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                 I.ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

1.1. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetininn (ADPU, bundan sonra baza 

universiteti” adlanacaq) Quba filialı (bundan sonra “filial” adlanacaq) Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinə qoşulması” haqqında 26 noyabr 2015-ci il tarixli 

1582 nömrəli Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba 

filialının bazasında yaradılmışdır.  

1.2. Filial ADPU-nun respublikanın inzibati ərazisində yerləşən Quba bölgəsində 

fəaliyyət göstərən və onun bu Əsasnamə ilə müəyyənləşdirilmiş funksiyalarını orada 

yerinə yetirən sturuktur bölməsidir. 

1.3. Filal Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Təhsil haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

fərman və sərəncamları, Azərbaycan Respublikaısnın Mülki Məcəlləsi, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamları, Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyinin əmrləri, kollegiyasının qərarları, digər normativ hüquqi aktlar, 

baza universitetinin Nizamnaməsi və bu Əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir. 

Filialın Əsasnaməsi ADPU-nun Elmi Şurası tərəfindən qəbul olunur və Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil naziri tərəfindən təsdiq edilir. 

1.4. Filal sərəncamında olan əmlak, bank hesabları, balans, üzərində Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhür, ştamp, 

müəyyən olunmuş nümunəli blanka malikdir.  

1.5. Filal öz öhdəlikləri üzrə onun istifadəsinə verilmiş və balansına daxil olan əmlak 

həddində məsuliyyət daşıyır. 

1.6. Filial dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyətin mənafeyinə uyğun olaraq fəaliyyət 

göstərən təhsil, tərbiyə, elm və mədəniyyət müəssisəsidir. 

1.7. Filialda maliyyə ili yanvarın 1-dən başlayıb dekabrın 31-də başa çatır. 

1.8. Filialda siyasi partiya və dini qurumların sturukturlarının yaradılması və 

fəaliyyətinə yol verilmir.  

1.9. ADPU-nun yenidən təşkili və ləğv edilməsi nəticəsində filial da müəyyən 

dəyişikliklərə məruz qala bilər. bu proses Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin “Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təlim-tərbiyə və təhsil 

müəssisələrinin yaradılması, genişləndirilməsi və yenidən təşkili və ləğv edilməsi 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 14 may 2003-cü il tarixli 67 nömrəli 

qərarına uyğun olaraq həyata keçirilir.  

1.10. ADPU yenidən təşkil olunduqda, onun adı yaxud statusu dəyişdirildikdə 

filialın da adında yaxud statusunda müvafiq dəyişikliklər aparılır. Bu dəyişiklik 



Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qüvvədə olan müvafiq qərarına 

uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin vəsatəti əsasında 

Nazirlər Kabineti tərəfindən həyata keçirilir.  

1.11. Filialda Elmi Şuranın qərarı ilə tələbələr üçün vahid geyim forması tərtib edilə 

bilər. Geyim forması sadə, müasir, işləmək üçün rahat, dünyəvi təhsilin və dünya 

mədəniyyətinin ruhuna yad ünsürləredən kənar olmalıdır.  

1.12. ADPU-nun Quba filalı bakalavriat səviyyəsində ali təhsil proqramları, habelə 

müəllimlərin ixtisaslarının artırılması, təkmilləşdirilməsi və yenidən hazırlanmasını, 

tədris-metodik və elmi fəaliyyəti həyata keçirən ali təhsil müəssisəsidir. Filialın 

hüquqi ünvanı: Quba şəh., 4000, Fətəli xan küç.4 

1.13. Filial işə qəbul, vəzifələrə təyin olunma və ya seçilmə, əməyin 

stimullaşdırılması, filiala qəbul olunma, təhsilalanların təqaüdlə təmin edilməsi, 

ixtisaslaın seçilməsi, biliyin qiymətləndirilməsi, məzunların işlə təmin edilməsi, 

ixtisasın artırılması və təhsil sahəsinin digər məsələlərində kişilər və qdaınlar üçün 

qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə bərabər imkan yaradır.  

1.14. Filialın akkreditasiyası baza institutu ilə birlikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq 

həyata keçirilir. Filialın akkreditasiyası təhsil prosesinin təşkilinin, maddi-texniki 

bazasının, təhsil proqramlarının. Elmi fəaliyyətinin, kadr potensialının, maliyyə 

resurslarının və təhsil infrasturukturlarının  qəbul olunmuş dövlət standartlarına və 

digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədi 

ilə aparılır və onun statusunun müəyyən edilməsi, fəaliyyətinin növbəti müddətə 

uzadılması üçün hüquqi təminat yaradır.  

1.15. Filialda təhsil dövlət sifarişi və ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 

1.16. Filalda mütəxəssis hazırlığı bakalavriat səviyyəsində həyata keçirilir. Filialda 

ali təhsil pilləsində aşağıdakı təhsilalma formaları müəyyən edilmişdir: 

-əyani; 

-qiyabi; 

-filalda distant (məsafədən) və səbəst (eksternat) thsilalma formalaraı, habelə 

magistratura səviyyəsində təhsil verilməsi  də tətbiq oluna bilər.  

