketinq, lizinq, məsləhət və digər xidmətlərin təqdim edilməsini təmin edən hüquqi şəxs; 

 
1.0.34. texnopark – yeni texnologiyaların yaradılmasını və mənimsənilməsini, müasir avadanlıq, 
cihaz və qurğuların istehsalını və onların kommersiya əsasında reallaşdırılmasını kompleks 
şəkildə həyata keçirən qabaqcıl texnologiyalara malik struktur (ərazi) və ya hüquqi şəxs; 

 
1.0.35. texnopolis – elmtutumlu yeni texnologiyaların və yüksək texniki səviyyəli məhsulların 
işlənib hazırlanması və istehsalata tətbiq edilməsi məqsədilə yaradılan çoxprofilli, inkişaf etmiş 
sənaye sahələrinə və infrastruktura, elmi tədqiqat və təhsil komplekslərinə, “beyin 
mərkəzlərinə”, zavodlara, firma və şirkətlərə, geniş və xüsusi güzəştli şəraitin yaradıldığı əraziyə 
malik olan elm-sənaye kompleksi və ya sənaye şəhərciyi; 

 
1.0.36. tədqiqatçı – elmi-nəzəri və elmi-texniki tədqiqatlar aparan, bilikləri inkişaf etdirən və 
elmi tədqiqat layihələrində iştirak edən ali təhsilli şəxs; 

 
1.0.37. tədqiqat universiteti – elmi fəaliyyətlə tədris prosesinin real inteqrasiyası əsasında elm və 
təhsil fəaliyyətini eyni dərəcədə səmərəli həyata keçirən, qabaqcıl elmi tədqiqatlar aparan, 
keyfiyyətli tədris mühitini təmin edən, yüksək elmi və elmi-pedaqoji kadr potensialına malik 
olan ali təhsil müəssisəsi və ya elm-təhsil mərkəzi; 

 
1.0.38. tətbiqi elmi tədqiqatlar – əsasən praktik məqsədlərin həyata keçirilməsi və konkret 
məsələlərin həlli üçün yeni biliklərin əldə edilməsi və tətbiqini nəzərdə tutan elmi tədqiqatlar; 

 
1.0.39. yüksəkixtisaslı elmi kadr – fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsinə malik 
olan şəxs; 

 
1.0.40. ali attestasiya orqanı – yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyası 
məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum. 

 
Maddə 2. Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 

 
2.1. Elm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasından, bu Qanundan, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan, 
Azərbaycan Respublikasının elmi fəaliyyət üzrə münasibətləri nəzərdə tutan digər qanunvericilik 
aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir. 

 
2.2. Elm haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin əsas məqsədi elmi fəaliyyətlə 
məşğul olan subyektlərin kоnstitusiya hüquqlarının təmin edilməsi, qоrunması və elm sahəsində 
mövcud olan münasibətlərin tənzimlənməsinin təşkilati-hüquqi bazasının yaradılmasından 
ibarətdir. 



Maddə 3. Elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin prinsipləri, məqsədləri və prioritetləri 
 

3.1. Elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır: 
 

3.1.1. elmi yaradıcılıq və tədqiqat azadlığı (sərbəstliyi); 
 

3.1.2. azərbaycanşünaslıq istiqamətində aparılan tədqiqatların aparıcılığının təmin edilməsi; 
 

3.1.3. elmi etikanın qorunması; 
 

3.1.4. elmin ictimai həyata inteqrasiyası; 
 

3.1.5. elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin prioritetliyi; 
 

3.1.6. sağlam rəqabətin təmin edilməsi; 
 

3.1.7. beynəlxalq səviyyəyə uyğunluq; 
 

3.1.8. elmi nəticələrin şəffaflığı və ictimaiyyətə açıqlığı; 
 

3.1.9. elm, təhsil və iqtisadiyyatın vəhdəti; 
 

3.1.10. əqli mülkiyyət hüququnun qorunması; 
 

3.1.11. dünya elm məkanına inteqrasiya. 
 

3.2. Elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
 

3.2.1. elmin davamlı və sistemli inkişafının təmin edilməsi; 
 

3.2.2. elmi fəaliyyətin institusional sisteminin və maliyyələşdirilmə mexanizmlərinin dünya 
standartlarına uyğunlaşdırılması; 

 
3.2.3. cəmiyyət həyatının bütün istiqamətlər üzrə inkişafında elmi potensialdan səmərəli 
istifadənin təmin edilməsi; 

 
3.2.4. elmin maddi-texniki bazasının və infrastrukturunun modernləşdirilməsi; 

 
3.2.5. elm, təhsil, iqtisadiyyat və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərində inteqrativ bağlılığın və 
dialektik vəhdətin təmin edilməsi; 

 
3.2.6. ölkə üzrə elmi məktəblərin yaradılması, qorunması və inkişafının stimullaşdırılması; 

 
3.2.7. elmi araşdırmaların, o cümlədən fundamental və tətbiqi tədqiqatların əsas istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi və inkişafının stimullaşdırılması; 



3.2.8. elm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan Respublikasının 
elmi-texniki siyasətinin dünya elmi məkanında layiqincə təmsil olunması və təbliğ edilməsi; 

 
3.2.9. elm sahəsində çalışan və elmi fəaliyyətlə məşğul olan elmi işçilərin maddi rifahının və 
sosial təminatının yüksəldilməsi. 

 
3.3. Elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetləri aşağıdakılardır: 

 
3.3.1. Azərbaycan xalqının etnogenezinin, tarixi, dili, ədəbiyyatı, incəsənəti və mədəniyyətinin, 
milli-mənəvi dəyərlərinin, maddi və mədəni irsinin, iqtisadi, fəlsəfi, hüquqi və ictimai-siyasi 
fikrin təkamülü prosesinin və inkişaf mərhələlərinin hərtərəfli t ədqiqi; 

 
3.3.2. Azərbaycançılıq ideologiyasının elmi-nəzəri əsaslarının tədqiqi; 

 
3.3.3. ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında, dövlət idarəetmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsində, müdafiə qabiliyyətinin və milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, 
demokratik-hüquqi dövlət quruculuğunda, milli mənafelərin qorunmasında, elmi-texniki 
tərəqqinin sürətləndirilməsində elmin rolunun gücləndirilməsi; 

 
3.3.4. multikulturalizm təliminin elmi əsaslarının öyrənilməsi, cəmiyyət həyatındakı rolunun və 
əhəmiyyətinin tədqiq edilib ümumiləşdirilməsi; 

 
3.3.5. dini-mənəvi dəyərlərin, dinlərarası dialoq və tolerantlıq təcrübəsinin mahiyyətinin və 
əhəmiyyətinin tədqiq edilməsi və elmi şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması; 

 
3.3.6. Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının geoloji, coğrafi, ekoloji və iqtisadi cəhətdən 
qiymətləndirilməsi; 

 
3.3.7. müxtəlif elm sahələri üzrə ekspedisiyaların və çöl təcrübələrinin keçirilməsi, onların 
nəticələrinin təhlil edilib dəyərləndirilməsi; 

 
3.3.8. ölkənin karbohidrogen ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi, neft, neft-kimya sənayesi 
sahələrinin və qeyri-neft sektorunun inkişafı, modernləşdirilməsi və şaxələndirilməsi 
problemlərinin öyrənilməsi; 

 
3.3.9. milli demoqrafik inkişaf proseslərinin, məskunlaşma və sosial inkişaf problemlərinin 
tədqiqi; 

 
3.3.10. Azərbaycan Respublikasının davamlı və dayanıqlı inkişaf problemlərinin və inkişaf 
modelinin iqtisadi, sosial, fəlsəfi və hüquqi əsaslarının sistemli tədqiq olunması; 

 
3.3.11. bilikl ərə əsaslanan intellektual cəmiyyətin və iqtisadiyyatın formalaşdırılması 
problemlərinin tədqiqi; 



3.3.12. elmtutumlu istehsal sahələri və alternativ enerji mənbələri, nano, bio, genotexnologiyalar, 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və digər yüksək texnologiyalar sahəsində 
tədqiqatların aparılması; 

 
3.3.13. kosmosun tədqiqi və bununla bağlı olan digər elm sahələri üzrə fundamental və tətbiqi 
tədqiqatların genişləndirilməsi; 

 
3.3.14. elmi kadr hazırlığının səmərəliliyinin yüksəldilməsi və ölkənin elm və innovasiya 
potensialının gücləndirilməsi. 

 
3.4. Elmin inkişaf prioritetlərinin zənginləşdirilməsi aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir: 

 
3.4.1. nəzəri-metodoloji tədqiqatların praktiki təcrübə əsasında dəyərləndirilməsi; 

 
3.4.2. elmin inkişafının ölkənin sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni tərəqqisinin strateji 
məqsədlərinə xidmət etməsinə nail olunması; 

 
3.4.3. elm sahələri üzrə elmi tədqiqatların inteqrativ xarakterinin formalaşdırılması; 

 
3.4.4. elmi innovasiya tipli tədqiqatların üstün mövqeyinin ayrı-ayrı elmi istiqamətlərin qarşılıqlı 
əlaqəsi əsasında yeni elmi nəticələrin əldə olunmasının təmin edilməsi. 

 
Maddə 4. Elmi innovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri 

 
4.1. Dövlət elmi innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən bütün müəssisə və təşkilatlar üçün 
bərabər şərait yaradır və onların fəaliyyətini stimullaşdırır. 

 
4.2. Elmi innovasiya sahəsində dövlət siyasəti aşağıdakı istiqamətlərdə reallaşdırılır: 

 
4.2.1. dövlət innovasiya sisteminin formalaşdırılması və onun inkişafının strateji istiqamətlərinin 
müəyyən edilməsi; 

 
4.2.2. innovasiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə 
əlverişli şəraitin yaradılması və müvafiq təşkilati işlərin görülməsi; 

 
4.2.3. elmi innovasiya subyektlərinin – inteqrativ elm, təhsil və sahibkarlıq mərkəzlərinin 
(zonaların), texnopolislərin, elmi texnologiya parklarının, texnoloji inkubatorların, innovasiya 
fondlarının, innovasiyalar üzrə məlumat informasiya bankının yaradılması və inkişaf etdirilməsi; 

 
4.2.4. rəqabətqabiliyyətli, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılmasında 
iştirak etməklə, zəmanətli satış bazarlarının təmin edilməsi və xarici bazarlara çıxışının 
həvəsləndirilməsi və himayə edilməsi; 

 
4.2.5. inkişaf etmiş ölkələrin bilikl ərə əsaslanan, innovativ xarakterli inkişaf təcrübəsi və 
problemlərinin öyrənilməsi, ölkənin inkişaf strategiyasının hazırlanmasında və 
reallaşdırılmasında onlardan istifadə edilməsi. 



Maddə 5. Elmin inkişafı üzrə məqsədli proqramlar 
 

5.1. Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafına dair məqsədli proqramlar elmin prioritet 
istiqamətləri üzrə dövlət siyasətinin yerinə yetirilməsi məqsədilə hazırlanır və həyata keçirilir. 

 
5.2. Elmin inkişafı üzrə məqsədli proqramlar elmin konkret sahələri və prioritetləri üzrə yeni 
bilikl ərin, texnologiyaların və konkret elmi-praktiki nəticələrin əldə edilməsi və onların cəmiyyət 
həyatında tətbiqini nəzərdə tutur. 

 
5.3. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən elmin inkişafı üzrə məqsədli 
proqramlar və ayrı-ayrı fundamental və tətbiqi elmi tədqiqat layihələri (hərbi məqsədlər üçün 
nəzərdə tutulan layihələr istisna olmaqla) müsabiqə yolu ilə müəyyən edilir. 

 
Maddə 6. Elmi fəaliyyət sahəsində dövlətin vəzifələri 

 
6.0. Elmi fəaliyyət sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır: 

 
6.0.1. elmin inkişafına dair vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi; 

 
6.0.2. elmin inkişaf strategiyası və konsepsiyasının hazırlanması; 

 
6.0.3. elmin prioritet inkişaf sahələrinin və istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, həmin 
istiqamətlər üzrə dövlət proqramlarının və layihələrinin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 

 
6.0.4. regionların kompleks iqtisadi, sosial və mədəni inkişaf proqramlarının hazırlanması və 
elmi cəhətdən əsaslandırılması; regionlarda elmi fəaliyyətin inkişafı üçün müvafiq 
infrastrukturun və digər zəruri şəraitin yaradılması; 

 
6.0.5. ölkənin milli təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı olan elmi 
fəaliyyət sahələrinin himayə edilməsi; 

 
6.0.6. elmi fəaliyyət subyektləri üçün azad, ədalətli, bərabərhüquqlu, sağlam və keyfiyyətli elmi 
fəaliyyət mühitinin yaradılması, elmi qabiliyyəti olan hər bir vətəndaşa elmlə məşğul olmaq, 
elmi səviyyəsini yüksəltmək və yaradıcılığını təkmilləşdirmək üçün şəraitin yaradılması; 

 
6.0.7. Azərbaycanşünaslıq istiqamətində aparılan tədqiqatların prioritetliyinin və həyata 
keçirilməsinin təmin edilməsi; 

 
6.0.8. Azərbaycan xalqının özünəməxsusluğunun, milli və mənəvi dəyərlərinin qorunması, 
möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, maddi və 
mədəni irsin, abidələrin və Azərbaycan xalqının etnogenezinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət 
yetirilməsinin təmin edilməsi; 

 
6.0.9. elmi fəaliyyətin cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafına istiqamətləndirilməsi, onun 
açıqlığının, dünya elmi məkanına inteqrasiyasının təmin edilməsi, ölkədə bilikl ər cəmiyyətinin 
və bilikl ərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində, davamlı, 



dayanıqlı, dinamik və rəqabətqabiliyyətli inki şafın təmin edilməsində elmin prioritet rolunun 
müəyyən edilməsi; 

 
6.0.10. elmi fəaliyyətin səmərəli təşkili, idarə edilməsi və inkişafına, maddi-texniki baza, 
infrastruktur, avadanlıqlar, yüksəkixtisaslı elmi kadrlar, informasiya və digər zəruri vasitələrlə 
təmin olunmasına şəraitin yaradılması; 

 
6.0.11. müdafiə təyinatlı elmi-istehsal, təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-sınaq və 
layihə-texnoloji müəssisələrin inkişafının və elmi potensialının yüksəldilməsinin prioritetliyinin 
təmin edilməsi; 

 
6.0.12. təhsilin fasiləsizliyi prinsipinə və “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin ali 
təhsil müəssisələrinin və elmi müəssisələrin və təşkilatların magistratura (rezidentura) və 
doktoranturalarında əyani təhsil alanlara hərbi xidmətdən möhlət hüququnun təmin edilməsi; 

 
6.0.13. yüksək ixtisaslı elmi kadr hazırlığının və elmin nailiyyətlərinin stimullaşdırılması, 
ölkənin maliyyə-iqtisadi imkanlarına uyğun olaraq elmi işçilərin, o cümlədən gənc alimlərin 
sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması; 

