
























 
 

KAYNAKLAR VE 
LABORATUVARLAR 

Üniversitemiz ile birçok yerli ve yabancı şirketlerle işbirliği 
anlaşmaları imzalanarak ortak projeler yürütülmektedir. 

Bu şirketler; Holcim, Paşa Holding, Akkord, Paşa İnşaat, 
Embawood, Temiz Şehir, AzVIRT, Aksesuar İnşaatı, Knauf, PD 
ve MS Grubu, AzerGold, Azersu, British Council ve  diğerleridir. 

Üniversitemizde kurulan laboratuarlar ve eğitim merkezleri 
bu işbirliği çerçevesinde kurulmuştur: 

- Holcim - Yapıştırıcılar ve beton için test laboratuvarı (2. bina, 1. 
kat) 
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- Paşa Holding - Yapı ve bina yapılarının inceleme 
laboratuvarı (2. bina, 1. kat) 

- "Azersu"   -   su  temini  üzerine araştırma ve öğretim 
laboratuvarı (2. bina, 3. kat) 

- “Akkord” - çimento betonu laboratuvarı (2. bina, 8. kat) 
- "Knauf" Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (1. bina, 2. kat) 
- "Aksesuar Inşaat" Merkezi (3. bina, 4. kat) 
- "Təmiz şəhər" Merkezi (2. bina, 12. kat) 
- "Embawood" Atölyesi (3. bina, 0 kat) 
- Avicenna Sanal Merkezi (1. bina, 12. kat) 
- Yapı malzemeleri araştırma ve test laboratuvarı (1. bina, 1. 

kat)
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KÜTÜPHANE 
Üniversitemizin kütüphanesi 1977'de kurulmuştur. Şu 

anda kütüphane, öğrencilere yaklaşık 500.000 kitap ve yayınlar 
sunmaktadır. Kütüphanenin birçok  şubesi fakültelerde yer 
almakta olup ayrıca mimari bir çalışma, ender yayınlar ofisi, 
bilimsel tez ve özetler bulunmaktadır. 

4 binanın birinci katındaki Hazırlık Fakültesi de kendi 
kütüphanesine sahiptir. 

Üniversite kütüphanesinin asıl görevi, gelişmekte olan 
cumhuriyetimizin tüm alanlarında uygulanan program ve 
projelere katılabilecek nitelikli uzmanların hazırlanmasına 
yardımcı olmaktır. 

Kütüphane üniversitenin bölümleriyle işbirliği içinde 
çalışır, öğrenme sürecini izler ve düzenli olarak kitap 
koleksiyonuna yeni yayınlar ekler. Kütüphanede toplanan ve 
İnternete yüklenen konularda elektronik ortamda ders anlatımı 
bulunmaktadır. Kütüphaneler şunları içerir: ders kitapları, 
sosyal bilimler ve siyasal yayınlar, tezler, süreli yayınlar. 

Elektronik kütüphane kaynaklarına erişim var. 
http://azmiu.edu.az/news.php?p=kitabxana 

 
 

DERS ODALARI 
Ders odaları numaralandırılması her binanın katına göre 

belirlenir. Örneğin: 505 numaralı oda 5. kattadır. Üniversite 
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oditoryumları (salon) her türlü ekipmana sahip ve her fakültenin ilgili 
özellikleri ile donatılmış, sınıflar ve seminer odaları projektörlerle ve 
laboratuvarlar özel ekipman ve araçlara sahiptir. 

 
PANSİYON (YURT) 

9 katlı AzMİÜ Öğrenci Yurdu binasının iki katı yabancı 
öğrencilere ayrılmıştır. 