1.17. Bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta ixtisas təhsili bazasında 

ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə genişprofilli, ali təhsilli mütəxəssislər 

hazırlanır. Bakalavriat təhsili başa çatmış şəxs ali təhsillidir. Bakalavriat 

səviyyəsində əyani forma üzrə təhsilin normativ müddəti dörd, qoşa ixtisaslarda və 

qiyabi forma üzrə isə təhsil müddəti beş ildir. 

Bakalavriatı bitirən məzunlara “bakalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi verilir. 

Bakalavriat təhsili almış məzun, elmi tədqiqat və ali təhsil müəssisələrində elmi 



fəaliyyət istisna olmaqla, bütün digər sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola 

bilərlər. nu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini magistratura səviyyəsində 

davam etdirə bilərlər.  

Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli 117 nömrəli qərarı ilə təsdiqlənən “Bakalavriat 

təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”na (Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2010-cu il, 24 iyun tarixli 117 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nda dəyişikliklər eidlməsi 

haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 06 dekabr 2012-ci il tarixli  

281 nömrəli qərarını nəzərə almaqla) uyğun olaraq müəyən edilir.  

1.18. Filial təhsil və elmi fəaliyyətlə yanaşı, qanunvericiliyə, baza universitetinin 

Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə uyğun olaraq. Rektorun razılığı ilə digər 

fəaliyyətlə də məşğul ola bilər və bu fəaliyyətdən əldə edilən mənfəət filialın 

sərəncamında qalır.  

 

                      II. FİLİALIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 

2.2. Filial aşağıdakı hüquqlara malikdir: 

-Dövlət büdcəsindən filialın maliyyələşdirilməsinə ayrılmış, habelə qanunvericiliyə, 

baza universitetinin Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə zidd olmayan digər 

mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına fəaliyyətini təşkil etmək; 

-Filialın təhsil, elm və mədəniyyət, informasiya və digər fəaliyyət istiqamətlərini 

müəyyən etmək və həyata keçirilməsini təmin etmək; 

-Tədris prosesində baza universitetinin təsdiq etdiyi tədris planlarından istifadə 

etmək. Mövcud Dövlət Standartlarına uyğun təhsil proqramları hazırlamaq və 

müvafiq qaydada təsdiqə təqdim etmək; 

-Professor-müəllim və tələbələr barədə məlumat bankını yaratmaq; 

-Müqavilələr əsasında təşkilat, idarə və vətəndaşlara fərdi qaydada göstərilən təhsil 

xidmətlərinin ödəniş miqdarını müəyyənləşdirmək; 

-Kənar mütəxəssisləri tədris prosesinə və habelə filialın digər fəaliyyət sahələrinə 

cəlb etmək; 

-Filialın professor-müəllim heyətinə elmi adların verilməsinə dair baza 

universitetinin Elmi Şurası qarşısında məsələ qaldırmaq; 



-Müəyyən olunmuş qaydada filialın işçilərinə fəxri adların verilməsi, dövlət 

təltiflərinə və mükafatlara təqdim olunmaları barədə baza unversitetinin rektorluğu 

qarşısında məsələ qaldırmaq; 

-Qanunvericiliyə, baza universitetinin Nizamnaməsinə və bu Əsasnaməyə zidd 

olmayan digər hüquqları həyata keçirmək. 

2.2. Filial təhsil, tərbiyə və elm mərkəzi kimi, Əsasnaməsinə uyğun aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirir: 

-Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsilalma tələblərini 

təmin edir; 

-Təlim-tərbiyə prosesini yüksək səviyyədə təşkil edir; 

-Elmi araşdırmaların aparılmasını həyata keçirir; 

-Yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını təşkil edir; 

-Əlavə təhsil verilməsini təmin edir; 

-Tədris prosesini təşkil edir və onun monitorinqini həyata keçirir; 

-Təlim prosesində innovativ texnologiyalardan və yeni təlim üsullarından istifadə 

edir; 

-Profilinə uyğun elmi-tədqiqat işlərini həyata keçirir və elmi-metodik sənədləri 

hazırlayır; 

-Elmi əsərləri, dərslik, dərs vəsaiti, tədris və tədris metodik ədəbiyyatları hazırlayır; 

-Tələbələrə və professor-müəllim heyətinə idman, sağlamlıq, iaşə və məişət 

xidmətləri təşkil edir və göstərir; 

-Təəssürat və maliyyə fəaliyyətini həyata keçirir; 

-Maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi, genişləndirilməsi 

istiqamətində işlər görülür. 

 

                    III.  FİLALA TƏLƏBƏ QƏBULU 

 

3.1. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə tam orta təhsili və orta ixtisas təhsili olan 

şəxslər müsabiqə yolu ilə, müəyyən olunmuş qaydada qəbul oluna bilər. Filiala 

tələbə qəbulu biliyin qiymətləndirilməsi üzrə keçirilən imtahanlarda abituriyentlərin 

əldə etdikləri nəticələrə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 

Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. 