 
6.0.14. yüksək elmi səviyyəsi və praktik əhəmiyyəti olan, müstəqil dövlətçiliyin və milli-mənəvi 
dəyərlərin inkişaf etdirilməsinə imkan yaradan, ölkənin iqtisadi inkişafına kömək edən, yeni 
texnologiyaların tətbiqi yolu ilə mühüm irəlil əyişə səbəb olan elmi tədqiqat işlərinin 
dəstəklənməsi və mükafatlandırılması; 

 
6.0.15. elmi fəaliyyət sahəsinə investisiyaların, о cümlədən хarici investisiyaların cəlb edilməsi 
üçün əlverişli investisiya mühitinin yaradılması və bu məqsədlə sərmayəçilərə “İnvestisiya 
fəaliyyəti haqqında” və “Xarici investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada güzəştlərin verilməsi; 

 
6.0.16. müxtəlif elm sahələri üzrə çöl təcrübələrinin və ekspedisiyaların təşkili və onların işinə 
nəzarətin təmin edilməsi; 

 
6.0.17. elm sahəsinin inkişafına ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin həcminin və qrantların 
məbləğinin müəyyən edilməsi və bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunmasına dövlət nəzarətinin 
təmin edilməsi; 

 
6.0.18. fundamental, tətbiqi və innovasiya xarakterli tədqiqatların və digər elmi tədbirlərin qrant 
şəklində məqsədli maliyyələşdirilməsi; 

 
6.0.19. müxtəlif statuslu dövlət elmi müəssisə və təşkilatlarının, təhsil qurumlarının yaradılması; 

 
6.0.20. əqli mülkiyyət hüququnun qorunmasının təmin edilməsi; 

 
6.0.21. elmi nəticələrin və məhsulların mənimsənilməsi halları üzrə məsuliyyətin müəyyən 
edilməsi; 



6.0.22. əqli mülkiyyət hüquqlarının təmin edilməsinə nail olmaq; 
 

6.0.23. elmi işçilərin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, o cümlədən elm sahəsində xidmətləri 
olan görkəmli elm xadimlərinə xüsusi qayğı göstərilməsi və onların elmi fəaliyyətləri üçün 
lazımi şərait yaradılması; 

 
6.0.24. elmi müəssisə və təşkilatların akkreditasiyasının, elmi işçilərin, mütəxəssislərin və elmi 
xidmət sahəsi işçilərinin attestasiyasının təmin edilməsi; 

 
6.0.25. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və bu Qanuna 
uyğun olaraq, xarici ölkələrin elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərinin tanınması və 
bərabər tutulması; 

 
6.0.26. elmi fəaliyyətin informasiya təminatının və informasiya resurslarına çıxışın və statistik 
məlumat sisteminin yaradılmasının təmin edilməsi; 

 
6.0.27. dövlət orqanları, elmi müəssisə, təşkilat və ali təhsil müəssisələrinin və fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi; 

 
6.0.28. elmi dərəcələrin və elmi adların, o cümlədən onları təsdiq edən vahid formalı dövlət 
sənədlərinin verilmə qaydalarının müəyyən edilməsi; 

 
6.0.29. elmi fəaliyyət subyektlərinin haqsız rəqabətdən müdafiə edilməsi; 

 
6.0.30. elmi nəticələrin və müasir texnologiyaların tətbiqinə şərait yaradılması; 

 
6.0.31. elmi kadr tələbatının müəyyən olunması, dövlət sifarişi əsasında elmi və elmi-pedaqoji 
kadrların hazırlanması, stajkeçmə və ixtisasartırmanın təmin edilməsi; 

 
6.0.32. humanizmə, insan həyatına və cəmiyyətin sabitliyinə zidd olan, ölkənin milli 
təhlükəsizliyinin və ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb ola bilən elmi texnologiyaların 
hazırlanmasının və tətbiqinin qarşısının alınması; 

 
6.0.33. elmi fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan 
Respublikasının elm sahəsi üzrə tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş 
öhdəlikl ərinin yerinə yetirilməsi; 

 
6.0.34. beynəlxalq müqavilələrin icrasında ölkənin elmi potensialından istifadə edilməsinə 
üstünlük verilməsi; 

 
6.0.35. elm sahəsində ölkədə toplanmış təcrübəyə, mövcud elmi ənənələrə, dayanıqlı inkişaf 
proseslərinə uyğun olaraq elmi fəaliyyətin milli və müasir inkişaf modelinin formalaşdırılması; 

 
6.0.36. elmi fəaliyyət sahəsində proqnozlaşdırma, nəzarət, əlaqələndirmə qaydalarının, ekspertiza 
və təchizat normativlərinin müəyyənləşdirilməsi. 



2- ci fəsil 
 

ELM İ FƏAL İYYƏTİN SUBYEKTLƏRİ 
 

Maddə 7. Elmi fəaliyyətin subyektləri və iştirakçıları 
 

7.1. Elmi fəaliyyətin subyektləri aşağıdakı hüquqi və fiziki şəxslərdir: 
 

7.1.1. alimlər, tədqiqatçılar, elmi işçilər, elmi-pedaqoji kadrlar və elmi xidmət sahəsinin işçiləri; 
 

7.1.2. elmi fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və ekspertizası ilə məşğul olan dövlət orqanları; 
 

7.1.3. elmi müəssisə və təşkilatlar, ali təhsil müəssisələri, təsis sənədlərində elmi fəaliyyət 
nəzərdə tutulan ictimai birliklər və digər hüquqi şəxslər; 

 
7.2. Elmi fəaliyyətin iştirakçıları – elmi işçilər, investorlar, sifarişçilər, sponsorlar, əqli mülkiyyət 
hüququnun sahibləri, ekspertlər, eləcə də elmi fəaliyyət sahələrini şəhadətnamə, sertifikat, 
lisenziya-patent, standartlaşma, metrologiya, proqram, metodiki, təşkilati və texniki cəhətdən 
təmin etmək hüququ əldə edən fiziki və hüquqi şəxslərdir. 

 
7.3. Elmi fəaliyyətin subyektləri və iştirakçıları ilə digər hüquqi və fiziki şəxslər arasında 
münasibətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, bu Qanun və tərəflər arasında 
bağlanmış müqavilələrlə müəyyən edilir. 

 
Maddə 8. Elmi işçilərin vəzifələri, ixtisas səviyyələri və işə qəbul edilməsi 

 
8.1. Elmi işçinin magistr elmi-ixtisas dərəcəsinə və ya ona bərabər tutulan ali təhsilə malik 
olması zəruridir. 

 
8.2. Elmi müəssisə və təşkilatlarda aşağıdakı elmi işçi vəzifələri müəyyən edilir: 

 
8.2.1. kiçik elmi işçi, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, baş elmi işçi; 

 
8.2.2. konstruktor, aparıcı konstruktor, baş konstruktor; 

 
8.2.3. mühəndis, aparıcı mühəndis, baş mühəndis; 

 
8.2.4. texnoloq, aparıcı texnoloq, baş texnoloq; 

 
8.2.5. assistent. 

 
8.3. Elmi dərəcəsi olan və öz elmi ixtisası üzrə işləməyən, lakin elmi fəaliyyətini davam etdirən 
şəxslər də elmi işçilərə bərabər tutulur. 

 
8.4. Elmi işçinin ixtisas səviyyəsini müəyyən edən əsas göstəricilər aşağıdakılardır: 



8.4.1. magistratura (rezidentura) və ona bərabər tutulan ali təhsil; 
 

8.4.2. xüsusi elmi hazırlıq (doktorantura, adyunktura, dissertantura); 
 

8.4.3. elmi dərəcə (elm sahələri üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru); 
 

8.4.4. elmi ad (dosent, professor); 
 

8.4.5. elmi rütbə (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın həqiqi, 
müxbir, xarici və fəxri üzvü); 

 
8.4.6. elmi nailiyyətlərinə görə dövlət və beynəlxalq elmi təşkilatlar tərəfindən verilən fəxri ad və 
titullar; 

 
8.4.7. yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat və təcrübi-axtarış işləri, müəlliflik hüququ və ya patent 
hüququ ilə qorunan əqli mülkiyyət obyektlərinin qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr; 

 
8.4.8. çap olunmuş elmi əsərləri, xüsusi təsir göstəricisinə (impakt faktoruna) malik olan və 
istinad indeksli elmi jurnallarda nəşr olunan elmi məqalələr; 

 
8.4.9. fəaliyyət göstərdiyi elm sahəsi üzrə yüksək elmi nüfuzu olan mütəxəssislərin rəyi. 

 
8.5. Elmi işçilər elmi müəssisə və təşkilatın və ya ali təhsil müəssisəsinin elmi şurasında seçilir. 
Elmi işçinin müsabiqə yolu ilə seçilməsi qaydaları elmi müəssisə və təşkilatın nizamnaməsi 
(əsasnaməsi) ilə tənzimlənir. 

 
8.6. Elmi işçilərin işə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
qaydada müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir. 

 
8.7. Müsabiqə yolu ilə tutulan və vəzifədə olma müddəti məhdudlaşdırılan elmi vəzifəyə təyin 
edilən elmi işçi ilə işəgötürən arasında Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun 
olaraq müddətli əmək müqaviləsi bağlanılır. 

 
8.8. Doktoranturanı və magistraturanı (rezidenturanı) müvəffəqiyyətlə bitirən gənc mütəxəssislər 
müvafiq elmi vəzifəyə müsabiqədənkənar (sonradan müsabiqədə iştirak etmək şərtilə) təyin 
olunurlar. 

 
Maddə 9. Elmi müəssisə və təşkilatın mütəxəssisi, elmi xidmət sahəsinin işçisi 

 
9.1. Elmi müəssisə və təşkilatın mütəxəssisi ali və ya orta ixtisas təhsilinə (subbakalavr ixtisas 
dərəcəsi) malik olan, elmi müəssisə və ya təşkilatda çalışan, elmi nəticələrin əldə edilməsi və 
həyata keçirilməsinə xidmət edən şəxsdir. 

 
9.2. Elmi xidmət sahəsinin işçisi elmi müəssisə və təşkilatın elmi fəaliyyəti üçün şəraitin 
yaradılmasında iştirak edən şəxsdir. 



9.3. Elmi müəssisə və təşkilatın mütəxəssisinin və elmi xidmət sahəsi işçisinin işə qəbulu 
qaydaları, hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə, bu Qanuna və 
elmi müəssisə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən edilir. 

 
Maddə 10. Elmi müəssisələr və təşkilatlar 

 
10.1. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə dövlət, bələdiyyə və xüsusi, təşkilati- 
hüquqi formasına görə isə publik, kommersiya və qeyri-kommersiya elmi müəssisə və təşkilatları 
fəaliyyət göstərir. 

 
10.2. Dövlət mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, bütün elmi 
müəssisə və təşkilatların inkişafına dəstək verir. 

 
10.3. Elmi müəssisə və təşkilatların hüquq və vəzifələri, fəaliyyəti, yenidən təşkili və ləğvi 
qaydaları Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, və “Publik hüquqi şəxslər haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu, bu Qanun və elmi müəssisə və təşkilatların nizamnaməsi 
ilə tənzimlənir. 

 
10.4. Elmi müəssisə və təşkilatlara aşağıdakılar aiddir: 

 
10.4.1. dövlət ali elmi təşkilatı; 

 
10.4.2. elmi tədqiqat institutu (elmi fəaliyyətlə məşğul olan qurumlar, sahə elmi tədqiqat 
institutları, bölmələr, laboratoriyalar və digər); 

 
10.4.3. ali təhsil müəssisəsinin elmi qurumları; 

 
10.4.4. elmi mərkəzlər; 

 
10.4.5. təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-istehsal, layihə-texnoloji müəssisələr; 

 
10.4.6. elmi işçilərin ictimai qurumları. 

 
10.5. Elmi müəssisə və təşkilatın nizamnaməsində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

 
10.5.1. müəssisə və ya təşkilatın adı, hüquqi ünvanı, təşkilati-hüquqi forması və strukturu; 

 
10.5.2. elmi fəaliyyətin əsas istiqamətləri və digər fəaliyyət növləri; 

 
10.5.3. müəssisənin və ya təşkilatın idarə edilmə sistemi və onun fəaliyyətinə nəzarət qaydaları; 

 
10.5.4. müəssisə və ya təşkilatın, eləcə də onun işçilərinin hüquq və vəzifələri; 

 
10.5.5. müəssisə və ya təşkilat rəhbərinin seçilmə və ya təyin edilmə qaydaları; 

 
10.5.6. elmi və ya elmi-texniki şura və onun təşkili qaydaları; 



10.5.7. maliyyələşdirilmə mənbələri; 
 

10.5.8. əməyin ödənilməsi qaydaları; 
 

10.5.9. yenidən təşkili və ləğvi qaydaları; 
 

10.5.10. struktur bölmələrin və müvəqqəti elmi kollektivlərin yaradılması, fəaliyyəti, yenidən 
təşkili v ə ləğvi qaydaları; 

 
10.5.11. müəssisənin və ya təşkilatın fəaliyyət xüsusiyyətləri il ə bağlı müddəalar. 

 
10.6. Elmi müəssisə və təşkilatlar elmi tədqiqat və təcrübi-istehsalat bazasını inkişaf etdirmək, 
müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaratmaq məqsədilə xarici hüquqi və fiziki şəxslərlə 
əməkdaşlıq etmək, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və öz nizamnamələrinə zidd 
olmayan fəaliyyət növləri il ə məşğul olmaq hüququna malikdir. 

 
10.7. Dövlət elmi müəssisəsi və təşkilatı əmlakı, o cümlədən torpaq sahələri üzərində istifadə 
hüququna malikdir. 

 
Maddə 11. Dövlət ali elmi təşkilatı 

 
11.1. Dövlət ali elmi təşkilatı Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafını təşkil və təmin edən, 
dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, ölkə üzrə elmi müəssisələrin və 
təşkilatların və ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat fəaliyyətini əlaqələndirən və 
istiqamətləndirən, elmi-texniki fəaliyyət sahəsində Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə 
təmsil edən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatdır. 

 
11.2. Dövlət ali elmi təşkilatı öz tərkibinə seçilən üzvlərini (həqiqi, müxbir, fəxri, xarici üzvləri 
və fəxri doktorları), tabeliyində olan elmi müəssisə və təşkilatlarında çalışan elmi işçiləri, 
mütəxəssisləri və elmi xidmət, sosial xidmət sahəsi işçilərini birləşdirir. 

 
11.3. Dövlət ali elmi təşkilatının strukturunda elmin müxtəlif sahələri üzrə fundamental, tətbiqi 
və elmi innovasiya xarakterli tədqiqatları həyata keçirən elmi müəssisələr və təşkilatlar fəaliyyət 
göstərir. 

 
11.4. Dövlət ali elmi təşkilatı elmin və hərtərəfli elmi-texniki inkişafın təmin edilməsi məqsədi 
ilə elmi tədqiqat və istehsalat müəssisələri, elmi mərkəzlər, təhsil qurumları, elmi texnoloji 
parklar, müvəqqəti elmi birlik və kollektivlər, beynəlxalq laboratoriyalar yaradır və onların 
səmərəli f əaliyyətini təmin edir. 