Pansiyonun adresi: AZ  1138,  Yasamal  rayonu, 
Abbas Mirze Şərifzadə küçəsi. 1B. Tel: (+994 12) 432 10 8
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PANSİYON (YURT) 
KONAKLAMA KURALLARI 

 
 
 

 
Yasak 

 
 
 
 

İzinli 

• sigara ve alkol içmek 

• yangın güvenliği yönetmeliklerinin ihlali 

• 20:00'den sonra yüksek seste müzik 

dinlemek ve gürültü yapmak 

• sadece özel olarak belirlenmiş 

alanlarda yemek pişirmek; 
• 20: 00'e kadar misafirleri kabul etmek 

 
 

 
 
 

BÖLÜM II 
ÜNİVERSİTE GÜVENLİK 

KURALLARI 
AzMİÜ 'da disiplin ve güvenlik kurallarına uymanız 

gerekir. 
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Yasaktır: 
- özel olarak belirlenmiş alanlar ve bölgeler haricinde 

sigara içmek; 
- derslerde disiplin kurallarını ihlal etmek; 

- asansörlerde tehlikeli hareketler yapmak; 
- yüksek derecede yanıcı maddeleri, yakıt sıvılarını, 

patlayıcıları saklamak ve kullanmak; 
- kampüs içinde yangınlar oluşturmak ve atıkları 

yakmak; 
- bilgisayarlar, projektörler, pencereler, masalar vb. gibi 

üniversite mülklerine zarar verilmesi. Hasar durumunda 
öğrenci para cezası ödemek zorundadır; 

- kesici aletler taşımak ve kullanmak; 
- standart olmayan elektrikli cihaz kullanmak. 
Çalışma alanı güvenlik önlemleri: 
- öğretmenlerin katılımı olmadan teknolojik ekipmanların 

laboratuvarına girilmesi yasaktır; 
- öğrenciler talimatlara uygun olarak laboratuvar 

çalışmaları yapmalıdır; 
- herhangi bir acil durum varsa (örneğin, yangın, ısıtma 

sistemi veya su kaynağının patlaması, elektrik hattındaki kısa 
devre, vb.), yönetim derhal bilgilendirilmeli ve öğrenciler 
talimatlara uygun olarak tahliye edilmelidir; 

- odadan çıkmadan önce, öğrenciler çalışma alanını 
kontrol etmeli ve kullanılmış ekipman ve cihazları kapatmalıdır; 

- eğitim binalarının ve spor merkezinin tüm katlarında 
tahliye planları mevcut. 
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 ÖĞRENCİLERİN GÖREV,  
HAK VE SORUMLULUKLARI 
1. Yabancı öğrenciler üniversitede, Azerbaycanlı öğrencilerle 
aynı haklara sahiptir. 
2. Üniversitede yabancı öğrenciler öğrenci vizesiyle 
okurlar. 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde sürekli oturma hakkına sahip 
yabancı vatandaşlar, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 
vatandaşları ile aynı temelde (TQDK) sınavı ile Üniversiteye 
kabul edilir. 
3. Yabancı öğrenciler, seçilen uzmanlık için müfredat 
temelinde gerekli ders kredileri biriktirir, eğitim kurumunun iç 
disiplin kurallarını takip eder. 
4. Öğrenci kabul edildikten sonra 1. Sınıf ve bir sonraki 
5. Herhangi bir nedenle, öğrencinin eğitime devam 
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edememesi veya devam etmek istememesi durumunda veya 
okuldan atılması durumunda öğrenim ücreti iade edilmez. 

 
BÖLÜM III 

AKADEMİK YIL 
Akademik yıl iki döneme ayrılır. Güz dönemi (Eylül-Ocak) 

Bahar dönemi (Şubat-Haziran). Her dönem sonunda, ocak ve 
haziran aylarında, dönem boyunca öğretilen konularda sınava 
girilir. 

Tatil: 
• kış tatili - sömestrden sonra (ocak-şubat) 
• yaz tatili - sömestrden sonra (haziran-ağustos). 

 

DEĞERLENDİRME TABLOSU 
Üniversitede değerlendirme 100 puanlık sistemde 

yapılmaktadır. Bir konuda alabileceğiniz maksimum puan 
sayısı 100'dür. Bu puanların yarısı sömestr boyunca toplanır ve 
diğer yarısı sınavın bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Sınavlardan önce azami puanlar aşağıdaki gibi belirlenir: 
Örneğin, Pratik İngilizce için maksimum puan aşağıdaki 

şekilde hesaplanır: 
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Bir öğrencinin sınavda 17 puandan az alması durumunda 
sınavı geçmediği kabul edilir. (bkz. “Programın 
Tamamlanması”) 