3.2. Filialın bakalavriat səviyyəsinə əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin 

qəbulu Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr 

əsasında, habelə baza universitetinin razılığı ilə filialla əcnəbi və vətəndaşlığı 

olmayan şəxs arasında bağlanan müqaviləyə uyğun olaraq ödənişli əsaslarla həyata 

keçirilir.  

3.3. Filiala tələbə qəbulu planı müvafiq dövlət, həmçinin ayrı-ayrı müəssisə və 

təşkilatların sifarişi və filialın mövcud imkanları nəzərə alınmaqla, baza 

universitetinin və Təhsil Nazirliyinin təklifləri sasında Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilir.  

3.4. Hər bir təhsilalan, valideyn və digər qanuni nümayəndə filialda tədris prosesini 

tənzimləyən aşağıdakı hüquqi sənədlərlə tanış ola bilər: 

-filialın yaradılması barədə qərar; 

-filialın Əsasnaməsi. 

3.5. Təkrar ali təhsil, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma, stajkeçmə kurslarına 

qəbul Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş 

qaydada həyata keçirilir. 

3.6. Filiala tələbə qəbulu və buraxılışı baza universitetinin rektorunun əmri ilə 

rəsmiləşdirilir.  

 

            IV. FİLİALIN STURUKTURU VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ 

 

4.1. Filial öz funksiyalarını müstəqil olaraq həyata keçirir. Filialın fəaliyyətinin idarə 

edilməsi baza universitetinin Nizamnaməsi və filialın Əsasnaməsinə uyğun həyata 

keçirilir. 

4.2. Filialın sturukturu baza universitetinin sturukturuna uyğun hazırlanır və baza 

universitetinin rektoru tərəfindən təsdiqlənir. 

4.3. Filialın sturukturuna direktorluq, fakültələr, kafedralar, kabinetlər, şöbələr, 

kitabxana, nəşriyyat, yataqxana, hüquqi şəxs statusu olmayan digər tədris və tədris 

köməkçibölmələr daxildir.onların fəaliyyəti bu Əsasnamə ilə tənzimlənir. 

4.4. Filialın sturuktur bölmələri direktorun təqdimatı ilə baza universitetinin Elmi 

Şurasının qərarı əsasında rektor tərəfindən yaradılır, yenidən təşkil və ləğv olunur. 

4.5. Filialın direktorluğu direktor, sahələr üzrə müavinlər (tələbə kontingentinin 

sayından asılı olaraq), fakültə dekanları, kafedra müdirləri və müvafiq bölmə 

müdirlərindən ibarətdir. Direktorluq filialın fəaliyyətinin bütün məsələlərinə 

kollegial qaydada baxır və operativ olaraq həll edir. 



4.6. Filialın fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi direktorun sədr olduğu seçkili orqan – 

Elmi Şura və yaxud Direktoryanı Şura (tələbə kontingentinin sayından asılı olaraq) 

həyata keçirir. Elmi Şuranın yaradılması, tərkibinin seçilmə qaydası, hüquq və 

vəzifələri Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq Əsasnaməyə uyğun 

müəyyənləşdirilir və baza universitetinin rektorunun əmri ilə təsdiqlənir. 

4.7. Filiala bilavasitə rəhbərliyi direktor həyata keçirir. Direktor baza universitetinin 

rektorunun vəsatəti əsasında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.  

4.8. Filialın direktoru: 

-Filialın direktor müavinlərinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad 

olunmaları barədə baza universitetinin rektoruna təqdimat verir və rektorun əmri ilə 

rəsmiləşdirilir; 

-Filialdaxilivə filialla baza universiteti arasındakı qarşılıqlı əlaqələri tənzimləyir; 

-Filialın sturukturunu, Elmi Şuranın tərkibini müəyyənləşdirir və təsdiq üçün baza 

universitetinin rektoruna təqdim edir; 

-Dövlət orqanlarında və digər təşkilatlarda öz səlahiyyətləri çərçivəsində baza 

universitetini təmsil edir; 

-Öz səlahiyyətləri daxilində filialın maliyyə məsələlərinin həlli, filialın kollektivi, 

onun əmlakı və digər məsələlərlə bağlı sərəncamlar verir; 

-Filialın professor-müəllim heyətini (sonraar müsabiqədən keçmək şərti ilə) və digər 

əməkdaşlarını uyğun olaraq müddətli əmək müqavilələri əsasında (müavinlər istisna 

olmaqla) vəzifəyə təyin edir və vəzifədən azad edir; 

-Filialın davamlı fəaliyyəti üçün xərcləri proqnozlaşdırır; 

-Normativ sənədlərə uyğun olaraq filialın professor-müəllim heyətinin tərkibi, tədris 

yükünün miqdarı, tədris proqramlarının, elmi tapşırıqların həcmi və normaları 

haqqında əmrlər verir; 

-Müəyyən olunmuş qaydada filialın işçilərinin əmək haqqının ödənilməsi və onların 

mükafatlandırılmasını təşkil edir. 