 
11.5. Dövlət ali elmi təşkilatında ölkənin elmi kadr potensialını inkişaf etdirmək üçün elmlər 
doktoru, fəlsəfə doktoru və magistr hazırlığı üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanması 
həyata keçirilir. 



11.6. Dövlət ali elmi təşkilatı elmin müxtəlif sahələri üzrə ölkə ərazisində və xaricdə çöl 
təcrübələri və elmi ekspedisiyalar təşkil edir, ekspedisiya və çöl təcrübələrinin işinə nəzarət edir, 
çöl təcrübələrinin və ekspedisiyaların nəticələrinə dair hesabatlar hazırlayır. 

 
11.7. Dövlət ali elmi təşkilatının idarə edilməsi, hüquqları və vəzifələri nizamnaməsi ilə 
müəyyən olunur. Dövlət ali elmi təşkilatının nizamnaməsi ümumi yığıncağında qəbul olunur və 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir. 

 
11.8. Dövlət ali elmi təşkilatının ali idarəetmə orqanı onun həqiqi, müxbir və xarici üzvlərindən 
ibarət ümumi yığıncağıdır. Ümumi yığıncağın sessiyaları arasındakı dövrdə dövlət ali elmi 
təşkilatının fəaliyyəti il ə bağlı məsələləri dövlət ali elmi təşkilatının rəyasət heyəti həll edir. 

 
11.9. Dövlət ali elmi təşkilatının “Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin 
bağlanması, icrası və ləğv edilməsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, elm sahəsində beynəlxalq münasibətlərdə Azərbaycan Respublikasını təmsil 
etmək, ölkələrarası elmi mübadilə proqramlarında, beynəlxalq qrant layihələrində və 
müsabiqələrində iştirak etmək, qarşılıqlı elmi əlaqələrə dair əməkdaşlıq müqavilələri imzalamaq, 
digər ölkələrin akademiyalarına, ona bərabər tutulan qurumlarına seçilmək üçün təklifl ər irəli 
sürmək hüququ vardır. 

 
11.10. Dövlət ali elmi təşkilatı dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar vəsaitlər, kreditlər və 
qrantlar, ianələr, bu Qanuna uyğun olaraq, innovasiya, sahibkarlıq və digər fəaliyyət 
sahələrindən daxilolmalar hesabına maliyyələşir. 

 
11.11. Dövlət ali elmi təşkilatının elmi innovasiya fəaliyyəti il ə və fəaliyyət istiqamətlərinə 
uyğun sahibkarlıq fəaliyyəti il ə məşğul olmaq hüququ vardır. 

 
11.12. Dövlət ali elmi təşkilatında dövlət büdcəsinin vəsaiti və cəlb edilmiş investisiyalar 
hesabına yerinə yetirilən elmi tədqiqatlar əsasında yaradılan maddi dəyərlər (qurğular, binalar, 
avadanlıqlar və digərləri) müəlliflik hüquqları təmin edilməklə, dövlətə məxsusdur. 

 
Maddə 12. Ali təhsil müəssisəsi 

 
12.1. Ali t əhsil müəssisəsi tədris prosesi ilə elmi fəaliyyətin vəhdətini təmin edən elmi fəaliyyət 
subyekti olmaqla, fakültələr, kafedralar, elmi kitabxanalar, laboratoriyalar, mərkəzlər, elmi 
tədqiqat institutları və digər elmi strukturların bazasında elmin müxtəlif sahələri və istiqamətləri 
üzrə fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi tədqiqatlar aparır, 
yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını həyata keçirir. 

 
12.2. Ali t əhsil müəssisəsinin elmi tədqiqat fəaliyyəti tədris prosesinin ayrılmaz tərkib hissəsi 
olmaqla, təsisçinin vəsaitləri, öz vəsaitləri, qrantlar, müxtəlif fondlardan alınan vəsaitlər və digər 
qanuni mənbələr hesabına həyata keçirilir. 

 
12.3. Ali t əhsil müəssisəsi və onların elmi və elmi-pedaqoji işçiləri Azərbaycan Respublikası 
ərazisində istifadədə olan elmi laboratoriyaların xidmətlərindən istifadə etmək, dövlət büdcəsinin 



vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən elmi və elmi-texniki müsabiqələrdə, layihə və proqramlarda 
iştirak etmək üçün bərabər hüquqlara malikdirlər. 

 
12.4. Ali t əhsil müəssisəsi təlim və tədris proseslərinə elmi müəssisə və təşkilatlarda çalışan elmi 
işçiləri və mütəxəssisləri, o cümlədən xarici ölkələrdən təcrübəli mütəxəssisləri cəlb etmək və 
tədris prosesinə müasir elmi və elmi-texniki nailiyyətləri sərbəst tətbiq etmək hüququna malikdir. 

 
12.5. Ali t əhsil müəssisəsində elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru və magistratura üzrə kadr hazırlığı 
həyata keçirilir. Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru üzrə tamamlanmış müstəqil elmi tədqiqat 
işinin (dissertasiyanın) müdafiə olunmasına görə ali attestasiya orqanı tərəfindən elmi dərəcələr 
verilir. 

 
12.6. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi tələblərə cavab verən ali təhsil 
müəssisələrinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən “Tədqiqat universiteti” statusu verilir. 

 
12.7. Tədqiqat universitetinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 
12.7.1. təhsilverənlərin və təhsilalanların elmi tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi yolu ilə elm 
və təhsilin inteqrasiyasını təmin etmək; 

 
12.7.2. magistratura (rezidentura) təhsilinin, yüksəkixtisaslı elmi kadr hazırlığı proqramlarının 
inkişaf etmiş sistemini formalaşdırmaq; 

 
12.7.3. fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatları həyata keçirmək, yüksək texnologiyalara 
əsaslanan elmtutumlu sahələrin rəqabətqabiliyyətli kadr və elmi-informasiya təminatını həyata 
keçirmək. 

 
12.8. Tədqiqat universitetinin elmi işçiləri “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq, dövlət proqramlarının hazırlanmasına, 
layihələrin elmi araşdırılmasına və ekspertizasının keçirilməsinə cəlb edilirlər. 

 
12.9. Tədqiqat universiteti statusu əldə edən ali təhsil müəssisəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
elmi tədqiqat strukturlarının baza xərclərinin maliyyələşdirilməsi bu Qanunun 12.2-ci 
maddəsində nəzərdə tutulduğu qaydada həyata keçirilir. 

 
12.10. Ali t əhsil müəssisələrinin elmi və elmi-pedaqoji işçiləri elmi fəaliyyətlə məşğul olurlar. 

 
12.11. Ali t əhsil müəssisələrində aparılmış elmi tədqiqat işlərinin nəticələri istehsalatda və tədris 
prosesində istifadə edilir. Təhsilin inkişafı ilə bağlı elmi araşdırmalar təhsil və pedaqoji fikir 
tarixinin öyrənilməsinə, tədris prosesinin müasir metodlarla qurulmasına, yeni texnologiyaların 
tətbiq edilməsinə xidmət edir. 

 
12.12. Ali t əhsil müəssisələrində aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri professor-müəllim 
heyətinin vəzifələrə seçilməsində və təyin olunmasında nəzərə alınır. 



12.13. Ali t əhsil müəssisəsinin elmi işçilərinin statusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi elmi təşkilatın elmi müəssisə və təşkilatlarında çalışan elmi işçilərin statusuna 
bərabər tutulur. 

 
Maddə 13. Elmi tədqiqat institutu 

 
13.1. Elmin müxtəlif sahələri üzrə bilavasitə fundamental və tətbiqi tədqiqatlar həyata keçirən 
elmi tədqiqat institutu müstəqil və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi 
təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin və digər qurumların nəzdində fəaliyyət göstərir. 

 
13.2. Elmi tədqiqat institutunun əsas hüquqları və vəzifələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməsi ilə müəyyən olunur. 

 
13.3. Elmi tədqiqat institutunun ali idarəetmə orqanı onun elmi şurasıdır. Elmi şura aşağıdakı 
funksiyaları yerinə yetirir: 

 
13.3.1. elmi tədqiqat institutunun strukturunu müəyyən edir, səlahiyyətli orqanlar qarşısında 
vəsatət qaldırır; 

 
13.3.2. elmi tədqiqat institutunun strateji inkişaf vəzifələrini və hədəflərini müəyyənləşdirir; 

 
13.3.3. elmi inkişaf ilə bağlı müxtəlif problemlərin müzakirəsini keçirir, tövsiyələr hazırlayır; 

 
13.3.4. elmi tədqiqat müəssisəsinin fəaliyyətinin illik hesabatını və ayrı-ayrı sahələr üzrə yerinə 
yetirilən elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini müzakirə edir və qiymətləndirir; 

 
13.3.5. elmi işçilərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün qərarlar qəbul edir; 

 
13.3.6. elmi işçilərin attestasiyasını və işə qəbulu üzrə müsabiqələrin keçirilməsini təşkil edir; 

 
13.3.7. hər il öz iş planını və reqlamentini təsdiq edir; 

 
13.3.8. yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması və əlavə təhsili sahəsində qərarlar qəbul edir; 

 
13.3.9. ali attestasiya orqanı qarşısında elmi adlar verilməsinə dair vəsatət qaldırır; 

 
13.3.10. elmi tədqiqat institutunun nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri həyata 
keçirir. 

 
13.4. Dövlət elmi tədqiqat institutunun və ali təhsil müəssisələrinin elmi qurumlarının elmi şurası 
təcrübəli və yüksəkixtisaslı elmi və inzibati işçilərdən, eləcə də elmi tədqiqat institutunun 
nizamnaməsinə uyğun olaraq məqsəd və vəzifələrinin həyata keçirilməsində maraqlı olan digər 
qurumların nümayəndələrindən ibarət olmaqla, 3 (üç) il müddətinə formalaşdırılır. 

 
13.5. Elmi tədqiqat institutunun müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi sahibkarlıq 
fəaliyyəti növləri il ə məşğul olmaq hüququ vardır. 



Maddə 14. Elmi mərkəzlər 
 

14.1. Elmi mərkəzlər – elmin inkişafının prioritet istiqamətləri üzrə elmi və elmi innovasiya 
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən, inzibati-funksional və ya funksional müstəqilliy ə 
malik olan (ölkə, regional, akademik, elmi-innovasiya, elmi-istehsalat, elmi-metodik, elmi- 
təcrübi və digər) elmi tədqiqat müəssisəsidir. 

 
14.2. Elmi müəssisə və təşkilatlar və ali təhsil müəssisələri elmi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, 
maddi, texniki, maliyyə və kadr ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, vahid texnoloji 
prosesin (elmi tədqiqatın nəticələrinin istehsalata tətbiqinə qədər) təmin edilməsi məqsədilə 
hüquqi şəxs statusunda elmi mərkəzlər yarada bilərlər. 

 
14.3. Elmi mərkəzlər elmi və elmi-texniki tədqiqatların təşkilini müxtəlif elm, təhsil, istehsal, 
biznes, xidmət və digər sahələrin kooperasiyası əsasında həyata keçirə bilər. 

 
14.4. Elmi fəaliyyət sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edən, beynəlxalq səviyyədə tanınan, 
yüksəkixtisaslı elmi kadr potensialına, zəruri maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik olan 
elmi müəssisə və təşkilatlara “Elmi mərkəz” statusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
verilir. 

 
Maddə 15. Təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-istehsal, layihə-texnoloji müəssisələr 

 
15.1. Təcrübi-konstruktor müəssisəsi (bürosu) elmi tədqiqat işlərinin nəticələrini texniki, 
mühəndis, laboratoriya sınaqları səviyyəsinə çatdırmaqla onların istehsalatda tətbiqini təmin edir. 
Bu tipli müəssisələr məhsulun nümunələrini və istehsal üçün zəruri olan texniki sənədlərin 
hazırlanmasını təmin edir. 

 
15.2. Layihə-texnoloji müəssisələrin (büroların) əsas fəaliyyəti elmi tədqiqat işləri, biznes- 
planları və investisiya layihələrinin əsaslandırılması mərhələsində innovasiya xarakterli 
işləmələrin kompleks layihələndirilməsini həyata keçirməklə onların tətbiqini təmin etməkdən 
ibarətdir. 

 
15.3. Təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-istehsal, layihə-texnoloji müəssisələr 
müstəqil və ya elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin, habelə müxtəlif 
qurumların nəzdində fəaliyyət göstərir. 

 
15.4. Hüquqi və fiziki şəxslər sahəvi, regional, ərazi və digər istiqamətlər üzrə mühüm 
əhəmiyyət kəsb edən elmi və ya elmi-texniki problemlərin tədqiqi məqsədilə bu Qanuna uyğun 
olaraq müstəqil təcrübi-konstruktor, layihə-konstruktor, təcrübi-istehsal, layihə-texnoloji 
müəssisə və ya tədqiqat laboratoriyaları yarada bilərlər. 

 
Maddə 16. Elmi işçilərin ictimai birlikləri və digər elmi fəaliyyət subyektləri 

 
16.1. Elmi işçilər elmi nəticələrin şərhi və təbliği, müxtəlif elmi problemlərin tədqiqi, elmi 
işçilərin peşə hüquqlarının qorunması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə “Qeyri- 



hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun olaraq könüllülük əsasında ictimai birliklər və fondlar yarada bilərlər. 

 
16.2. Elmi işçilərin ictimai birlikləri və fondlar elmi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, təşkili v ə 
stimullaşdırılmasında iştirak edir. 

 
16.3. Dövlət orqanları elmi işçilərin ictimai birliklərini müxtəlif problemlərin həlli il ə bağlı 
layihələrinin tərtib olunmasına, ekspertizasına, elmi maarifləndirmə, habelə müsabiqə əsasında 
maliyyələşdirilən elmi proqram və layihələrin hazırlanmasına, elmi müəssisələrin akkreditasiyası 
və elmi işçilərin attestasiyası proseslərinə cəlb edə bilər. 

 
16.4. Elmi işçilərin ictimai birliklərinin elmi tədqiqatların aparılmasını sifariş vermək, təşkil 
etmək və elmi fəaliyyətin nəticələrinə görə mükafatlandırmaq hüququ vardır. 

 
16.5. Digər elmi fəaliyyət subyektlərinə əsas fəaliyyəti elmi və elmi-texniki yaradıcılıq olmayan 
hüquqi şəxslər aid edilir və onlar öz tərkibində elmi və elmi-innovasiya fəaliyyətini həyata 
keçirən müxtəlif struktur bölmələri yarada bilərlər. 

 
3- cü fəsil 

 
YÜKSƏKİXTİSASLI ELM İ KADR HAZIRLI ĞI SAHƏSİNDƏ 

DÖVLƏT SİYASƏTİ 

Maddə 17. Yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması 
 

17.1. Yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması ölkədə elmi, elmi-texniki və intellektual 
potensialın artırılmasını, elmi yaradıcılığın inkişafını və elmi biliklərin yayılmasını təmin edir. 

 
17.2. Elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan şəxsin, bu Qanunun 9.1-ci maddəsi nəzərə 
alınmaqla, magistr elmi-ixtisas dərəcəsinə və ya ona bərabər tutulan ali təhsilə malik olması 
zəruridir. 

