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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 mart 2022-ci il tarixli 140 s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların 2022-ci il üçün doktorant 

dissertant hazırlığı üzrə qəbul planları”ndan çıxarış 

İxtisasın 

şifri 
Elm sahələri və ixtisaslar 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə Elmlər doktoru proqramı üzrə 

Doktorantura Dissertantura Doktorantura Dissertantura 

Cəmi 

Dövlət 

sifarişli və 

ödənişli 

əsaslarla 

Ali təhsil 

müəssisəsinin 

büdcəsi 

hesabına və 

ödənişli 

 əsaslarla* 

Cəmi 

Dövlət 

sifarişli və 

ödənişli 

əsaslarla 

Ali təhsil 

müəssisəsinin 

büdcəsi 

hesabına və 

ödənişli 

 əsaslarla* 

o cümlədən o cümlədən 

əyani qiyabi əyani qiyabi 

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti 

2220,01 Yarımkeçiricilər fizikası       1         

2426.01 Ekologiya (elm sahələri üzrə) 2 1 1 1         

3305.02 İnşaat mexanikası 2 1 1 1         

3305,03 İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular 1   1         1 

3305.05 Mühəndis kommunikasiya sistemləri 2 1 1 1         

3305.07 İnşaat materialları və məmulatları 2   2           

3305.08 Hidrotexniki tikinti 2 1 1 1         

3337,01 
İnformasiya-ölçmə və idarəetmə 

sistemləri 
      1         

3358.01 Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik 3 1 2           

5312.01 Sahə iqtisadiyyatı 2 1 1         1 

6401.01 
Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, 

abidələrin bərbası və rekonstruksiyası 
2 1 1         1 
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Doktoranturaya qəbul üçün tələb olunan sənədlər 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul üçün: 

1. AzMİU-nun rektorunun adına ərizə; 

2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi; 

3. Tərcümeyi-hal; 

4. İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış; 

5. Xasiyyətnamə; 

6. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı (təsdiqlənmiş qaydada) və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat (referata rəy tələb olunur); 

7. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə); 

8. Şəxsiyyət vəsiqəsi; 

9. Elmi rəhbərdən razılıq sənədi (sənəd Qəbul Komissiyasına təqdim edilmədiyi halda iddiaçı qəbul imtahanlarına 

buraxılmır). 

 

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya: 

1. AzMIU-nun rektorunun adına ərizə; 

2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi; 

3. Tərcümeyi-hal; 

4. İş yerindən xasiyyətnamə; 

6405.01 
Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin 

planlaşdırılması, landşaft memarlığı 
2 1 1 1         

                                        Cəmi: 20 8 12 7       3 

*Dissertant hazırlığı üzrə adambaşına maliyyələşmə nəzərdə tutulmadığı üçün dissertanturada hazırlıq ali təhsil müəssisələrinin öz 

əməkdaşları üçün həmin müəssisənin hesabına, digər şəxslər üçün isə ödənişli olacaq.  
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5. Əmək kitabçasından çıxarış; 

6. Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat (referata rəy tələb olunur) 

7. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə); 

8. Şəxsiyyət vəsiqəsi; 

9. Elmi rəhbərdən razılıq sənədi (sənəd Qəbul Komissiyasına təqdim edilmədiyi halda iddiaçı qəbul imtahanlarına 

buraxılmır) 

Elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertanturaya: 

1. AzMİU-nun rektorunun adına ərizə; 

2. Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi; 

3. Tərcümeyi-hal; 

4. 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə); 

5. İş yerindən xasiyyətnamə; 

6. Əmək kitabçasından çıxarış; 

7. Müdafiədən sonra çap olunmuş elmi işlərin siyahısı; 

8. Fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) elmi dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti; 

9. Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərinin tanınması haqqında şəhadətnamə); 

10. Şəxsiyyət vəsiqəsi (surəti);      

        11. Kafedra və fakültə Elmi Şurasının iclas protokollarından namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında çıxarışlar 

Cari ildən etibarən əvvəlki illərdə olduğu kimi birinci proses olaraq sənəd qəbulu həyata keçiriləcək. 

Qeyd: Cari ildə magistraturanı bitirənlər, yəni 2-ci kurs tələbələri təhsildə fasilə verməmək məqsədi ilə doktoranturaya 

sənəd təqdim edə bilərlər və onlar hazırda diplom və arayış təqdim etmirlər. Lakin cari ilin 15 avqust tarixinə qədər bu 

şəxslər magistraturanı bitirmək haqqında diplom və ya magistraturanı bitirmək haqqında Arayışı (rektorun imzası və 
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möhürlə) ali təhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər. Əks təqdirdə “Fəlsəfə” fənni üzrə imtahanda iştirak edə 

bilməzlər.  

 

 

 

 

 

 

 
 