4.9. Filialda tədris-metodik, elmi-tədqiqat, təlim-tərbiyə, ixtisasartırma, 

yenidənhazırlanma, təsərrüfat fəaliyyəətinə rəhbərliyi direktor müavinləri, fakültə 

dekanları, kafedra müdirləri, şöbə müdirləri və digər bölmələrin rəhbərləri öz 

səlahiyyətləri daxilində həyata keçirirlər. Onların fəaliyyət dairəsi, hüquq və 

vəzifələri qanunvericiliklə və müvafiq normativ sənədlərlə tənzimlənir. 

4.10. Filialın fakültələrinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bu vəzifəyə 

seçilmiş və baza universitetinin rektoru tərəfindən rəsmiləşdirilmiş dekan rəhbərlik 

edir.  



Dekan: 

-Fakültədə tədris prosesi, tərbiyə işləri və elmi tədqiqatların yerinə yetirilməsinə 

bilavasitə rəhbərlik edir; 

-Fakültə Metodik Şurasına rəhbərlik edir; 

-Təhsil proqramları və tədris planlarının dövlət təhsil standartının tələblərinə uyğun 

olaraq həyata keçirilməsini təmin edir; 

-Fakültə üzrə dərs cədvəlinin tərtibinə rəhbərlik edir, onun optimal variantlarının 

təmin olunması üçün məsuliyyət daşıyır və həyata keçirilməsinə nəzarət edir; 

-Tələbələrin dərsə davamiyyəti və müstəqil işlərinə nəzarəti təşkil edir və onların 

elmi fəaliyyətləri üçün şərait yaradılmasını təmin edir; 

-Tələbələrin imtahanlarının keçirilməsinə nəzarəti təşkil edir, bütün imtahan 

sessiyasının normal, mövcud tələblərə uyğun keçirilməsinə birbaşa cavabdehlik 

daşıyır; 

-Fakültədə təhsil alan tələbələrin mövcud qaydada təqaüdlə təmin edilməsinə 

nəzarət edir. 

4.11. Kafedralar filialın əsas tədris-elm sturuktur bölməsi olub bir və ya bir neçə 

yaxın fənn üzrə tədris, metodiki, elmi tədqiqat, elmi pedaqoji və elmi işlərin 

hazırlanması, yenidənhazırlanması, ixtisasların artırılmasını və təhsilalanlar 

arasında tərbiyə işlərini həyata keçirir. Kafedranın əsas vəzifələri: 

-bütün thsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş mühazirə, 

laboratoriya işləri, praktiki, seminar və digər dərslərin yüksək elmi-nəzəri və 

metodik səviyyədə aparılması; 

-buraxılış işləri, pedaqoji təcrübələr, tələbələrin kurs işləri və sərbəst işlərə rəhbərlik 

edilməsi; 

-cari imtahanların keçirilməsi; 

-dövlət imtahanlarının təşkili və keçirilməsi; 

-təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili; 

-elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, tələbələrin elmi tədqiqat işlərinə rəhbərlik 

edilməsi; 

-kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi planlarının 

hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

4.12. Kafedraya rəhbərliyi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada seçilmiş və 

rektor tərəfindən rəsmiləşdirilmiş kafedra müdiri həyata keçirir. 



4.13. Filial işçilərinin əmək, sosial-iqtisadi münasibətlərini tənzimləmək məqsədilə 

filial və filialın Həmkarlar Təşkilatı arasında Azərbaycan Respublikası Əmək 

Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada kollektiv müqavilə bağlanır; 

4.14. Zəruri hallarda filialın fəaliyyətinin sosial məsələlərinin həlli üçün baza 

universitetinin rektorunun razılığı ilə direktor və ya Həmkarlar Təşkilatının 

təşəbbüsü ilə filial kollektivinin ümumi iclası çağırıla bilər. 

  

 

             V. FİLİALIN TƏDRİS VƏ ELMİ FƏALİYYƏTİ 

 

5.1. Filialda bölgənin tələbatına uyğun olan ixtisaslar üzrə bakalavriat pilləsində 

kadr hazırlığı həyata keçirilir. Zərurət olduqda, baza universitetinin razılığı və Təhsil 

Nazirliyinin qərarı ilə filialda digər ixtisaslar, habelə magistratura pilləsi üzrə də 

kadr hazırlığı aparıla bilər; 

5.2. Filialda tədris dili dövlət dili – Azərbaycan dilidir. 

5.3. Ali təhsil proqramları və onların həyata keçirilməsinə qoyulan ümumi tələblər 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 23 aprel tarixli 75 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil pilləsiin dövlət standartı və proqramı (bundan 

sonra – dövlət təhsil standartı; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-

cu il 23 aprel tarixli 75 nömrəli  təsdiq edilmiş “Ali təhsil pilləsiin dövlət standartı 

və proqramı”nda dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 06 dekabr 2012-ci il tarixli 280 nömrəli, 21 dekabr 2017-ci il tarixli 585 

nömrəli, 14 mart 2018-ci il tarixli 97 nömrəli qərarları nəzərə alınmaqla) ilə 

müəyyənləşdirilir. 