 
17.3. Yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması doktoranturalarda (hərbi təhsil müəssisələrində 
adyunktura) fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə həyata keçirilir. Doktoranturada 
tamamlanmış elmi tədqiqat işi – dissertasiya yerinə yetirilməli və müdafiə edilməlidir.  

 
17.4. Doktorantura yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr potensialına, zəruri maddi-texniki 
bazaya və müvafiq infrastruktura malik olan elmi müəssisə və təşkilatlarda və ali təhsil 
müəssisələrində yaradılır. 

 
17.5. Doktoranturanın yaradılması, doktoranturaya qəbul, o cümlədən dissertant kimi təhkim 
olunma qaydaları, təhsilalma formaları və təhsil müddəti bu Qanun və “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilir. 



17.6. Doktoranturaya əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, bu Qanuna və “Təhsil haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 
17.7. Azərbaycan Respublikasında yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması dövlət sifarişi və 
ya ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 

 
17.8. Dövlət sifarişi üzrə yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması dövlət büdcəsinin vəsaiti 
hesabına maliyyələşdirilir. Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrində və elmi mərkəzlərində 
yüksəkixtisaslı elmi kadr hazırlığı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət sifarişi il ə və 
ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 

 
Maddə 18. Elmi dərəcələr və elmi adlar 

 
18.1. Azərbaycan Respublikasında elmi dərəcələr elmi müəssisələrdə və ali təhsil 
müəssisələrində ali attestasiya orqanı tərəfindən yaradılan dissertasiya şurasının vəsatəti, elmi 
adlar isə elmi müəssisələrin, ali təhsil müəssisələrinin elmi şuralarının vəsatəti əsasında ali 
attestasiya orqanı tərəfindən verilir. 

 
18.2. Azərbaycan Respublikasında elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları və 
şərtləri bu Qanuna və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. 

 
18.3. Azərbaycan Respublikasında elmi müəssisələrdə və ali təhsil müəssisələrində mədəniyyət, 
incəsənət, memarlıq, hərbi, bədən tərbiyəsi və idman sahəsində uzun müddət qüsursuz çalışan və 
əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edən, lakin elmi dərəcəsi olmayan elmi və pedaqoji kadrlara 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada dosent və professor elmi adları 
verilir. 

 
18.4. Elmi müəssisələr və ali təhsil müəssisələri fəxri professor (fəxri doktor) adı vermək 
hüququna malikdir. Fəxri professor (fəxri doktor) adının verilməsi qaydaları və şərtləri elmi 
müəssisə və ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən olunur. 

 
18.5. Elmi dərəcələr və elmi adlar ömürlük verilir. Elmi dərəcələrdən və elmi adlardan 
məhrumetmə elmi etikanın, müdafiə prosedurunun pozulduğu və plagiat faktının aşkar edildiyi 
hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. 

 
Maddə 19. Dissertasiya şurası 

 
19.1. Dissertasiya şurası vahid sistem əsasında, uyğun ixtisaslar üzrə daimi elmi araşdırmalar 
aparan, yüksək ixtisaslı elmi kadr potensialına malik olan elmi müəssisələrdə və ali təhsil 
müəssisələrində yaradılır. 

 
19.2. Dissertasiya şurasının yaradılması və fəaliyyəti qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti оrqanı 
tərəfindən müəyyən edilir. 



19.3. Dissertasiya şurası olmayan ixtisaslar üzrə birdəfəlik dissertasiya şuraları yaradıla bilər. 
Birdəfəlik dissertasiya şurası müvafiq elm sahələri üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya şurasının 
bazasında və ya ayrıca yaradılan birdəfəlik şurada bir və ya bir neçə dissertasiyanın müdafiəsi 
üçün nəzərdə tutulur. 

 
19.4. Dissertasiya şurasına təqdim edilən dissertasiya işləri üzrə rəsmi opponentlik haqqı 
ödənilən əmək fəaliyyətinə aid edilir və iddiaçının doktorantı və ya dissertantı olduğu elmi 
müəssisə və ali təhsil müəssisəsi tərəfindən ödənilir. 

 
19.5. Dissertasiya işinin elmi rəhbəri (elmi məsləhətçisi), rəsmi opponentlər, aparıcı təşkilat və 
dissertasiya şurasının üzvləri dissertasiya şurasına təqdim edilmiş və müdafiə olunmuş 
dissertasiya işinin keyfiyyətinin və elmi yeniliyinin zəruri tələblərə uyğunluğuna görə 
cavabdehdirlər. 

 
Maddə 20. Elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında dövlət sənədi 

 
20.1. Azərbaycan Respublikasında elmi müəssisənin və ali təhsil müəssisəsinin doktoranturasını 
(dissertantlığını) müvəffəqiyyətlə bitirən və elmi dərəcəyə layiq görülən müvafiq elm sahəsi üzrə 
fəlsəfə doktorlarına və elmlər doktorlarına vahid formalı dövlət sənədi – diplom verilir. 

 
20.2. Elmi müəssisənin və ali təhsil müəssisəsinin vəsatəti əsasında ali attestasiya orqanı 
tərəfindən verilmiş elmi adlara dair attestatlar həmin müəssisənin elmi və elmi-pedaqoji 
kadrlarına aid edilməklə, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarda 
tanınır. 

 
20.3. Elmi dərəcələr və elmi adlar haqqında dövlət sənədinin verilməsi qaydaları və şərtləri bu 
Qanuna, “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və digər müvafiq 
qanunvericilik aktlarına əsasən müəyyən edilir. 

 
20.4. Xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlara dair sənədlərin tanınması müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada nostrifikasiya və ya təkrar attestasiya əsasında 
həyata keçirilir. 

 
4- cü fəsil 

 
ELM İ FƏAL İYYƏT SAHƏSİNİN İDARƏ EDİLM ƏSİ 

 
Maddə 21. Elmi müəssisə və təşkilatların idarə edilməsi 

 
21.1. Təşkilati-hüquqi formasından və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, elmi müəssisə və 
təşkilatlar bu Qanuna və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq idarə edilir. 

 
21.2. Elmi müəssisə və təşkilatların idarə edilməsi aşkarlıq, şəffaflıq, özünüidarə və elmi 
yaradıcılıq azadlığı prinsipləri əsasında həyata keçirilir. 



21.3. Elmi müəssisə və təşkilatlar idarəetmə fəaliyyətini demokratik əsaslarla həyata keçirmək 
məqsədilə özünüidarə orqanları (elmi şura, əlaqələndirici və himayədarlar şuraları və digər) 
yaradır. Bu orqanların formalaşdırılması qaydaları və səlahiyyətləri elmi müəssisə və təşkilatın 
nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. 

 
21.4. Elmi müəssisə və təşkilatların ali idarəetmə orqanı onun elmi şurasıdır. Elmi şura elmi 
fəaliyyətin bütün istiqamətləri üzrə həyata keçirilən işləri və onların nəticələrini müzakirə edir, 
müvafiq qərarlar qəbul edir, gələcək inkişaf planlarını hazırlayır və təsdiq edir. 

 
21.5. Dövlət elmi müəssisə və təşkilatının rəhbəri elmi müəssisə və təşkilatın nizamnaməsinə 
uyğun olaraq seçilir və ya təyin edilir. 

 
21.6. Bələdiyyə və özəl elmi müəssisə və ya təşkilatın rəhbəri onların təsisçiləri tərəfindən elmi 
müəssisə və təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq seçilir və ya təyin edilir. 

 
21.7. Təsisçisi (təsisçiləri) əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və ya xarici hüquqi şəxslər 
olan elmi müəssisə və təşkilatların elmi işçilərinin yarıdan çoxunu Azərbaycan Respublikasının 
vətəndaşları təşkil etməlidir.  

 
21.8. Təsisçisi (təsisçiləri) əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və ya xarici hüquqi şəxslər, o 
cümlədən nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin 51 faizindən çoxu əcnəbilərə, vətəndaşlığı 
olmayan şəxslərə və ya xarici hüquqi şəxslərə məxsus elmi müəssisə və təşkilatın rəhbərinin 
müavini Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. 

Maddə 22. Elmi tədqiqat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi 

22.1. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat fəaliyyətini müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilat əlaqələndirir və istiqamətləndirir. 

 
22.2. Elmi müəssisə və təşkilatların həyata keçirdiyi elmi tədqiqat işlərinin əlaqələndirilməsini 
təmin etmək məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası yaradılır. 

 
22.3. Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının əsas vəzifəsi ölkədə aparılan elmi tədqiqat 
işlərinin əlaqələndirilməsi və təkrarçılığın aradan qaldırılması, müxtəlif elmi strukturların birgə 
elmi tədqiqatlara cəlb edilməsi, fundamental və tətbiqi tədqiqatların, sahələrarası elmi-texniki 
proqramların həyata keçirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi, onların nəticəliliyinin v ə 
səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir. 

 
22.4. Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurasının fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən təsdiq edilən əsasnaməyə uyğun həyata keçirilir. 

 
22.5. Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası öz tərkibində elmin əsas istiqamətləri əsasında 
elmi problemlər üzrə elmi şuraları yaradır. Elmi problemlər üzrə elmi şuraların tərkibi müvafiq 
istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərən elmi müəssisə və təşkilatların və ali təhsil müəssisələrinin 
yüksəkixtisaslı elmi kadrlarından formalaşdırılır. 



22.6. Elmi problemlər üzrə elmi şuralarda konkret istiqamətlər üzrə dissertasiya mövzuları 
müzakirə edilərək təsdiq edilir, həmin istiqamətlərin aktual hesab edilən məsələləri müzakirəyə 
çıxarılır və qərarlar qəbul olunur. Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası ictimai əsaslarla 
fəaliyyət göstərir. 

 
Maddə 23. Elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası 

 
23.1. Elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası elmin təhsil sahəsi və innovasiyayönümlü 
istehsalat mühiti ilə vəhdətinin təmin edilməsi məqsədilə həyata keçirilir. 

 
23.2. Elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası biliklərə əsaslanan cəmiyyətin və iqtisadiyyatın 
yaradılmasına, rəqabətqabiliyyətli istehsal sahələrinin formalaşmasına və inkişafına xidmət edir. 

 
23.3. Azərbaycan Respublikasında elm, təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə həyata keçirilir: 

 
23.3.1. ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən elmi müəssisələrin və təşkilatların, ali təhsil 
müəssisələrinin elmtutumlu istehsal sahələri və sahibkarlığın birləşməsi əsasında klasterlərin, 
xüsusi zonaların, texnopolislərin yaradılması; 

 
23.3.2. ali təhsil müəssisəsinin müəllim, tələbə, magistr və doktorantlarının elmi tədqiqat 
fəaliyyətinə, elmi müəssisə və təşkilatların elmi və elmi-texniki kadrlarının müxtəlif formalarda 
tədris, tədris-metodiki, elmi tədqiqat, təcrübi-axtarış işlərinə, magistratura (rezidentura) və 
doktorantura proqramlarına fəal cəlb edilməsi; 

 
23.3.3. elmi müəssisə və təşkilatların ali təhsil müəssisələri il ə birgə elm-tədqiqat mərkəzlərinin, 
kafedraların, laboratoriyaların, elmi texnologiya parklarının, texnoinkubatorların və tədris 
klinikalarının yaradılması. 

 
23.4. Elmi müəssisə və təşkilatlar və ali təhsil müəssisələri sifarişlər əsasında birgə elmi 
tədqiqatlar aparmaq, layihə və proqramlar hazırlamaq, məsləhət və bu Qanuna uyğun olaraq 
digər xidmətlər göstərmək hüququna malikdir. 

 
Maddə 24. Elmi fəaliyyətin tənzimlənməsi və elmi müəssisənin akkreditasiyası 

 
24.1. Azərbaycan Respublikasında elmi fəaliyyət bu Qanunda müəyyən edilmiş prinsiplərə, elmi 
müəssisələrin və ali təhsil müəssisəsinin elmi fəaliyyəti eyni zamanda onların nizamnamələrinə 
uyğun olaraq tənzimlənir. 

 
24.2. Ölkənin təhlükəsizliyi, vətəndaşların sağlamlığı və ətraf mühit üçün ciddi təhlükə törədə 
bilən, milli-mənəvi dəyərlərə, xalqın tarixinə xələl gətirən elmi tədqiqatların aparılmasına və ya 
bu cür elmi nəticələrdən istifadə olunmasına yol verilmir. 

 
24.3. Хarici hüquqi şəхslərin filial və nümayəndəlikl ərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində 
elmi və elmi-texniki fəaliyyətinə оnların Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatına 
alındığı halda yol verilir. 



24.4. Elmi müəssisələrin akkreditasiyası qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti оrqanı təsdiq edir. 
Elmi müəssisələrin akkreditasiyası qurumu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq 
edilən əsasnaməyə uyğun olaraq, ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir. 

 
24.5. Elmi müəssisələrin akkreditasiyası elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsinin, elmi 
müəssisələrin maddi-teхniki bazasının və infrastrukturunun, elmi prоqramların, elmi 
tədqiqatların nəticələrinin və səmərəliliyinin, kadr pоtensialının, maliyyə resurslarının nоrmativ 
hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədilə aparılır. 

 
24.6. Akkreditasiyadan keçən elmi müəssisələrə akkreditasiya haqqında şəhadətnamə verilir. 
Akkreditasiyadan keçə bilməyən elmi müəssisə 3 (üç) il müddətinə təkrar akkreditasiyadan 
keçmək hüququna malikdir. Akkreditasiyadan keçməmək haqqında qərar yalnız məhkəmə 
tərəfindən ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilər. 

 
24.7. Elmi müəssisələr dünya elmi məkanında tanınmaq və reytinqini yüksəltmək məqsədilə 
beynəlxalq akkreditasiyadan keçmək hüququna malikdir. 

 
Maddə 25. Elmi işçilərin, mütəxəssislərin və elmi xidmət sahəsi işçilərinin attestasiyası 

 
25.1. Elmi işçilərin attestasiyası elmi müəssisə və təşkilatlarda aşağıdakı məqsədlərlə aparılır: 

 
25.1.1. elmi işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanılması; 

 
25.1.2. elmi işçilərin tutduğu vəzifəyə uyğunluğunun müəyyən edilməsi; 

 
25.1.3. elmi işçilərin qabiliyyətindən istifadə edilməsi perspektivlərinin aşkar edilməsi və onların 
peşəkarlıq səviyyələrinin yüksəldilməsinin stimullaşdırılması; 

 
25.1.4. elmi işçinin ixtisasının, peşə hazırlığının yüksəldilməsi üçün müvafiq tələblərin müəyyən 
edilməsi. 

 
25.2. Elmi işçilərin attestasiyası hər 5 (beş) ildən bir müddətdə aparılır. 

 
25.3. Elmi müəssisə və təşkilatların elmi işçilərinin, mütəxəssislərinin və elmi xidmət sahəsi 
işçilərinin attestasiyası elmi müəssisə və təşkilatların elmi şuralarının qərarı ilə yaradılan 
attestasiya komissiyaları tərəfindən həyata keçirilir. 

 
25.4. Elmi işçilərin, mütəxəssislərin və elmi xidmət sahəsi işçilərinin attestasiyası qaydaları 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. 