Eğer bir öğrenci 17 puandan fazla alırsa, bu puanlar 
 

Sınavdan önce - 50 puan Sınavdan sonra - 50 puan 
10 puan - devamsızlık 
10 puan - testler ve 
sunumlar 
30 puan – ders performansı 

10 puan – Dil bilgisi ve 
kelime testi 
10 puan - Okuma 
10 puan - Yazma 
10 puan - Dinleme 
10 puan - Konuşma 

öğrencilerin sınav öncesi puanları ile toplanır. Sonuç olarak, 
öğrenciye final notu verilir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanan talimatlara göre, sınav puanlaması aşağıdaki şekilde 
değerlendirilir: 

0 – 50 puan «yetersiz » F 
51 – 60 puan «tatmin edici » E 
61 – 70 puan «yeterince» D 
71 – 80 puan «iyi » C 
81 – 90 puan «daha iyi » B 

91 – 100 puan «mükemmel» A 
 

51 veya daha fazla puan alan bir öğrenci sınavı geçer. 
51 puandan az alan öğrencilerin sınavı başarasız sayılır. (bkz. 
“Programın Tamamlanması”) 
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KATILIM 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Derslere katılmak için azami puan 10'dur. Puanlama 
aşağıdaki gibi değerlendirilir: 

Öğrenci tüm derslerin devamiyetine göre puan  alır,  aldığı 
puan final puanları ile elektronik öğrenci sisteminde gösterilir. 

Öğrenci tüm derslere katılırsa, 10 puan alır. 
Derse geciken öğrenciler 15 dakika sonra devamsız 

olarak işaretlenir. 

Bir dönem boyunca ders saatlerinin %25'ini veya daha 
fazlasına girmeyen öğrencilerin sınava girmelerine izin 
verilmez. (bkz. “Programın Tamamlanması”) 

Devamsız ders sayısının sınav sonucunu etkilediğini 
unutmayın! 
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SINIF PERFORMANSININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dönem boyunca öğrenci puanları 0 ile 10 arasında 
sıralanır. Her ayın sonunda (dönem başına 3 kez) bu notlara 
dayanarak, final notu elektronik sistemde ve sınıf defterinde ayrı 
bir sütuna girilmelidir. 

Puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanır: 
Tüm öğrenci notları özetlenir ve sonuç not sayısına 

bölünür. Örneğin: eğer bir öğrenci “5”, “7” ve “8” aldıysa,  (5 
+ 7 + 8 = 20) ve 3'e (20: 3≈7) bölün. Böylece öğrenci 1 ay 
boyunca “7” puan alır. Veya: eğer bir öğrenci “3”, “4”, “5”, “3” 
ve “3” puanlarını aldıysa, puanları ekleriz (3 + 4 + 5 + 3 + 3 = 
18) ve 5'e (18:5≈4) bölün. Böylece, öğrenci ayda “4”  puan  alır. 
Dönem sonunda 3 ay boyunca puan toplanır. Bu puan,  en fazla 
30 puan öğrenci performansı içindir.  Derse  devamiyet 
puanları (en fazla 10 puan) testler ve sunum puanları (en fazla 
10) sınavda elde edilen sonuçlara eklenir. 

 

TESTLERİN VE SUNUMLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Programın ana ders kitabındaki bölüm sayısına göre, 
birinci yarıyılda 8 test ve 2 sunum (en fazla 10 puan), ikinci 
yarıyılda 7 test ve 3 sunum (en fazla 10 puan) yapılmaktadır. 
Test ve sunum hazırlamayan öğrenciler 0 puan alırlar.
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              Testler: 

Giriş testi (kursun başında) 
Bölüm sonunda yapılan testler (1.yarıyılda 8 test, 2. yarıyılda 7 
test) 
Ara sınav (ara sınav) 
Final sınavı (dönem sonunda) 

 
 

PROGRAMIN 
TAMAMLANMASI 

Programı tamamladıktan sonra tüm kredilerini kazanan 
öğrenciler üniversite programlarına başlamaya hak kazanırlar. 
Bunu yapmak için, öğrencilerin derse katılım ve sınav sonuçları 
gerekli şartları yerine getirmesi gerekir. Öğrenciler, dekanın 
ofisinde nihai sonuçları hakkında bilgilendirilecektir. Bazı 
öğrencilerin sonuçları yeniden gözden geçirilmek üzere 
incelene bilir. Bunun nedeni hakkında öğrenciler ve 
öğretmenler bilgilendirilecektir. 