5.4. Ali təhsil səviyyələrində ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarında aşağıdakı fənn 

bölmələri nəzərdə tutulur: 

Bakalavriat səviyyəsində: 

-humanitar fənlər; 

-ixtisasın peşə hazırlığı fənləri. 

Humanitar fənn bölməsi sosial fəaliyyətin çüxtəlif bölmələrində mövcud 

problemləri və prosesləri araşdırmağı təmin edir. 

İxtisasın peşə hazırlığı fənləri ixtisasa dair standart və qeyri standar məsələləri həll 

etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərin öyrənilməsini təmin edir. 



Ümumi auditoriya saatlarının 15-20 faizi humanitar, 80-85 faizi isə peşə hazırlığını 

təmin edən fənlərin tədrisinə ayrılır. 

Humanitar fənn bölməsinə məcburi fənlər kimi “Azərbaycan tarixi”, “Xarici dil” 

fənləri daxildir. 

Bakalavriat səviyyəsində təkrar ali təhsil alanlar üçün ixtisaslar üzrə təhsil 

proqramlarına uyğun qısaldılmış proqramlar da tətbiq edilə bilər. Qısaldılmış təhsil 

proqramlarına yalnız ixtisasın peşə hazırlığı fənləri daxil edilir. Bu proqramlar üzrə  

təhsil qısaldılmış müddətdə başa çatdırılır. 

5.5. İxtisaslar üzrə təhsil proqramlarında normativ təhsil müddətləri dövlət təhsil 

standartı ilə müəyyən edilir.  

5.6. Filialda ixtisaslar üzrə tədris prosesinin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət təhsil 

standartına uyğun hazırlanmış və ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri tərəfindən təsdiq 

edilmiş tədris planı əsasında həyata keçirilir. 

Filialın bakalavriat səviyyəsində tələbələrin həftəlik maksimal tədris yükünün həcmi 

45 saatdır (auditoriya və auditoriyadankənar məşğələlər nəzərə alınmaqla). 

Auditoriya dərsləri həftədə bakalavriat səviyyəsində 30 saat həcmində nəzərdə 

tutulur.  

Filialda kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Azərbaycan Respublikasının Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada həyata keçirilir.  

Əyani forma üzrə məcburi auditoriya dərslərinin maksimal həcmi ayrı-ayrı ixtisaslar 

üzrə təhsil proqramları ilə müəyyənləşdirilir.  

Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi bakalavriat 

səviyyəsində ildə 180-240 saata qədər nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim 

müddəti sentyabrın 15-dən başlanır və ixtisas üzrə tədris planına müvafiq olaraq 

yekunlaşır.  

Tədris ili iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay tətili 

müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq yaya semestri də təşkil oluna bilər.  

Tədris ilinin müddəti 40 həftədir. Hər semsestr 20 həftədən (5 həftə imtahan 

sessiyası) ibarətdir.  

Bütün təlim müddətində istehsalat təcrübəsi üçün nəzərdə tutulan müddət 

bakalavriat səviyyəsində 8-18 həftədir. 

Hər tədris ilində tətil müddəti 8-12 həftədir (o cümlədən, qış tətil müddəti 2 həftədən 

az olmayaraq). 

Filialda dərs növlərinə mühazirə, seminar, nəzəri, praktiki və laboratoriya 

məşğələləri, sərbəst işlər, elmi-tədqiqat işləri, kurs işləri və s. daxildir.  



Akademik saatı - 45 dəqiqədir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat 

müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqə təşkil edir. 

Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinin proqramları təhsilalanların dövlət attestasiyası 

ilə yekunlaşır. Dövlət attestasiyası bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun 

hazırlanması və təşkilinə ayrılan müddət 6 həftədir.  

Təhsilalanların yekun attestasiyası Dövlət Attestasiya Komissiyası tərəfindən həyata 

keçirilir. Dövlət Attestasiya Komissiyasının yaradılması və işinin təşkili Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir. Aralıq 

attestasiya imtahan formasında aparılır. Hər semestr üzrə imtahanların siyahısı 

təhsilalanların nəzərinə çatdırılır.  

Təhsilalanların cari, aralıq və dövlət attestasiyası zamanı biliyinin 

qiymətləndirilməsi çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir və bu sistemdə A 

(əla), B (çox yaxşı), C (yaxşı), D (kafi), E (qənaətbəxş) və F (qeyri-kafi) qiymətləri 

müəyyənləşdirilir. Balların göstərilən qiymətlər üzrə bölgüsü Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilir.  

İmtahan sessiyalarının təşkili, tələbələrin biliyinin cari və aralıq qiymətləndirilməsi, 

dövlət attestasiyasının keçirilməsi qaydaları səlahiyyətləri çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikasının  Təhsil Nazirliyi tərəfindən, ADPU -nun Nizamnaməsi və bu 

Əsasnamə ilə müəyyənləşdirilir.  