 
25.5. Elmi işçilərin, mütəxəssislərin və elmi xidmət sahəsinin işçilərinin attestasiyasının 
nəticələri yalnız məhkəmənin qərarı ilə ləğv edilə və ya dəyişdirilə bilər. 

 
Maddə 26. Elmi fəaliyyətin informasiya təminatı 



26.1. Elmi fəaliyyətin subyektləri əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan informasiya istisna 
olmaqla, “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq, elmi və elmi-texniki informasiyalara sərbəst çıxış əldə etmək, informasiya mübadiləsini 
həyata keçirmək hüququna malikdirlər. 

 
26.2. Dövlət elmi informasiyanın toplanılmasını, təhlilini, saxlanılmasını və yayılmasını həyata 
keçirən informasiya mərkəzlərinin, fondların və sistemlərinin yaradılmasına, elmi fəaliyyət 
subyektlərinin elm, texnika və innovasiya sahəsində beynəlxalq informasiya fondları və 
mərkəzləri il ə əlaqəsinin qurulmasına, elmi nəticələrin çap olunmasına, nüfuzlu xarici elmi 
jurnallar, kitab və digər elmi-texniki materialların əldə edilməsinə şərait yaradır. 

 
26.3. Dövlət elmi irsin toplanılması, saxlanılması, sistemləşdirilməsi və qorunması məqsədilə 
elmi arxivlərin müasir tələblərə uyğun maddi-texniki baza və infrastrukturunun yaradılmasını 
təmin edir və arxiv mənbələrindən, əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan informasiya 
qorunmaqla, istifadə olunmasına təminat verir. 

 
26.4. Dövlət elmi müəssisə və təşkilatlarının ləğv edilməsi və ya yenidən təşkili zamanı onların 
malik olduğu elmi informasiya bankı Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən 
edilmiş qaydada elmi müəssisə və təşkilatın hüquqi varisinə verilir. 

 
Maddə 27. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizası 

 
27.1. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizası ekspertiza obyektlərinin elmi və elmi-texniki 
səviyyəsinin tədqiqi, təhlili, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi, bu obyektlər haqqında müvafiq 
qərarların qəbul edilməsinin əsaslandırılması üçün ekspert rəylərinin hazırlanması və 
rəsmiləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilir. 

 
27.2. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizası bu sahədə təcrübəsi olan ixtisaslı ekspert 
təşkilatları və fiziki şəxslər (ekspertlər) tərəfindən aparılır. 

 
27.3. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizası aşağıdakı hallarda aparılır: 

 
27.3.1. elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasəti və elmin inkişafının prioritet istiqamətləri 
müəyyən edildikdə; 

 
27.3.2. dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən elmi proqram və layihələr 
hazırlandıqda; 

 
27.3.3. elmi proqram və layihələrdə iştirak etmək üçün müsabiqələr keçirildikdə; 

 
27.3.4. ekspertiza obyektinin (elmi tədqiqat işlərinin, elmi proqram və layihələrin, elmi əsərlərin, 
elmi-metodik vəsaitlərin və digər) müasir elmi-texniki, texnoloji biliklər və tələblər səviyyəsinə 
uyğunluğu və onların iqtisadi faydalılığı qiymətləndirildikdə; 



27.3.5. ekspertiza obyekti olan proqram, layihə və təklifl ərin reallaşdırılmasının elmi-texniki, 
sosial-iqtisadi və ekoloji nəticələrinin proqnozlaşdırılması və istehsalata tətbiqinin elmi cəhətdən 
əsaslandırılmasında; 

 
27.3.6. ekspertiza obyektinin dövlət maraqlarına uyğunluğunun, ekoloji, texnoloji və ictimai 
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsində; 

 
27.3.7. mövcud elmi-texniki potensialdan istifadənin təhlili v ə səmərəliliyinin 
qiymətləndirilməsində; 

 
27.3.8. elmi dərəcələr və elmi adlar almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların, elmi əsərlərin, 
tədris və elmi-metodiki vəsaitlərin müvafiq tələblərə uyğunluğunun müəyyən edilməsində; 

 
27.3.9. xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin tanınması 
(nostrifikasiyası) və ya təkrar attestasiyası keçirildikdə; 

 
27.3.10. elmi əsərlərin, mühüm elmi nəticələrin dövlət mükafatlarına və ya beynəlxalq 
mükafatlara təqdim olunması; 

 
27.3.11. müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və ya məhkəmənin qərarı olduqda. 

 
27.4. Elmi dərəcələr və elmi adlar almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyaların və sənədlərin, 
eləcə də xarici ölkələrdə verilmiş elmi dərəcə və elmi adlar haqqında sənədlərin ekspertizası bu 
Qanuna və “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq ali 
attestasiya orqanı tərəfindən aparılır. 

 
27.5. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizasının nəticələrində maraqlı olan fiziki və ya 
hüquqi şəxsin ekspertizada iştirak etməsinə yol verilmir. 

 
27.6. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin ekspertizasının nəticələri əldə olunması qanunla 
məhdudlaşdırılan informasiya qorunmaqla, ictimaiyyətə açıqlanır və internet resurslarında 
yerləşdirilir.  

 
Maddə 28. Elmi fəaliyyətin nəticələrindən istifadə 

 
28.1. Elmi nəticələrin və elmi məhsulun istifadəsi, elmi, elmi-texniki, mühəndis-məsləhət və 
digər xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən birgə elmi fəaliyyət və gəlirin bölünməsi elmi 
müəssisə və təşkilatlarla sifarişçilər və ya elmi fəaliyyətin nəticələrinin istehlakçıları arasında 
bağlanan müqavilələrlə müəyyən edilir. 

 
28.2. Elmi müəssisələrə və təşkilatlara, tədqiqat universitetlərinə fundamental, tətbiqi və 
eksperimental tədqiqatların yerinə yetirməsi məqsədilə sifarişlər verilə bilər. 

 
28.3. Sifarişlər əsasında yerinə yetirilən elmi tədqiqatlar kommersiya və ya qeyri-kommersiya 
şərtlərinə uyğun həyata keçirilir və sifarişçi ilə elmi fəaliyyət subyekti arasında bağlanılan 
müqavilələrə əsasən tənzimlənir. 



28.4. Dövlət sifarişləri üzrə yerinə yetirilən elmi tədqiqatların nəticələri müəlliflik hüquqları 
təmin edilməklə, dövlətə məxsusdur. 

 
28.5. Elmi fəaliyyətdən alınan nəticələrə sahiblik, istifadə və sərəncam hüquqları Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsi və tərəflər arasında bağlanmış müqavilələrə əsasən müəyyən 
edilir. 

 
28.6. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilən elmi işlərin nəticələri, əqli mülkiyyət 
hüququnun, informasiyanın qorunmasını tənzimləyən normativ hüquqi aktlara zidd deyildirsə, 
ictimaiyyətə açıqlanır və internet resurslarında yerləşdirilir.  

 
28.7. Elmin nailiyyətlərindən istifadə edilməklə yaradılan istehsal və digər obyektlərin 
təhlükəsizliyi, o cümlədən ekoloji təhlükəsizliyi, iqtisadi və sosial əhəmiyyəti barədə 
ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat verilir. 

 
Maddə 29. Elmi etika və əqli mülkiyyət hüququnun qorunması 

 
29.1. Azərbaycan Respublikasında əqli mülkiyyət hüququnun qorunması “Patent haqqında”, 
“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və 
piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları və bu Qanunla 
tənzimlənir. 

 
29.2. Elmi etika və elmi nəticələrlə bağlı hüquqların pozulması hallarına aşağıdakılar aiddir: 

 
29.2.1. nəticənin tədqiqat prosesinə uyğun gəlməməsi; 

 
29.2.2. alınan nəticənin əsassız olaraq dəyişdirilməsi və ya təhrif edilməsi; 

 
29.2.3. özgəsinə məxsus mətnin, əsərin, elmi məhsulun müəllifin icazəsi olmadan və ya yazılı 
istinad vermədən istifadəsi; 

 
29.2.4. dublikatlaşdırma və ya eyni mətnin digər adla təkrar nəşri; 

 
29.2.5. müəllifl ərin dəyişdirilməsi və ya şərikli müəlliflik hüququnun pozulması; 

 
29.2.6. müəlliflik hüququnun pozulması – elmi plagiat; 

 
29.2.7. elmi əsərdən, ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsindən qeyri-kommersiya 
məqsədləri üçün gəlirsiz istifadə halları istisna olmaqla, icazəsiz istifadə. 

 
29.3. Elmi etikaya riayət edilməlidir. Əqli mülkiyyət hüquqlarını pozma cinayət, inzibati və 
mülki məsuliyyətə səbəb olur. 

 
Maddə 30. Dövlət elmi müəssisələrinin özəlləşdirilməsi 



30.1. Dövlət elmi müəssisələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı əsasında, profilini 
saxlamaq şərti il ə özəlləşdirilməyə açıq elan oluna bilər. 

 
30.2. Fundamental və strateji əhəmiyyətli elmi tədqiqatlar aparan dövlət elmi müəssisələri 
özəlləşdirilə bilməz. 

 
5- ci fəsil 

 

ELM İ İŞÇİLƏRİN HÜQUQLARI, V ƏZİFƏLƏRİ VƏ SOSİAL  
MÜDAF İƏSİ 

 

Maddə 31. Elmi işçilərin hüquqları 
 

31.1. Elmi işçilərin hüquqları aşağıdakılardır: 
 

31.1.1. elmi nəticələrin müəllifi olmaq, əqli mülkiyyət hüquqlarının tanınması və qorunması 
üçün vəsatət qaldırmaq; 

 
31.1.2. müəllifi v ə ya hüquqi sahibi olduğu elmi nəticələrin tətbiqindən gəlir əldə etmək və 
müəllif qonorarı almaq; 

 
31.1.3. elmi fəaliyyətin obyektiv qiymətləndirilməsinə nail olmaq, mükafatlar almaq, 
imtiyazlardan istifadə etmək; 

 
31.1.4. elmi nəticələrə əsaslanaraq, elmi dərəcə və elmi ad almaq üçün müraciət etmək; 

 
31.1.5. elmi konfrans və simpoziumlarda, qurultay və seminarlarda, digər kollektiv 
müzakirələrdə iştirak etmək; 

 
31.1.6. elmi tədqiqatların dövlət büdcəsinin vəsaitləri və digər qanuni mənbələr hesabına 
maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrdə iştirak etmək; 

 
31.1.7. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıхdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, 
beynəlxalq elmi əməkdaşlıqda iştirak etmək (xarici ölkələrdə təcrübə keçmək, elmi nəticələri 
dərc etdirmək, birgə elmi tədqiqatlar aparmaq və digər); 

 
31.1.8. insana, cəmiyyətə və ətraf mühitə mənfi təsir göstərən elmi tədqiqatlarda iştirak 
etməkdən əsaslandırılmış şəkildə imtina etmək; 

 
31.1.9. birgə elmi fəaliyyət barədə müqavilə bağlamaq; 

 
31.1.10. elmi ixtisas səviyyəsini artırmaq və müsabiqələrdə iştirak etmək; 

 
31.1.11. ödənişli yaradıcılıq məzuniyyətindən istifadə etmək; 

 
31.1.12. elmi tədqiqatların aparılması üçün normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq; 



31.1.13. həmkarlar ittifaqlarında, assosiasiyalarda və digər ictimai birliklərdə təmsil olunmaq; 
 

31.1.14. pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq; 
 

31.1.15. işlədiyi elmi müəssisə və təşkilatın tədqiqat istiqamətləri çərçivəsində və özünün elmi 
maraqlarına uyğun olaraq sərbəst tədqiqat istiqaməti və metodu seçmək; 

 
31.1.16. qrant almaq və gəlir əldə etmək; 

 
31.1.17. proqram və layihələrin elmi ekspertizasının aparılmasında, sosial-iqtisadi nəticələrin 
proqnozlaşdırılmasında və qiymətləndirilməsində iştirak etmək; 

 
31.1.18. “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq, elmi nəticələr haqqında informasiya əldə etmək, əldə olunması qanunla məhdudlaşdırılan 
informasiya istisna olmaqla, elmi nəticələr haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq; 

 
31.1.19. elmi müəssisə və təşkilatlarda vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək; 

 
31.1.20. bu Qanuna uyğun olaraq digər hüquqları həyata keçirmək. 

 
31.2. Elmi işçilərin hüquqları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, bu Qanun, elmi 
müəssisə və təşkilatların nizamnaməsi və işəgötürənlə elmi işçi arasında bağlanmış əmək 
müqaviləsi ilə müəyyən edilir. 

Maddə 32. Elmi işçilərin vəzifələri 

32.1. Elmi işçilərin vəzifələri aşağıdakılardır: 
 

32.1.1. elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək; 
 

32.1.2. Azərbaycançılıq ideyalarını təbliğ etmək, milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri, milli 
ənənələri dəstəkləmək və inkişaf etdirmək; 

 
32.1.3. elmi fəaliyyəti həyata keçirərkən dövlət mənafeyini qorumaq, insanların hüquq və 
azadlıqlarına, onların həyatına və sağlamlığına, habelə ətraf mühitə zərər vurmamaq; 

 
32.1.4. elmi bilikləri və ölkənin sosial-iqtisadi və ictimai-mədəni həyatında baş verən prosesləri 
və əldə edilən nəticələri elmi cəhətdən əsaslandıraraq təhlil və təbliğ etmək; 

 
32.1.5. elmi proqram və layihələrin, elmi nəticələrin, eksperimental tədqiqatların ekspertizasını 
obyektiv həyata keçirmək; 

 
32.1.6. elmi etikaya riayət etmək, plagiata yol verməmək, yaradıcı, ləyaqətli, məsuliyyətli, 
müstəqil və təşəbbüskar olmaq; 



32.1.7. daim öz elmi səviyyəsini, bilik və təcrübəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalara yaradıcı 
(kreativ) yanaşmaq, innovasiyaları dəstəkləmək, elmi məqalələr nəşr etdirmək; 

 
32.1.8. attestasiyadan keçmək; 

 
32.1.9. məxfi qrif altında yerinə yetirilən elmi işlərin mövzu və nəticələrini yaymamaq; 

 
32.1.10. bu Qanuna uyğun olaraq digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

 
32.2. Elmi işçilərin vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, bu Qanun, elmi 
müəssisə və təşkilatların nizamnaməsi və işəgötürənlə elmi işçi arasında bağlanmış əmək 
müqaviləsi ilə müəyyən edilir. 

 
Maddə 33. Elmi işçilərin sosial müdafiəsi və elmi fəaliyyətin stimullaşdırılması 

 
33.1. Dövlət elmin inkişafı, elmi məktəblərin yaradılması, elmi biliklərin yayılması və 
tanıdılması, elmi işçilərin əməyinin stimullaşdırılması, yaradıcı gənclərin elmi fəaliyyətə fəal 
cəlb edilməsi məqsədilə müxtəlif sosial həvəsləndirmə vasitələrindən və mexanizmlərindən 
istifadə olunmasını təmin edir. 