Bir dönem boyunca ders saatlerinin %25'ini veya daha 
fazlasına girmeyen öğrencilerin Azerbaycan Cumhuriyeti 
Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen para cezasını ödeyene 
kadar sınava giremez. Yatırılması gereken tutar, bir yıllık harcın 
60 ile bölünmesi ve dersin alacağı kredi ile çarpılmasıyla 
hesaplanmaktadır. 

Bir öğrencinin sınavda ciddi bir neden olmadan yer 
almaması veya geçmemesi halinde sınavı iki kez tekrar 
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alabilir. İlk kez geçemezse, ikinci kez  Azerbaycan  Cumhuriyeti 
Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan tutarı ödemek 
zorundadır. Bu miktar, ders için belirlenen miktarın% 25'ini 
geçmemelidir. 

Sağlık, aile, mahkeme vb nedenlere göre öğrencinin 
sınava katılmamasından dolayı sınav için ödeme yapmak 
zorunda değildir 

 
SAATLER VE KREDİLER 

Uzmalık : Mimarlık 
 

 Toplam I sömestr II sömestr 
Ders saatler krediler saatler krediler saatler krediler 

Pratik 
İngilizce 

504 31 296 18 208 13 

KBT - 
Konuşmanın 
bilimsel tarzı 

122 8 74 5 48 3 

Çizim 94 6 30 2 64 4 
Resim 94 6 30 2 64 4 
Matematik 72 4 40 2 32 2 
Seçmeli 
dersler 

48 3 - - 48 3 

Bilgisayar 26 2 10 1 16 1 
Toplam 960 60 480 30 480 30 
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Uzmalık : İnşaat – Mühendislik 
 

 Toplam I sömestr II sömestr 
Ders saatler krediler saatler krediler saatler krediler 

Pratik 
İngilizce 

504 31 296 18 208 13 

KBT - 
Konuşmanın 
bilimsel tarzı 

122 8 74 5 48 3 

Matematik 94 6 30 2 64 4 
Fizik 94 6 30 2 64 4 
Kimya 52 3 20 1 32 2 
Çizim 42 3 10 1 32 2 
Bilgisayar 20 1 20 1 - - 
Seçmeli 
dersler 

32 2 - - 32 2 

Toplam 960 60 480 30 480 30 
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SINAV KURALLARI 

Öğrenciler sınav salonunda, aşağıdaki kurallara 

uymalıdır: 

- sınav başlamadan on dakika önce slnav salonunda bulunun, 
aksi takdirde sınav salonuna giriş izni verilmez; 

- sınav salonundan ayrıldıktan sonra, öğrencinin geri 
dönmesine izin verilmez; 

- sınav salonuna gelirken, öğrenci kartı bulundurulmalıdır; 
- sınav zamanı yanınıza sadece öğrenci kartı ve kalem 

alınmalıdır; 
- cep telefonu, ders kitapları, kulaklık ve diğer donanımların 

getirilmesi kesinlikle yasaktır; 
- Listelenen cihaz vb. herhangi biri bulunursa, öğrenci sınav 

salonundan çıkarılır, 
sınav iptal edilir; 

- sınav sırasında birbirinizle iletişim kuramazsınız; 
- kopya çekmek yasaktır, aksi takdirde sınav iptal edilir; 
- diğer öğrencilere yardım etmek ve onları yönlendirmek 

kesinlikle yasaktır; 
- puanların sayısı 17'den az olmamalıdır, aksi takdirde sınav 

geçersiz sayılır. 
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TEMYİZ PROSEDÜRÜ 
 

Öğrenci sınavın sonuçlarından memnun kalmaz ise 
itiraz hakkına sahiptir 

● Sınav sonuçlarına itiraz etmek için form doldurmalıdır. 
(form dekanlıktan alınabilir). Öğrenci sınav sonuçlarının 
açıklanmasından en geç 3 iş günü içerisinde itirazını 
yapmalıdır. Öğrenci aldığı değerlendirmeyi neden itiraz ettiği 
hakkında formda açıkça belirtilmelidir. 