5.7. Filialda əyani forma üzrə təhsilalanların  fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə 

onlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təqaüdlər verilir. Zəruri hallarda 

yardımlar da verilə bilər.  

5.8. Təhsilalanların bir təhsil proqramından və ya bir ali təhsil müəssisəsindən 

digərinə köçürülməsi, xaric edilməsi, akademik məzuniyyət verilməsi və ali təhsil 

müəssisəsinə bərpa olunması məsələləri mövcud qaydalarla tənzimlənir.  

Təhsilalanların filialdan digər təhsil müəssisəsinə və əksinə köçürülməsi məsələsi 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada 

həyata keçirilir.  

5.9. Filialda bakalavriat təhsil proqramını başa vurmuş və yekun dövlət 

attestasiyasından keçmiş tələbələrə ADPU-nun Quba filialını bitirməsi barədə dövlət 

sənədi (diplom) verilir. Həmin diploma əlavədə təhsilalanlar tərəfindən 

mənimsənilmiş fənlər, onların kreditlə həcmi və qiymətlər göstərilir.  

5.10. Filialda ali təhsilin bakalavriat səviyyəsini bu və ya digər səəbdən başa 

vurmayan təhsilalanlara Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2010-cu il 21 

yanvar tarixli 12 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər 

hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə  arayış verilməsi  Qaydası”na 

uyğun olaraq arayış verilir. 



5.11. Filalda mütəxəssis hazırlığı elmlə təhsilin vəhdəti əsasında həyata keçirilir.  

5.12. Ali təhsil pilləsində elmi araşdırmalar  filialın kafedralarında aparılır.  

5.13. Filialın elm sahəsində fəaliyyəti onun profilinə uyğun elmin müvafiq 

sahələrinin inkişafına, elmi-tədqiqatların nəticələrinin tədris prosesinə tətbiqinə 

yönəldilir.  

5.14. Filialda aparılan elmi tədqiqat işləri fundomental və tətbiqi xarakter daşıyır.  

5.15. Elmi fəaliyyət filialın professor-müəllim heyətinin işinin tərkib hissəsidir. 

Filialda elmi tədqiqat işlərinin aparılması və təşkili qaydaları ADPU-nun 

Nizamnaməsi və bu Əsasnaməsi ilə müəyyənləşdirilir.  

5.16. Filialda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesinə 

(mühazirə, məşğələ, smeinar dərslərinə, buraxılış işləri, magistr dissertasiyalarına) 

tətbiq olunmasını və monoqrafiya, elmi məqalə, dərslik, dərs vəsaitləri, metodik 

vəsaitlər şəklində dərc olunmaqla elmi forumlarda məruzə edilərək yayılmasını 

təşkil edir.  

5.17. Filialda aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri professor-müəllim heyətinin 

müəyyən vəzifələrə seçkisi və təyin olunması zamanı nəzərə alınır.  

5.18. Filialda aparılan elmi araşdırmalar dövlət büdcəsi, müxtəlif fondlar, 

büdcədənkənar və sifariş əsasında daxil olan vəsaitlər, eləcə də qrantlar hesabına 

həyata keçirilir. 

5.19. Təhsilin inkişaf problemləri ilə bağlı elmi araşdırmalar innovasiya xarakteri 

daşımaqla, tarixin öyrənilməsi, təhsilin təşkili və idarə olunmasının 

təkmilləşdirilməsi, tədris prosesinin müasir metodlarla qurulması, tədrisin yeni 

texnologiyalarının və digər istiqamətlər üzrə pedaqoji innovasiyaların hazırlanması  

və tətbiqinə yönəldilir.  

 

VI. TƏHSİLALANLARIN, TƏHSİLVERƏNLƏRİN VƏ DİGƏR 

İŞÇİLƏRİN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ 

 

6.1. Təhsilalan, təhsilverən və digər işçilərin hüquq və vəzifələri müvafiq olaraq 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, “Təhsil haqqında”, “Elm haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunları, digər normativ hüquqi aktlar və Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, filialın Əsasnaməsi və 

daxili intizam qaydaları, eləcə də işəgötürənlə təhvilverənlər arasında bağlanılan 

əmək müqavilələri ilə tənzimlənir.  

6.2. Təhsilalanların hüquqları aşağıdakılardır: 



-qanunvericiliklə nəzərdə tutulmu qayda ilə filiala qəbul olunmaq; 

-təhsil istiqamətini, təhsilalama formasını və təhsil dilini sərbəst seçmək; 

-dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq; 

-filialın tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənləri, semestrlər üzrə kreditlərin 

miqdarı, təhsilverənlər və tyutorları sərbəst seçmək; 

-filialın mövcud infrasturukturundan (tədris-istehsalat, elmi-tədqiqat, informasiya, 

mədəni-məişət, idman, sağlamlıq mərkəzləri, yataqxana, kitabxanalardan və s.) 

istifadə etmək; 

-müəyyən edilmiş qaydada ali təhsil müəssisəsini və ixtisasını dəyişmək; 

-elmi-tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq; 

-fasiləsiz təhsil almaq; 

-sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq; 

-insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən müdafiə 

olunmaq; 

-filialda təhsilini müəyyən olunmuş qaydada müvəqqəti dayandırmaq; 

-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada biliyinin 

yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək; 

-ali təhsilin hər bir səviyyəsində qanunvericiliklə göstərilən hallar istisna olmaqla, 

yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq; 

-təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və 

mülahizələrini sərbəst ifadə etmək; 

-filialın elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, elmi cəmiyyətlər, dərnək, 

assosiasiya, birlik və digər təşkilatların yaradılmasında iştirak etmək, eləcə də ölkə 

və beynəlxalq səviyyəli təşkilatlara üzv olmaq; 

-elmi-praktik konfrans, seminar, yığıncaq və görüşlərin, habelə təhsil həyatı ilə bağlı 

digər tədbirlərin keçirilməsində iştirak etmək; 

-müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını seçmək; 

-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. 

6.3. Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır: 

-dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək; 

-pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 

-filialın Əsasnaməsinin tələblərinə riayət etmək; 



-dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək; təhsil sahəsində 

qanunvericiliyin  tələblərinə, etik normalara və təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı 

qaydalara əməl etmək; 

-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.  

6.4. Təhsilverənlərin hüquqları aşağıdakılardır: 

-normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən 

texnologiyalarla təmin olunmaq; 

-filialın Əsasnaməsinə uyğun olaraq, təhsil prosesinin təşkilində və idarə 

olunmasında fəal iştirak etmək; 

-tədrisin formasını, metod və vasitələrini sərbəst seçmək; 

-şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək; 

-təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və münafiq hallarda seçkili vəzifələrə seçmək 

və seçilmək; 

-ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini 

yüksəltmək; 

-müəyyən edilmiş hallarda və qaydalarda mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq; 

-qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. 

6.5. Təhsilverənlərin vəzifələri aşağıdakılardır: 

-təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

-təhsil proqramlaının mənimsənilməsini təmin etmək; 

-təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və 

azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə 

hazırlamaq; 

-təhsilalanları elmi fəaliyyətə cəlb etmək; 

-şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan respublikasının müstəqilliyinə, 

Konstitusiya və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixi, 

mədəniyyəti, dili, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, 

ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq; 

-pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək 

tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək; 

-təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək; 

-gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərtli 

vərdişlərdən çəkindirmək; 



-ixtisas vəə elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparamaq, 

əlavə məşğələlər keçirmək; 

-qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydadad attestasiyadan keçmək; 

-qqanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

6.6. Filialın Əsanaməsi inzibati, inzibati-idarəetmə, inzibati-təsərrüfat, mühəndis-

texniki, istehsal, tədris-köməkçi və digər heyətinin hüquq və vəzifələri müvafiq 

qanunvericilikdə, filialın Əsasnaməsi və daxili nizam-intizam qaydaları, eləcə də 

işəgötürənlərlə təhsilverənlər arasında bağlanılan əmək müqavilələri ilə tənzimlənir. 

 

       VII. FİLİALIN MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT FƏALİYYƏTİ 

 

7.1. Filialın əmlakı dövlət tərəfindən onun mülkiyyətinə və istifadəsinə verilən, eləcə 

də qanunvericilikdə qadağan olunmayan və Əsasnaməsində öz əksini tapan 

fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi əmlakdan, o cümlədən ona məxsus əqli mülkiyyət 

məhsullarından ibarətdir. 

Filial mülkiyyətində və istifadəsində olan əmlakın saxlanılması, qorunması və ondan 

səmərəli istifadə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Filialın əmlakının idarə edilməsi 

ilə bağlı fəaliyyətinə nazərəti filialın direktoru həyata keçirir. 

Filialın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi dövlət 

büdcəsinin vəsaitləri və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. 

Filialın Əsasnaməsində göstərdiyi xidmətlər (tədris, elmi-tədqiqat, məsləhət-

konsaltinq, müalicə-profilaktik, ictimai iaşə, kommunal və digər xidmətlər) 

nəticəsində daşınan və daşınmaz əmlak, o cümlədən bina,avadanlıq, yeni 

texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edilə bilər. 

Dövlət mülkiyyətində olan filialın özəlləşdirilməsi qadağandır. 

Filialın büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına əldə etdiyi əmlak 

qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mülkiyyətinə daxil edilir. 

Filialın istifadəsinə verilmiş əmlakın geri qaytarılması qanunvericiliklə tənzimlənir. 

7.2. Dövlət tərəfindən ali təhsilin inkişafına dövlət büdcəsindən və digər 

mənbələrdən vəsaitlər ayrılır. 

Filial mövcud qanunvericilik çəçivəsində öz Əsasnaməsi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada və baza universitetinin rektoru ilə razılaşdırılmaqla hüquqi və fiziki 

şəxslərə müxtəlif ödənişli təhsil, ictimai iaşə, kommunal xidmətləri göstərmək, 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hüquqi və fiziki şəxslərdən ianələr və 



könüllü yardımlar almaq hüququna malikdir. Bu mənbələrdən əldə olunan vəsait və 

digər əmlak filiala büdcədən ayrılan vəsaitlərin miqdarına təsir göstərmir və onun 

Əsasnaməsinə uyğun olaraq sərbəst istifadə edilir.  