 
33.2. Dövlət beynəlxalq və ölkə əhəmiyyətli elmi forumların, konfrans və simpoziumların, 
müsabiqələrin, bilik yarışlarının, olimpiadaların və digər elmi tədbirlərin, eləcə də tarix, 
ədəbiyyat və incəsənət sahəsində nominasiyaların və təqdimatların təşkilinə şərait yaradır. 

 
33.3. Dövlət elmi müəssisələrində və təşkilatlarında, ali təhsil müəssisələrində çalışan elmi 
işçilərin vəzifə (tarif) maaşları və əməkhaqqı onların funksional vəzifələri, peşə xüsusiyyətləri, 
elmi dərəcəsi, elmi adları və iş stajı nəzərə alınmaqla təyin edilir. 

 
33.4. Elmi kollektivlərin müvəqqəti üzvləri olan elmi işçilərin əməyinin ödənilməsi əmək 
müqaviləsi əsasında həyata keçirilir. 

 
33.5. Azərbaycan Respublikasının elmi müəssisə və təşkilatlarında, ali təhsil müəssisələrində 
çalışan əcnəbi alimlərə və tədqiqatçılara əməkhaqqı əmək müqavilələri əsasında müəyyən edilir. 

 
33.6. Elmi işçilərin funksional vəzifələrindən kənar yerinə yetirdikləri elmi, tədris və təşkilati 
işlərin haqqı sifarişçi tərəfindən ödənilir.  

 
33.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın həqiqi və müxbir 
üzvlərinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan məbləğdə aylıq rütbə 
maaşları verilir. 

 
33.8. Elmi və elmi-pedaqoji fəaliyyət sahəsində çalışan elmi dərəcəsi və elmi adı olan şəxslərin 
vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 
müəyyən olunan məbləğdə əlavələr ödənilir.  



33.9. Dövlət mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan elmi işçilərin, o cümlədən gənc 
alimlərin mənzil və ya torpaq sahəsi ilə təmin olunması və güzəştli ipoteka kreditlərindən istifadə 
etməsi üçün şərait yaradır. 

 
33.10. Dövlət doktorantların təhsil haqlarının və təhsillə bağlı digər xərclərinin ödənilməsinə 
uzunmüddətli və güzəştli kreditlər verilməsini təmin edir və təhsilalanın əmək fəaliyyətinə 
başladıqdan sonra kredit borclarını ödəmə mexanizmini müəyyənləşdirir və həyata keçirilməsinə 
şərait yaradır. 

 
33.11. Dövlət elmi tədqiqat, təcrübi-sınaq işlərinin aparılması, xarici ölkələrin nüfuzlu 
universitetlərində və elmi mərkəzlərində dоktоrantura təhsilinin maliyyələşdirilməsi, 
ixtisasartırma, stajkeçmə, beynəlхalq təcrübənin öyrənilməsi və digər məqsədlər üçün qrantlar 
ayrılmasını təmin edir. 

 
33.12. Elmi müəssisələrdə və ali təhsil müəssisələrində çalışan elmi işçilərə və doktorantlara 
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq, ödənişli yaradıcılıq məzuniyyəti 
verilir. 

 
33.13. Elmi müəssisələr və ali təhsil müəssisələri büdcədənkənar vəsaitləri hesabına elmi 
işçilərin və digər əməkdaşların əmək haqlarına əlavələr və sosial təminatlar (tibbi xidmət, 
istirahət və digər) müəyyən etmək hüququna malikdir. 

 
33.14. Elm sahəsində göstərdikləri xidmətlərə və əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə elmi 
işçilərə fərdi təqaüdlər, müavinətlər, dövlət mükafatları, dövlət təltifl əri, fəxri adlar, elmi 
müəssisə və təşkilatların təsis etdiyi mükafatlar və fəxri fərmanlar verilir. 

 
33.15. Təsir gücünə (impakt faktoruna) malik olan, istinad indeksli jurnallarda çap olunan hər bir 
elmi məqaləyə görə müəllif ə (müəllifl ərə) işlədiyi elmi müəssisə və təşkilatın və ya ali təhsil 
müəssisəsinin, eləcə də elm və innovasiya fondlarının vəsaitləri hesabına birdəfəlik mükafat 
(qonorar) verilir. Bu jurnalların siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hər il dövri 
mətbuatda dərc edilir və internet resurslarında yerləşdirilir.  

 
33.16. Elmi əsərlərinə beynəlxalq miqyasda daha çox istinad edilən müəllifl ər çalışdığı müəssisə 
tərəfindən daxili imkanlar hesabına peşəkar fəaliyyət və xidmətlərinə görə mükafatlandırılır. 

 
6- cı fəsil 

 
ELM İ FƏAL İYYƏTİN İQTİSADİYYATI  

 
Maddə 34. Elmi fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi 

 
34.1. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti, elmi 
fəaliyyət subyektlərinin öz vəsaitləri, dövlət fondlarının vəsaitləri, kreditlər, qrantlar, ianələr və 
digər qanuni mənbələr hesabına həyata keçirilir. 



34.2. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi elmi müəssisə və təşkilatların 
beynəlxalq təşkilatlardan, maliyyə qurumlarından və fondlardan müqavilə, müsabiqə və qrantlar 
əsasında cəlb etdikləri, həmçinin elmi məhsul və xidmətlərin satışından daxil olan vəsaitlər 
hesabına da həyata keçirilə bilər. 

 
34.3. Elmi fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər elmi 
fəaliyyətin davamlı inkişafını, mövcud elmi potensialın qorunması və inkişaf etdirilməsini, 
dövlət maraqları əsasında ictimai-siyasi, milli-mənəvi, sosial-iqtisadi və elmi-texniki 
problemlərin tədqiqini (həllini) v ə qarşıya qoyulan digər vəzifələrin həyata keçirilməsini təmin 
edir. 

 
34.4. Dövlət büdcəsi hesabına elmi və elmi-texniki fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı 
formalarda həyata keçirilir: 

 
34.4.1. baza maliyyələşdirilməsi; 

 
34.4.2. proqram məqsədli maliyyələşdirmə; 

 
34.4.3. qrant maliyyələşdirilməsi. 

 
34.5. Elmi və elmi-texniki fəaliyyətin subyektləri il ə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, 
aidiyyəti qurumlar arasında elmi və elmi-texniki layihə, qrant və ya proqramların reallaşdırılması 
üzrə münasibətlər müqavilə əsasında tənzimlənir və bu müqavilələrin icra müddəti üç ildən çox 
olmamalıdır. 

 
34.6. Elmi müəssisə və təşkilatlar əldə etdikləri büdcədənkənar vəsaitlərdən maddi-texniki 
bazanın gücləndirilməsi, elmi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, işçilərin maddi 
həvəsləndirilməsi və digər məqsədlər üçün sərbəst istifadə etmək hüququna malikdir. 

 
Maddə 35. Elmi fəaliyyətin baza maliyyələşdirilməsi 

 
35.1. Elmi fəaliyyətin baza maliyyələşdirilməsinin subyektləri dövlət elmi müəssisə və 
təşkilatları, dövlət ali təhsil müəssisələrinin elmi tədqiqat institutları və laboratoriyaları, elmi 
fəaliyyət üzrə dövlət sifarişlərini yerinə yetirən digər elmi müəssisələrdir. 

 
35.2. Baza maliyyələşdirilməsinin subyektləri olan elmi müəssisə və təşkilatların siyahısı 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunur. 

 
35.3. Baza maliyyələşdirilməsi fundamental elmi tədqiqatların, dövlət əhəmiyyətli, o cümlədən 
milli t əhlükəsizlik və müdafiə əhəmiyyətli elmi tədqiqatların aparılmasını, mühüm elmi 
obyektlərin qorunmasını, yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasını təmin edir. 

 
35.4. Baza maliyyələşdirilməsi dövlət elmi müəssisə və təşkilatlarının, dövlət ali təhsil 
müəssisələrinin elmi tədqiqat institutları və laboratoriyalarının əmlakının, o cümlədən binaların 
saxlanılması, elmi infrastrukturların inkişafı, müasir avadanlıqlar və digər zəruri vasitələrlə 
təchiz olunması, elmi işçilərin, inzibati və xidməti heyətin əməyinin ödənilməsi, elmi 



tədqiqatların nəticələrinin nəşri və yayılması, elmi-texniki fəaliyyətin informasiya təminatı üzrə 
xərclərini əhatə edir. 

 
Maddə 36. Elmi fəaliyyətin proqram məqsədli maliyyələşdirilməsi 

 
36.1. Elmi fəaliyyətin proqram məqsədli maliyyələşdirilməsi strateji cəhətdən vacib olan dövlət 
əhəmiyyətli elmi işlərin aparılmasına yönəldilməklə müsabiqə əsasında və ya müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müsabiqədənkənar qaydada həyata keçirilir. 

 
36.2. Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq bütün elmi fəaliyyət subyektləri və onların müvafiq 
strukturları proqram məqsədli maliyyələşdirmə üzrə müsabiqədə iştirak zamanı bərabər 
hüquqlara malikdir. 

 
36.3. Elmi fəaliyyətin proqram məqsədli maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi 
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və onların nəticələri 
haqqında məlumatlar dövri mətbuatda və səlahiyyətli orqanların internet resurslarında 
yerləşdirilir.  

 
36.4. Məqsədli elmi və ya elmi-texniki proqramlar üzrə müsabiqənin qalibləri müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılan ekspert komissiyaları tərəfindən müəyyən edilir və 
müsabiqəni elan edən tərəfindən təsdiq edilir. 

 
36.5. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıхdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələrək, 
beynəlxalq və sahələrarası müqavilələr əsasında formalaşan və həyata keçirilən məqsədli elmi 
proqramların maliyyələşdirilməsi iştirak qaydasında və tərəflər üçün nəzərdə tutulan pay 
bölgüsünə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

 
36.6. Konkret elmi proqram və layihələrin məqsədli maliyyələşdirilməsi baza 
maliyyələşdirilməsi ilə əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilir. 

 
Maddə 37. Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi 

 
37.1. Qrant maliyyələşdirilməsi elmi tədqiqatların stimullaşdırılması və səmərəliliyinin 
artırılması, elmi-texniki potensialın səviyyəsinin, elmi müəssisə və təşkilatların və ali təhsil 
müəssisələrinin, eləcə də alim və tədqiqatçıların rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 
həyata keçirilir. 

 
37.2. Dövlət vəsaiti hesabına qrant maliyyələşdirilməsinin əsas istiqamətləri və həcmi elmin 
inkişafının prioritet istiqamətlərinə uyğun olaraq müəyyən edilir. 

 
37.3. Qrant almış elmi müəssisə və təşkilatların, layihə rəhbərlərinin layihələrin idarə 
edilməsində müstəsna hüquqları təmin edilir. 

 
37.4. Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydası müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir və onların nəticələri haqqında məlumatlar 
dövri mətbuatda və internet resurslarında yerləşdirilir.  



37.5. Dövlət elmi müəssisələri beynəlxalq təşkilatlardan, fondlar və digər maliyyə 
qurumlarından, elmi-texniki məhsul və xidmətlər bazarlarından müsabiqə və müqavilələr 
əsasında cəlb etdikləri qrantlara görə məsuliyyət daşıyır. 

 
Maddə 38. Elmdə innovasiya və sahibkarlıq fəaliyyəti 

 
38.1. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisələrinin elmi qurumları iqtisadi və sosial səmərə 
əldə etmək məqsədi ilə elmi tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri hesabına və onların 
nəticələrinin tətbiqi əsasında yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsullar əldə etmək, texnoloji 
prosesləri yenidən qurmaq və istiqamətləndirmək – innovasiya fəaliyyəti il ə məşğul olmaq 
hüququna malikdirlər. 

 
38.2. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisələrinin elmi işçilərinin və mütəxəssislərinin 
innovasiya fəaliyyətinin nəticələri elmi ekspertizadan keçirilir və innovasiya fəaliyyətinin 
daşıyıcısı olan şəxs stimullaşdırılır. 

 
38.3. Elmi müəssisələrin innovasiya fəaliyyəti ölkədə elmlə istehsalat sahələrinin, elmi işçilərlə 
sahibkarlıq subyektlərinin əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə və elm tutumlu layihələrin işlənib 
hazırlanmasına, rəqabət qabiliyyətli elmi-texnoloji inkişafın təmin olunmasına xidmət edir. 

 
38.4. Dövlət elmi müəssisələrin və təşkilatların innovasiya və istehsal fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi məqsədilə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə əlverişli şərait 
yaradır. 

 
38.5. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisələrinin elmi işçiləri və mütəxəssisləri ölkə 
daxilində və xarici ölkələrdə elmi innovasiya və elmi fəaliyyət məqsədli sahibkarlıq fəaliyyəti il ə 
məşğul olmaq hüququna malikdirlər. 

 
38.6. Elmi müəssisələrdə və ali təhsil müəssisələrində ölkədə rəqabət qabiliyyətli inki şafın 
formalaşdırılması məqsədilə innovasiya təşəbbüsləri əsasında yüksək texnologiyalara əsaslanan 
təcrübə-sınaq xarakterli sənaye müəssisələri, təsərrüfat sahələri, alternativ enerji stansiyaları, 
elmi-informasiya, texnoloji və ekspertiza mərkəzləri yaradıla bilər. 

 
38.7. Elmi işçilər elmi informasiya, innovasiya və elmi ekspertiza xidməti il ə məşğul olurlar. 

 
38.8. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisəsinin elmi işçilərinin və mütəxəssislərinin öz 
səmərəlil əşdirici təklifl ərini, ixtiralarını və patentlərini bazara, auksiona çıxarmaq, müsabiqələrə 
təqdim etmək, istehsalatda tətbiq edilmək üçün müqavilələr bağlamaq hüququ vardır. 

 
38.9. Elmi müəssisələrin və ali təhsil müəssisələrinin işçiləri çalışdıqları təşkilatın istehsalat və 
digər sahələrində elmi fəaliyyət məqsədli sahibkarlıq fəaliyyəti il ə məşğul olmaq hüququna 
malikdirlər. 

 
38.10. Elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin, səmərələşdirici təklifl ərin, ixtiraların istehsalata 
tətbiqindən əldə olunan gəlirl ərdən, müqaviləyə uyğun olaraq, elmi müəssisələrə və elmi işçilərə 
haqq ödənilir. 



38.11. Elmi tədqiqatların nəticələrinin, səmərələşdirici təklifl ərin və ixtiraların tətbiqinə görə 
fərqlənən, elmin inkişafına dəstək verən müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti təbliğ edilir. 

 
38.12. Azərbaycan Respublikasında elmi araşdırmaların keyfiyyətini və səmərəliliyini 
yüksəltmək, ölkənin elmi potensialını və innovasiya imkanlarını genişləndirmək, alim və 
tədqiqatçıların elmi fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq, beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, müxtəlif 
elmi tədbirlərin təşkili üzrə layihələri dəstəkləmək məqsədilə elm, təhsil və innovasiya fondları 
yaradıla bilər. 

 
38.13. Elm və innovasiya fondları elmi müəssisə və təşkilatlar və elmi fəaliyyətlə məşğul olan 
digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən təqdim edilən mühüm dövlət və cəmiyyət əhəmiyyətli 
fundamental, tətbiqi və innovasiya xarakterli elmi proqram və layihələrin ünvanlı 
maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. 