● Ardından sorunu çözmek için öğrenci öğretmenle 
görüşmelidir. Öğrenci ve öğretmen arasında bir anlaşmaya 
varılırsa, yönetim verilen değerlendirmeyi düzeltir. Bu 
durumda, öğretmen final notunu belirlemek için 
değerlendirme formuna kendi kararını belirtmelidir. 
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Daha sonra form dekanlığa gönderilir. 
● Dekanlık formu teslim aldıktan, sonraki 10 iş günü 

içerisinde şikayetler incelenir. Komisyon toplandıkdan sonra 
(öğretmen, öğretim üyesi ve dekan) alınan kararı intihal 
olacaktır. 

 
BEYAN VE ŞİKAYETLER 

 
Eğitim süresince herhangi bir konu için başvurabilirsiniz. 

Bunu yapmak için, okuduğunuz fakültenin dekanlığıyla 
görüşmeniz gerekir; sonuç yoksa, uluslararası ilişkiler rektör 
yardımcısı, eğitim rektör yardımcısı veya öğrenci birliği komitesi 
ile irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca öğrenciler için kabul günlerinde 
üniversite yönetimiyle irtibata geçebilirsiniz (Pazartesi, 14: 
30'dan itibaren). 

Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenci birliği komitesine 
yapılan tüm başvurular, yazılı veya sözlü olarak sunulup 
sunulmadıklarına bakılmaksızın, her zaman dikkatlice dinlenir 
ve bir çözüm bulunur. Öğrenciler için ayrıca bir elektronik anket 
formu vardır. 

 
https://www.survio.com/survey/d/N2H3M8U4Y9H9G 2Q9U 
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Bu form EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULMALI ve KANITLI DESTEKLE 
onaylanmadan teslim edilmelidir. Bu şartlara uyulmaması şikayette 
gecikmeye neden olabilir. 

KİŞİSEL BİLGİLER 
ADI / SOYADI   
ÖĞRENCİ KİMLİĞİ:     
FAKÜLTE VE EĞİTİM YILI:     
E-P OSTA:    
TELEFON NUMARASI:    

İsteğiniz veya şikayetiniz sonucu ne bekliyorsunuz? 

 
Sizce, Öğrenci Statüsü'nün hangi yönü uygulanmamıştır ve neden? 

 
Lütfen üniversiteden ne tür bir sonuç veya daha fazla bir faaliyet 
beklediğinizi belirtin: 

 
Deklarasyon 

Bu formda verilen bilgilerin doğru olduğunu ve gerekirse 
bununla ilgili ek soruları yanıtlamaya hazır olduğumu beyan ederim. 

İmza:    

Tarih:    

Her türlü öğrenci şikayeti dekanın ofisinde tutulur. 
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AKADEMİK YENİLİK VE  
İNTİHAL 

Akademik dürüstlük, AzMİÜ 'ın izlediği politikadaki en 
önemli konulardan biridir. Bunun amacı, öğrencilere dönem 
boyunca objektif bir yaklaşım, sınavlardan önce puanların adil 
bir şekilde yazılması ve sınav sonuçları sürecinin yeterliliği 
sağlamaktır. 

Kişisel ilişkilere, disiplin kurallarının ihlal edilmesine ve 
diğer rahatsız edici olaylara izin verilmez. 

2 yıl boyunca Üniversite ile Plagiat.pl tutumu arasındaki 
anlaşmaya göre, Strikeplagiarism programı yaygın olarak 
kullanılıyor. 

Böylece araştırma departmanı, ders kitapları, öğretim 
üyeleri tarafından yazılmış örneğin; ders kitapları, el kitapları, 
monografi, araştırma makaleleri, araştırma departmanı 
tarafından kontrol edilmektedir. Aynı zamanda, bu programın 
yardımıyla, mezunlar tarafından hazırlanan tezler bölüm 
temsilcileri tarafından kontrol edilmektedir. 

Dolayısıyla üniversitemiz intihal ile ciddi şekilde 
mücadele ediyor. 

 
ELEKTRONİK HİZMETLER 

Üniversitede mevcuttur: 
• Elektronik Dergisi 
• Elektronik kütüphane 
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• Elektronik Öğrenci Sistemi 
• Öğrenci Bilgi Sistemi 
Üniversitede bilgisayar donanımlı derslerin yanı sıra 

sınavlar için bilgisayar odaları ve İnternet hizmetlerini 
kullanmak için Wi-Fi bölgeleri vardır. 