Filialın əldə etdiyi gəlir yalnız təhsilin inkişafına, təhslalanların və təhsilverənlərin 

sosial müdafiəsinə yönəldilə bilər. 

Filialın maliyyələşdirilməsi təhsilin hər səviyyəsi üzrə müəyyən edilmiş maliyyə 

normativlərinə əsasən həyata keçirilir. Bu normativlər ADPU və onun filialının 

kateqoriyasına uyğun olaraq, “Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə 

mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin qüvvədə olan qərarına və Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 

müvafiq qərarına əsasən, hər bir təhsilalana düşən məsrəf məbləği nəzərə alınmaqla 

müəyyən edilir. 

Filialın Əsasnaməsinə uyğun olaraq, ödənişli təhsildən əldə olunan və digər 

büdcədənkənar vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini və işçilərin maddi 

həvəsləndirilməsinə ayırmalaraın xüsusi çəkisini filial sərbəst müəyyən edir, 

təhsilverənlərə və təhsilalanlara maddi yardımlar göstərir. 

7.3. Filial aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir: 

-qanunvericiliyə uyğun olaraq, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər; 

-ödənişli təhsildən əldə olunan vəsaitlər; 

-hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən qrantları, 

vəsiyyət olunan vəsaitləri, ianələri və yardımları; 

-müsabiqə əsasında dövlət tərəfindən ayrılan elmi-tədqiqat qrantları; 

-filialın təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

digər xidmətlərdən əldə etdiyi vəsaitlər; 

-hüquqi və fiziki şəxslərin müqavilə əsasında mütəxəssis jhazırlığı, ixtisasartırma və 

kadrların yenidən hazırlanması üçün ayırdıqları vəsait; 

-dövlət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və layihələr üzrə 

əldə olunan vəsaitlər; 

-filialın mülkiyyətində olan fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlıq, 

nəqliyyat vasitələri və təhsil məqsədləri üçün yararsız olan digər əmlakın satışından 

qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə edilən vəsaitlər; 

-qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələrdən əldə olunan vəsaitlər. 

Filialın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, genişləndirilməsi, abadlıq və 

təmir işlərinin görülməsi üçün nəzərdə tutulacaq maliyyə vəsaitləri dövlət büdcəsi 



və büdcədənkənar vəsaitləri hesabından ayrılaraq müəyyən olunmuş qaydalara 

uyğun tənzimlənir. 

7.4. Filial əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə Əsasnaməsində nəzərdə tutulmuş 

qaydada “Təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə məşğul olmasına 

yol verilən sahibkarlıq fəaliyyət növlərinin müəyyən edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 19 yanvar tarixli 10 

nömrəli qərarı ilə müəyyən edilmiş sahibkarlıq fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilər. 

Filial sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərdən sərbəst istifadə etmək 

hüququna malikdir. Filialın sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər bilavasitə 

təhsilin inkişafına və işçilərin sosial müdafiəsinə yönəldilir. 

Filial sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə qanunvericilikdə 

müəyyən edilmiş qaydada hüquqi şəxslər yarada bilər və ya başqa hüquqi şəxslərin 

fəaliyyətində iştirak edə bilər. 

7.5. Filial bilavasitə mənfəət əldə etmək məqsədi güdmür. 

7.6. Filialda təhsilin dövlət təhsil standartlarına uyğun təşkil olunmaması nəticəsində 

təhsilalanların keyfiyyətsiz hazırlığı müəyyən edildiyi halda vurulmuş zərərin, o 

cümlədən təhsilalanların başqa təhsil müəssisələrində yenidən hazırlanması üçün 

zəruri olan xərclərin filial tərəfindən ödənilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən məhkəmədə iddia qaldırıla bilər. 

Bu bəndin birinci abzasına uyğun olaraq, iddia yalnız akkreditasiya olunmuş filial 

barədə akkreditasiya xidməti tərəfindən verilən mənfi rəyə əsasən qaldırıla bilər. 

 

8. FİLİALIN UÇOT – HESABATI, LƏĞV EDİLMƏSİ, YENİDƏN 

TƏŞKİLİ 

 

8.1. Filial öz fəaliyyətində cari və mühasibat uçotunu həyata keçirir, qəbul olunmuş 

formada statistik və mühasibat hesabatını aparır. Filial müəyyən olunmuş qaydada 

və müddətdə baza universitetinin Elmi Şurasına öz fəaliyyətinin nəticələri barədə 

hesabat verir. 

8.2. Filialın ləğv edilməsi və yenidən təşkili barədə baza universitetinin rektoru 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi qarşısında vəsatət qaldıra bilər. 

8.3. Filialın ləğvi ilə əlaqədar yaranan mübahisəli məsələlər Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

 

 