 
38.14. Elm və innovasiya fondlarının maliyyələşdirilməsi mənbələri, proqram və layihələrin 
seçilməsi, ekspertizası, müsabiqələrin təşkili, qrantların alınması və vəsaitlərindən istifadə 
olunması qaydaları həmin fondların nizamnaməsi ilə müəyyən edilir. 

 
38.15. Elmi müəssisələrdə və ali təhsil müəssisələrinin elmi qurumlarında çalışan elmi işçilərin 
elmi innovasiya və elmi fəaliyyət məqsədli sahibkarlıq fəaliyyətinin nəticələri onların vəzifəyə 
seçilməsində və ya təyin olunmasında nəzərə alınır. 

 
38.16. Elmi müəssisə və təşkilatlar, elm və innovasiya fondları (eləcə də xarici tərəfdaşların 
birgə müqavilələri əsasında) Azərbaycan Respublikasına elmi tədqiqatlar aparmaq və qrant 
layihələrində istifadə olunmaq məqsədilə elmi avadanlıq, cihaz, qurğu, dəzgah, reaktiv və elmi 
fəaliyyət məqsədli digər vasitələrin gətirilməsi zamanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 
tərəfindən müəyyən edilmiş güzəşt və imtiyazlardan istifadə edirlər. 

 
7- ci fəsil 

 
YEKUN MÜDD ƏALAR  

 
Maddə 39. Elmi fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 

 
39.1. Elm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıхdığı 
beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

 
39.2. Elmi fəaliyyətin subyektləri dövriyyəsi qanunla qadağan olunmayan elmi nəticələrin və 
elmi məhsulların ölkə daxilində və xarici bazarlarda alqı-satqısını sərbəst həyata keçirmək 
hüququna malikdir. 

 
39.3. Elmi fəaliyyətin subyektləri xarici ölkələrin elm və təhsil müəssisələri, beynəlxalq 
təşkilatlar və fondlarla əlaqələr yaradır, əməkdaşlıq haqqında müqavilələr bağlayır, elm 
sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət qurumlarına üzv olur, beynəlxalq elmi və 
elmi-texniki proqram və layihələrdə iştirak edir. 



39.4. Elmi fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq beynəlxalq səviyyəli birgə layihələrin 
hazırlanması, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatların və layihə-kоnstruktоr işlərinin təşkili, 
elmi-praktik forum, konfrans, simpozium, seminar, dəyirmi masa və digər elmi tədbirlərin 
keçirilməsi, magistr, dоktоrant, müəllim və elmi işçilərin mübadiləsi, müəlliflik hüququnun 
qorunması tədbirləri il ə həyata keçirilir. 

 
39.5. Elmi müəssisə və təşkilatlar beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək və elmi fəaliyyətin 
keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə хarici tərəfdaşlarla ölkə daхilində və хarici dövlətlərdə 
müştərək struktur bölmələri (elmi mərkəzlər, filiallar, labоratоriyalar, teхnоparklar və digər) 
yaratmaq hüququna malikdir. 

 
39.6. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında doktorantura 
səviyyəsində təhsil alması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, 
habelə elm və təhsil müəssisələri il ə bağlanan müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

 
39.7. Elm sahəsinin inkişafına və elmi tədqiqatlara xarici investisiya qoyuluşu “Xarici 
investisiyanın qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçirilir. 

 
Maddə 40. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət 

 
Bu Qanunun tələblərini pozan şəxslər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində, 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının 
Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda məsuliyyət daşıyırlar. 

 
 
 
İlham Əliyev 

 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 14 iyun 2016-cı il. 



Annex II: Resolution of the Cabinet of Ministers on the “Rules for 

competition on grant financing of scientific activities”, 11th 

October 2017 (Azerbaijani version) 
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“Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında 

 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 
“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ  

nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 
 avqust tarixli 1009 nömrəli Fərmanının 1.1.9-cu yarımbəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

“Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası” 
təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə 

 
Bakı şəhəri, 11 oktyabr 2017-ci il 

№ 416 



Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci il 11 oktyabr tarixli 416 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 
 

Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi 

QAYDASI 

1. Ümumi müddəalar 
 

1.1. Bu Qayda “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 
271-VQ nömrəli Qanununun 37.4-cü maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və 
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən elmi müəssisə və təşkilatların, ali təhsil 
müəssisələrinin, eləcə də alim və tədqiqatçıların elmi və elmi-texniki fəaliyyətinin dövlət 
vəsaiti hesabına qrant maliyyələşdirilməsinin həyata keçirilməsi üzrə müsabiqələrin təşkili 
və keçirilməsi qaydasını müəyyən edir. 

1.2. Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi elmi tədqiqatların stimullaşdırılması 
və səmərəliliyinin artırılması, elmi-texniki potensialın səviyyəsinin yüksəldilməsi, elmi 
müəssisə və təşkilatların, ali təhsil müəssisələrinin, eləcə də alim və tədqiqatçıların rəqabət 
qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. 

1.3. Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqənin təşkili Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 654 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, fəaliyyət 
sahələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxslərinə qrant verə 
bilən qurumların Siyahısı”nda nəzərdə tutulmuş qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. 

1.4. Qrant verən qurum (bundan sonra - Donor) öz fəaliyyətini əməkdaşlıq, qarşılıqlı 
məsuliyyət və hesabatlılıq prinsipləri əsasında qurur. Donorla münasibətlərində qrant alan 
Resipiyent sayılır. 

1.5. Müsabiqə, Donor tərəfindən onun nizamnaməsinə (əsasnaməsinə), həmçinin 
fəaliyyət sahələrinə və planına uyğun olaraq, elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas 
prinsipləri və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda təsbit olunmuş 
elmin inkişafı üzrə istiqamətlər əsas götürülməklə, hər bir müsabiqə üçün 
müəyyənləşdirilən prioritetlər əsasında keçirilir. 

1.6. Müsabiqələrin keçirilməsi və maliyyələşdirilməsi üçün layihələrin seçimi zamanı 
Azərbaycan Respublikasının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına xidmət edən, 
elmin prioritet istiqamətlərinə uyğun, innovativ, fundamental və tətbiqi xarakterli 
kompleks tədqiqatları əhatə edən layihələrə üstünlük verilir. 

1.7. Müsabiqələrdə elmi müəssisə və təşkilatlar, ali təhsil müəssisələri, elmi 
fəaliyyətlə məşğul olan digər hüquqi şəxslər (sahə elmi tədqiqat institutları, QHT-lər 
(ictimai birliklər və fondlar) statusundan, tabeliyindən və təşkilati-hüquqi formasından 
asılı olmayaraq və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan fiziki şəxslər (fərdi şəkildə 
alim, tədqiqatçı və mütəxəssislər və ya onların layihədə qoyulmuş problemin həlli üçün 



formalaşdırdığı müvəqqəti yaradıcı kollektivləri) yaşlarından, tutduqları vəzifədən, elmi 
adından və elmi dərəcəsindən asılı olmayaraq, bərabər hüquqlarla iştirak edirlər. 

1.8. Müsabiqənin keçirilməsi və nəticələri ilə bağlı yaranan mübahisələrə baxılması 
üçün donor qurumlarda apellyasiya komissiyaları yaradılır. Apellyasiya komissiyası 
yaranan mübahisələri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll 
edir. 

1.9. Müsabiqənin keçirilməsi barədə elan və onların nəticələri haqqında məlumatlar 
dövri mətbuatda və internet resurslarında yerləşdirilir. 

1.10. Müsabiqənin keçirilmə müddəti, əhatə edilən elm sahələri və istiqamətləri, 
həmçinin layihənin ümumi maliyyələşdirmə həcmi müsabiqəni keçirən Donor tərəfindən 
müəyyən edilir. 

 
2. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələrə və iştirakçılara dair tələblər 

 
2.1. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələrə dair əsas tələblər aşağıdakılardır: 
2.1.1. layihəni müsabiqədə rəhbəri (birgə müsabiqələrə təqdim olunmuş müştərək 

layihələr üçün isə əlavə olaraq - həmrəhbər) təmsil edir; 
2.1.2. layihənin rəhbəri və iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalı, 

son beş ildə və layihənin icrası dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi 
yaşamalı və elmi yaradıcılıqla məşğul olmalıdır; 

2.1.3. layihə rəhbəri (həmrəhbəri) elmi dərəcəyə, elmi nailiyyətlərə, layihəyə rəhbərlik 
etmək və ya onu yerinə yetirmək təcrübəsinə, beynəlxalq elmi əlaqələrə malik olmalıdır; 

2.1.4. layihə rəhbərinin və iştirakçılarının respublikada və xaricdə çap olunmuş 
məqalələri olmalıdır; 

2.1.5. layihə ölkə və dünya elminin prioritet istiqamətlərinə uyğun olmalıdır; 
2.1.6. layihənin icrası üçün tələb olunan məbləğ xərclərin istiqamətləri üzrə müvafiq 

meyarlarla (o cümlədən, elmi-texniki və iqtisadi-hüquqi meyarlarla) əsaslandırılmalıdır; 
2.1.7. layihədə nəzərdə tutulmuş elmi tədqiqatların həcmindən və mürəkkəbliyindən 

asılı olaraq layihə iştirakçıları zəruri maddi-texniki bazaya malik olmalıdırlar. 
2.1.8. layihənin icra müddəti üç ildən çox olmamalıdır. 
2.2. Digər müsabiqələrdə iştirak etmiş və maliyyələşdirilmiş layihələr eyni mövzu 

üzrə təkrar olaraq müsabiqəyə təqdim edilə bilməz. 
 

3. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin tərtibatı və qeydə alınması 
 

3.1. Layihələr müsabiqəyə iddiaçı tərəfindən elektron formatda “online„ rejimində 
təqdim olunur. Layihənin “online„ qəbulu təsdiq edildikdən sonra onun kağız üzərində 
imzalanmış bir nüsxəsi və müşayiətedici sənədlər Donorun ünvanına göndərilir. Layihə 
müsabiqəyə Donorun hər bir müsabiqə üçün konkret olaraq müəyyənləşdirdiyi müddət 
çərçivəsində təqdim olunur. 

3.2. Donora aşağıdakı sənədlər təqdim olunur: 



3.2.1. iddiaçı olan fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 
3.2.2. iddiaçı olan hüquqi şəxs barədə hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın 

və nizamnaməsinin surəti. 
3.3. Bu Qaydanın 3.2.1-ci və 3.2.2-ci yarımbəndlərində göstərilən şəxslərin adından 

başqa şəxs ərizə ilə müraciət etdiyi halda, onun səlahiyyətini təsdiq edən etibarnamə və 
təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuş sənədlərin surəti notariat qaydada təsdiq edilir. 

3.4. Təqdim olunan layihələrdə aşağıdakılar göstərilir: 
3.4.1. layihənin adı; 
3.4.2. layihənin annotasiyası və açar sözlər; 
3.4.3. layihənin məzmunu, həll olunması nəzərdə tutulan elmi problemlər, icra 

mərhələləri, gözlənilən nəticələr, tətbiq imkanları və onların əsaslandırılması; 
3.4.4. iddiaçı qismində çıxış edən fiziki və ya hüquqi şəxslər, layihə rəhbərinin və 

icraçıların elmi fəaliyyəti haqqında məlumatlar və elmi işlərinin siyahısı; 
3.4.5. layihənin xərclər smetası; 
3.4.6. layihənin xarakterindən asılı olaraq, Donorun tələb etdiyi elmi, bioqrafik və 

biblioqrafik məlumatlar. 
3.5. Müsabiqəyə təqdim edilən bütün layihələr iki dildə - Azərbaycan dilində və 

Donorun müəyyənləşdirdiyi xarici dildə tərtib edilməlidir. Xarici dildə müsabiqəyə təqdim 
edilən sənədlərin notariat qaydasında təsdiq edilmiş tərcüməsi əlavə edilməlidir. 

3.6. Yalnız bu Qaydanın tələblərə uyğun təqdim olunmuş layihələr ekspertiza 
mərhələsinə buraxılır. 

3.7. Müsabiqəyə təqdim olunan sənədlər geri qaytarılmır. 
3.8. Müsabiqəyə təqdim olunmuş layihənin ideyasının obyektiv formada orijinal 

ifadəsi müəlliflik hüququnun obyekti kimi Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 

Agentliyində qeydiyyatdan keçirilir.1 

3.9. Donor müsabiqəyə layihələrin təqdim olunması müddətində, layihələrin tərtibatı 
və tələb olunan sənədlərlə bağlı yaranan sualların cavablandırılması, məsləhətlərin 
verilməsi və təlimatların hazırlanması üzrə işləri təşkil edir. 

 
4. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin ekspertizası 

 
4.1. Müsabiqəyə təqdim olunan bütün layihələr ekspertizadan keçirilir. Ekspertizanın 

əsas məqsədi təqdim olunmuş layihələrin elmi səviyyəsinin və onların yerinə yetirilməsi 
imkanlarının qiymətləndirilməsindən və maliyyələşdirilməsinin məqsədəuyğunluğunun 
müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

4.2. Müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin ekspertizası müsabiqəni keçirən Donor 
tərəfindən “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ 
nömrəli Qanununun 27-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla və Donorun hazırladığı 
daxili ekspertiza qaydaları əsasında aparılır. 

4.3. Layihələrin ekspertizası bu sahədə təcrübəsi olan yüksəkixtisaslı müstəqil 
ekspertlər və Donorun daimi fəaliyyət göstərən ekspert komissiyaları (və ya şuraları) 



tərəfindən aparılır. Müstəqil ekspertlər haqqında məlumatlar müsabiqə iştirakçılarına 
açıqlanmır. 

4.4. Zəruri hallarda layihələr təkrar ekspertizaya göndərilir. 
4.5. Layihələr barədə daxil olmuş rəylər, Donorun daimi ekspert komissiyası 

tərəfindən müzakirə edilir və ekspertizanın nəticələrinə dair arayış və tövsiyələr hazırlanır. 
4.6. Qrant verilməsi   barədə   qərarda Resipiyent haqqında məlumatlar, qrant 

layihəsinin adı, layihənin məbləği, icra müddəti və müsabiqənin adı göstərilir; 
4.7. Qrant verilməsi və ya verilməməsi barədə məlumat layihə rəhbərinə elektron 

məktub və digər vasitələrlə çatdırılır. 
4.8. Qrant verilməsindən imtina edilməsi barədə qərarda imtinanın səbəbləri 

göstərilir. 
 

5. Müsabiqənin qalibi olmuş layihələrin maliyyələşdirilməsi 
 

5.1. Layihənin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə Donorla Resipiyent arasında ikitərəfli 
müqavilə bağlanılır. Müqavilə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə və bu 
Qaydanın tələbləri nəzərə alınmaqla, hüquqi və maliyyə standartlarına uyğun formada 
Donor tərəfindən hazırlanır. 