 
BÖLÜM IV 

ÖĞRENCİ SENDİKASI 
KOMİTESİ 

Öğrenci Sendikası Komitesi, Üniversitemizde okuyan yerli ve 
yabancı öğrenciler için tüm fırsatları yaratıyor, Boş zamanınızı 
etkin bir şekilde geçirebilirsiniz. Herhangi bir fikriniz veya 
öneriniz varsa, Öğrenci Sendika Komitesi de iletişime 
geçebilirsiniz (1. bina, 4. kat, oda 411). 
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ETKİNLİK VE  
PERFORMANSLAR 

Tüm öğrenciler, Üniversite etkinliklerinde aktif olarak yer 
almaktadır. 

Örneğin, tiyatro kulübü öğrencileri oyunculuk  becerileri 
ve mizah ile buluşturuyor. Burada belirli oyunlarda roller  alabilir 
ve sahnede performans sergileyebilirsiniz. 

AzUAC TV, Azerbaycan üniversiteleri arasında ilk 
üniversite içi televizyon programlarından biridir. Burada 
öğrenciler çeşitli çekimler, öğretmenler ve  öğrencilerle  
röportaj yapıyorlar, ilginç hikayeler sergiliyor ve üniversite 
öğrenci hayatı hakkında kısa filmler yapıyorlar. Üniversitemizin 
yabancı öğrencileri ülke genelinde ve üniversite  nezdinde  
bazı programlara ve yarışmalara katılarak üniversitemize 
birincilik kazandırırlar. 
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ÖĞRENCİ DESTEĞİ VE  
YARDIM 

Yabancı öğrencilerle görüşmeler sürekli yapılır, eğitim ve 
halk etkinliklerine aktif katılım konusunda önerilerde bulunur, 
uzmanlık seçerken yön belirlenir, kişisel görüşmeler yapılır, 
problemleriyle ilgilenir ve gerekli desteği  sağlar.  Öğrenci 
birliği komitesi tarafından düzenlenen kültürel etkinliklere 
katılmak için öğrenciler, yabancı öğrencilerin eğitimi için 
dekanlığa başvuruda bulunurlar ve burada düzenlenen 
etkinliklere katılımları için gerekli koşulların yaratılması sağlanır. 

 
SPOR KOMPLEKSİ VE 

KANTİN 
Üniversitede öğrenciler için spor kompleksi vardır. Çeşitli 

spor dallarını uygulamak için gerekli koşullar yaratılmıştır. 
Komplekste mini futbol, voleybol, masa tenisi,  güreş  ve  ayrıca 
dans dersleri alabilirsiniz. 

Üniversitemiz, mola sırasında yemek ve içmek için tüm 
şartlara sahiptir. Öğrencilere sıcak yemekler de dahil olmak 
üzere çeşitli fast food türleri sunulur. Yemek odaları: 1. bina, 
4. kat; 2. bina, 6. kat; Spor binasında 2 katlı yemek odası ve 
üniversitenin kampüsünde bir kafe. 
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SERBEST ZAMAN 
Üniversite Öğrenci Birliği Komitesi derslerden sonra 

üniversite yaşamını daha yakından tanımanız için aktivite ve 
etkinlikler düzenlemektedir. 

AzMİÜ da haftanın belirli günleri yerli ve  yabancı filmlerin, 
izlenebildiği Sinema Kulübü'ne sahiptir. 

Kulüp yönetimi, ağırlıklı olarak Azerbaycan bölgelerinde, 
öğrenciler için partiler ve turlar düzenlemektedir. Uluslararası 
bir kulüpte yabancı dil konuşan öğrenciler, diğer ülkelerden 
gelen gençlerle sohbetler edebilir. Kitap severler, Azerbaycan 
yazarlarının ve aynı zamanda dünya edebiyatının kitaplarını 
okuyor ve münazara ederler. Kulüp üyeleri ayrıca en  sevdikleri 
yazar ve şairlerle toplantılar düzenlerler. 