5.2. Müqavilədə tərəflərin öhdəlikləri, hüquq və vəzifələri, layihənin məqsədi, qısa 
elmi məzmunu, həll olunması nəzərdə tutulan məsələlər, mərhələlər və icra müddəti, 
gözlənilən nəticələr və tətbiq imkanları, layihənin maliyyələşdirilmə həcmi və qaydası, 
hesabatların təqdimedilmə müddəti, maliyyə, elmi və texniki monitorinq qaydaları öz 
əksini tapır. 

5.3. Donorla layihənin rəhbəri arasında bağlanılmış müqavilə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 5 iyun tarixli 216 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Qrant müqavilələrinin (qərarlarının) qeydə alınması Qaydası”nın 1.3-cü bəndinə 
uyğun olaraq qeydə alınır. 

5.4. Layihənin maliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan məbləğ mərhələlər nəzərə 
alınmaqla, müvafiq bank hesabına köçürülür. Qrant məbləğindən rüsumlar və dövlət 
büdcəsinə müvafiq icbari ödənişlər tutulmur. Layihənin icrası zamanı vergilərlə bağlı 
məsələlər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Qrant məbləğinin 
məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunması “Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

5.5. Layihənin icra müddətindən asılı olaraq, maliyyələşdirilmə birdəfəlik və ya 
mərhələlər üzrə həyata keçirilir. 

5.6. Donor verdiyi qrantın təyinatı üzrə istifadə edilməsinə nəzarəti həyata keçirir. 
Donor maliyyələşdirdiyi layihələr üzrə hesabatlar (rüblük, yarımillik, illik, aralıq və 
yekun) tələb etmək və maliyyə monitorinqini keçirmək, qiymətləndirmə aparmaq 
hüququna malikdir. 



 İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 
 

1. 18 dekabr 2018-ci il tarixli 537 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 
qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, 
№12, II kitab, maddə 2733) 

 
 QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 

 

1 18 dekabr 2018-ci il tarixli 537 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Xalq” 
qəzeti, 20 dekabr 2018-ci il, № 287, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №12, 
II kitab, maddə 2733) ilə “Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi 
Qaydası”nın 3.8-ci bəndində “Müəllif Hüquqları Agentliyində” sözləri “Əqli Mülkiyyət Agentliyində” 
sözləri ilə əvəz edilmişdir. 



Annex III: Analysis of the needs of Azerbaijani HEIs for 

Professionalisation of PhD students 
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How to improve the development of professional skills for PhD students in Azerbaijan? 
 

 

 

Following Heidelberg meeting: 
 

 

 

 

 

 

 

 
NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

The proposals have been organized within 5 main approaches: 
 

Approach 1 Internationalization of PhD studies 

Approach 2 Complementary skills for PhD students 

Approach 3 Facilities and employability 
Approach 4 Connecting companies and PhD students 

Approach 5 National Management Portal 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

Approach 1: Internationalization of PhD studies 

 
Already existing (Yes/No) 

Indicators 
 

UNEC 
 

AzTU 
 

AUL 
 

AzUAC 
 

NSU 

Development of international mobilities 
(PhD and staff, in Europe and beyond) 

 

yes 

 

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

Diploma recognition (for those having 
graduated abroad) 

Yes Yes Yes Yes No 

Participation in conferences (in 
Azerbaijan, Europe and beyond) 

 
yes 

 
Yes 

 
Yes 

 
Yes 

 
Yes 

International collaboration (Erasmus+ 
projects, joint thesis supervision etc.) 

yes Yes Yes Yes Yes 

Creation of a database to list important 

peer-review journals and their contacts 

   

Yes 

 

Yes 

 

Yes 

Inviting foreign researcher ("In coming 
mobilities") 

  
Yes Yes Yes 

Allow an internship abroad for PhD 
students (short-term academic exchange)

   
No 

 
Yes 

 
Yes 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

 

Nakhchivan 

Approach 1: Internationalization of PhD studies 

Meeting 

 Rank from 0 (non relevant) to 10 (very 
important) 

 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU AVERAGE 

Development of international 
mobilities (PhD and staff, in Europe 

and beyond) 

 
10 

 
6 

 
10 

 
10 

 
10 9,2 

Diploma recognition (for those having 
graduated abroad) 

10 10 10 9 10 9,8 

Participation in conferences (in 
Azerbaijan, Europe and beyond) 

 
10 

 
9 

 
9 

 
10 

 
10 9,6 

International collaboration (Erasmus+ 

projects, joint thesis supervision etc.) 

 
9 

 
8 

 
9 

 
10 

 
10 9,2 

Creation of a database to list 
important peer-review journals and 

their contacts 

   
7 

 
10 

 
10 9 

Inviting foreign researcher ("In coming 
mobilities") 

  
10 9 8 9 

Allow an internship abroad for PhD 
students (short-term academic 

exchange) 

   
10 

 
10 

 
10 10 



 

APPROACH 1 

 

 

Allow an internship 

abroad for PhD 

students (short-term 

academic exchange) 

international 

mobilities (PhD and 

staff, in Europe and… 
10 

 

9,8 
 

9,6 
 

9,4 
 

9,2 
 

9 

 

 

 

 

Diploma recognition 

(for those having 

graduated abroad) 

 

 

 
National 

Level 

 

8,8 
 

 

 

 

 

 
NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

 

 

 

 

NMP 

WP7 

 

Inviting foreign 

researcher ("In coming 

mobilities") 

 
 

Creation of a database 

to list important peer- 

review journals and 

their contacts 

8,6 
 

8,4 

 

Participation in 

conferences (in 

Azerbaijan, Europe 

and beyond) 

 
International 

collaboration 

(Erasmus+ projects, 

joint thesis… 
 

Approach 1 Internationalization of PhD studies 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

Approach 2: Complementary skills for PhD students 

 Already existing (Yes/No) 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU 

English courses no Yes Yes yes  

Writing skills (How to write an article 
in peer-review journals, etc. and how 

to submit it) 

 
no 

 
Yes 

 
Yes 

 
yes 

 
Yes 

Information and Communication 
Technologies (ICT) skills / courses 

(computer use, database search, how to 
access to scientific literature, etc..) 

 
no 

 
Yes 

 
Yes 

 
yes 

 
Yes 

Teaching experience (in the field of 
study) 

yes Yes Yes no Yes 

Interdisciplinary courses (to be able to 
conduct interdisciplinary research 

projects) 

 
yes 

 
Yes 

 
Yes 

 
no 

 
Yes 

Vocational training search and training 
for being prepared to the application 

process 

 
yes 

  
No 

 
no 

 
Yes 

Entrepreneurship courses yes No No no Yes 
PhD student competitions (e.g. Three 

minute thesis competition 3MT®) 
yes No No yes Yes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

Approach 2: Complementary skills for PhD students 

 Rank from 0 (non relevant) to 10 (very important 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU AVERAGE  

English courses 9 8 1 10  7 
Writing skills (How to write an 

article in peer-review journals, etc. 
and how to submit it) 

 
10 

 
10 

 
9 

 
10 

 
9 

 
9,6 

Information and Communication 
Technologies (ICT) skills / courses 

(computer use, database search, how 
to access to scientific literature, etc..) 

 
10 

 
9 

 
8 

 
10 

 
10 

 
9,4 

Teaching experience (in the field of 
study) 

9 6 6 8 6 7 

Interdisciplinary courses (to be able 
to conduct interdisciplinary research 

projects) 

 
9 

 
8 

 
7 

 
5 

 
10 

 
7,8 

Vocational training search and 
training for being prepared to the 

application process 

 
8 

 
8 

 
9 

 
6 

 
10 

 
8,2 

Entrepreneurship courses 9 6 8 3 10 7,2 
PhD student competitions (e.g. Three 

minute thesis competition 3MT®) 
8 7 7 7 10 7,8 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

APPROACH 2 

 

 
PhD student 

competitions (e.g. 

Three minute thesis 

competition 3MT®) 

 

 
Entrepreneurship 

courses 

 

 
Vocational training 

search and training 

for being prepared to 

the application… 

 

 
English courses 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdisciplinary 

courses (to be able to 

conduct 

 

 

 

Writing skills (How to 

write an article in 

peer-review journals, 

etc. and how to… 

 
Information and 

Communication 

Technologies (ICT) 

skills / courses… 

 

 
Teaching experience 

(in the field of study) 

 

Approach 2: Complementary skills for PhD students 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIZAMI 

Meeting 

 Nakhchivan 

Approach 3: Facilities and employability 

 
Already existing (Yes/No) 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU 

Improving research 
centers and their 

equipment 

 
no 

 
Yes 

 
Yes 

 
yes 

 
Yes 

Focus on National 
priorities for research 

yes Yes Yes yes Yes 

Follow-up / supervision of 
PhD students regarding 

their employability 

 
no 

 
Yes 

 
Yes 

 
yes 

 
Yes 

Disability centers yes No No no Yes 
Links with Patent Offices yes Yes No yes Yes 

Alumni Association yes No No yes Yes 
Gender equality (equal 

chances for both men and 
women's academic 
success and future 

employability) 

 
 

yes 

 
 

Yes 

 
 

Yes 

 
 

yes 

 
 

Yes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

Approach 3: Facilities and employability 

 
Rank from 0 (non relevant) to 10 (very important) 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU AVERAGE 

Improving research 
centers and their 

equipment 

 
10 

 
10 

 
9 

 
10 

 
10 

 
9,8 

Focus on National 
priorities for research 

9 8 10 10 10 9,4 

Follow-up / supervision 
of PhD students regarding 

their employability 

 
9 

 
7 

 
10 

 
9 

 
10 

 
9 

Disability centers 10 8 7 10 9 8,8 
Links with Patent Offices 10 9 9 8 10 9,2 

Alumni Association 9 10 8 9 10 9,2 
Gender equality (equal 

chances for both men and 
women's academic 
success and future 

employability) 

 
 

10 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

7,6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

 

 

 

 

 

 
 

Approach 3: Facilities and employability 

APPROACH 3 

 

Gender equality 

(equal chances for 

both men and 

women's academic… 

Improving research 

centers and their 

equipment 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Focus on National 

priorities for research 

Alumni Association 

Follow-up / 

supervision of PhD 

students regarding 

their employability 

Links with Patent 

Offices 
Disability centers 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIZAMI 

 

Nakhchivan 

Meeting 

Approach 4: Connecting companies and PhD students 

 
Already existing (Yes/No) 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU 

Analysis of the job market to improve 

the employability of PhD students 

 

yes 

 

Yes 

 

No 

 

no 

 

Yes 

Professional experiences (i.e. 
internships etc.) 

yes Yes No no Yes 

Job / Career fairs for PhD students yes Yes No no Yes 

E2B (education to business) : 

experiential learning programs 

allowing students to act as 

consultants for companies with real- 

time business problems 

 
 

yes 

  
 

No 

 
 

no 

 
 

Yes 

Meetings / symposiums / Classes 

given by professionals 
yes Yes Yes yes Yes 

Professional awards (linked to industry 

and companies) 
yes Yes No no Yes 

Development of « incubators » yes No 
 

yes Yes 

Jobsite data base yes Yes No no Yes 

Industrial contact Database yes Yes No no Yes 

Platform with ongoing projects yes No No no Yes 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

Approach 4: 4. Connecting companies and PhD students 

 
Rank from 0 (non relevant) to 10 (very important) 

 

Indicators UNEC AzTU AUL AzUAC NSU AVERAGE 

Analysis of the job market to 
improve the employability of 

PhD students 

 
10 

 
7 

 
10 

 
9 

 
10 

 
9,2 

Professional experiences (i.e. 
internships etc.) 

10 8 9 9 10 9,2 

Job / Career fairs for PhD 
students 

10 7 9 9 10 9 

E2B (education to business) : 
experiential learning 

programs allowing students 
to act as consultants for 

companies with real-time 
business problems 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
10 

 

 
6 

 

 
10 

 

 
8,4 

Meetings / symposiums / 

Classes given by 
professionals 

 

9 

 

10 

 

8 

 

10 

 

10 
 

9,4 

Professional awards (linked 
to industry and companies) 

9 10 10 8 10 9,4 

Development of « incubators 
» 10 9 1 9 10 7,8 

Jobsite data base 10 6 10 8 10 8,8 

Industrial contact Database 10 10 10 7 10 9,4 

Platform with ongoing 
projects 

10 8 1 7 10 7,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

APPROACH 4 

 

 

 

Platform with ongoing 

projects 

 

 
Industrial contact 

Database 

 

 

 

Jobsite data base 

 

 

Development of « 

incubators » 

Analysis of the job 

market to improve the 

employability of PhD… 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional awards 

(linked to industry and 

companies) 

 

 

 
 

Professional 

experiences (i.e. 

internships etc.) 

 

Job / Career fairs for 

PhD students 

 

 

E2B (education to 

business) : experiential 

learning programs… 

 
Meetings / 

symposiums / Classes 

given by professionals 



 

Group work 
 

For the existing indicators : How it might be better implemented ? 

For the non existing indicators : How it could be set up? 

Steps to follow for each approach : 
 

 

 

 

 

 

 
NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

1) Identification of relevant actors : rectors, laboratories/ doctoral 

structure, PhD students, Carrer service, IRO, etc… 

 

Who is involved within the Institution/ Outside the Institution? 

 

2) Identification of the decision-maker(s)within the Institution/ 

Outside the Institution 

 

3) If possible today propose hints to improve those criterias 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

After the meeting, at home 

Creation of a teamwork 

For the existing indicators : How it might be better implemented ? 

For the non existing indicators : How it could be set up? 

How to improve: proposition(s) to be done to the decision 

maker(s) 
 

BRNO: Presentation of the results by each Institution 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 
 

 

 

 

 
 

NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 



 

APPROACH 1 

 

 

Allow an internship 

abroad for PhD 

students (short-term… 

 

 

 

Inviting foreign 

researcher ("In coming 

mobilities") 

Development of 

international mobilities 

(PhD and staff, in… 
10 

9,8 

9,6 

9,4 

9,2 

9 

8,8 

8,6 

8,4 

 

 

 

 
Diploma recognition 

(for those having 

graduated abroad) 

 

 

 

Participation in 

conferences (in 

Azerbaijan, Europe… 

 

 

 
MoE 

ANAS 

 

 

NMP 

WP7 

Creation of a database 

to list important peer- 

review journals and… 

International 

collaboration (Erasmus+ 

projects, joint thesis… 
 

 

 
Steps to follow 

for each approach 

Identification of relevant actors : rectors, laboratories/ doctoral 

structure, PhD students, Carrer service, IRO, etc… 

Identification of decision maker(s) 

Creation of a teamwork 

Identification of implemented actions 

How to improve: proposition to be done to the decision maker 

BRNO: Results 



Identification of relevant actors : rectors, laborato

structure, PhD students, Carrer service, IRO, etc… 

Identification of decision maker(s) 
Group work Creation of a teamwork 

Identification of implemented actions 
How to improve: proposition to be done to the d 

 

 

 
Steps to follow 

For the existing indicators : HowBRitNmOi:gRhet sbueltsbetter implemented ? 

For the non existing indicators : How it could be set up? 

Answer those questions: 

for each approach 
 

 

 

 
NIZAMI 

Meeting 
Nakhchivan 

1) Define the actors : 
 

Who is involved within the Institution/ Outside the Institution 

 

Who are the decision-makers within the Institution/ Outside the Institution 

 

2) If possible propose hints to improve those criterias 