 
 

Boş zamanlarınızı daha da faydalı kılmak istiyorsanız 
Bakü'nün manzaralarını da ziyaret edebilirsiniz. Haydar Aliyev 
Merkezi, yeni yüzyılın mimarisinin incisidir. Merkez geziler için 
önerilebilecek ilk yerlerden biridir. "İçeri Şeher" benzersiz bir 
mimariye sahip tarihi bir korudur. Bakü'nün Dağüstü Parkı 
Hazar Denizi'ni görmek için mükemmel bir yer, burada 
Azerbaycan'ın "Şehidler Xiyabanı" anıtında bağımsızlığı uğruna 
hayatlarını feda eden kahramanların mezarlarını ziyaret 
edebilirsiniz. Milli Park Deniz kenarı Bulvarı - yürüyüş ve 
eğlence için en güzel yerlerden biridir. 



 
 

BÖLÜM V 
FAYDALI LİNKLER VE 

İRTİBATLAR 
 

Tel. 
İtfaiye 101 
Polis 102 
İlk yardım 103 
Afet arama kurtarma 112 

 
Resmi siteler: 
AzMİÜ www.azmiu.edu.az 
Haber  sitesi www.day.az 
Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı www.edu.gov.az 
Devlet Göçmenlik Hizmeti www.migration.gov.az
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DESTEK DEPARTMANLARI 
Üniversitemizde eğitim boyunca, çeşitli uluslararası ve 

yerel programların yanı sıra üniversite ve dış projelere 
katılarak yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. 

Bu durumda, Üniversitemizin aşağıdaki bölümlerinin 
çalışmalarına aşina olmanız önemlidir: 

 
• Eğitim Bakanlığı (1. bina, 2. kat, telefon: +994 12 539 10 06) 
• Magistratura (master) merkezi (1. bina, 7. kat, telefon: 
+994 12 538 57 93) 
• Doktora şubesi (1. bina, 3. kat, telefon: +994 12 539 07 86) 
• Kariyer ve staj departmanı (1. bina, 4. kat, telefon: +994 12 
539 26 95) 
• Uluslararası ilişkiler Şubesi (1. bina, 4. kat, telefon: +994 12 
434 15 97) 
• Öğrenci sendika komitesi (1. bina, 4. kat, tel .: +994 12 538 
30 71) 
• Öğrenci gençlik teşkilatı (1. bina, 4. kat, tel.: +994 12 
510 40 19) 
• İş inkübatörü (1. bina, 1. kat, telefon: +994 12 
539 05 77) 
• Stratejik planlama şubesi (1. bina, 3. kat, 
telefon: +994 12 539 05 77) 
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       FAYDALI BİLGİLER 
 

ÜNIVERSİTE KAMPÜS HARİTASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Bina: 
- Rektörlük 
- İnşaat Fakültesi 
- Ulaştırma Fakültesi 
- İnşaat Teknolojileri Fakültesi 
- Yapı – iktisat Fakültesi 
- Makine ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi 

II bina 

IV
 b

in
a 

I b
in

a 
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II Bina:      
- Su üretimi ve Mühendislik İletişim Sistemleri Fakültesi 
- Laboratuvarlar 

III Bina: 
- Mimarlık Fakültesi 
- Kütüphane 

IV Bina: 
- Hazırlık Fakültesi 
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Metro 
 

Harita 
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DERS PROGRAMI 
 

Sabah I ders 09:00 – 09:45 

09:50 – 10:35 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 10 dakika 

 II ders 10:45 – 11:30 

11:35 – 12:20 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 15 dakika 
 III ders 12:35 – 13:20 

13:25 – 14:10 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 10 dakika 
Öğle I ders 14:20 – 15:05 

15:10 – 15:55 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 10 
dakika 

 II ders 16:05 – 16:50 

16:55 – 17:40 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 15 dakika 
 III ders 17:55 – 18:40 

18:45 – 19:30 

teneffüs 5 dakika 

teneffüs 10 dakika 
 IV ders 19:40 – 20:25 

20:30 – 21:15 

teneffüs 5 dakika 
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RESMİ TATİL GÜNLERİ VE  
ANMA GÜNLERİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Günü 
 
 
 
 

yanışma Günü 
 

nü 

1- 4 Ocak Yeni Yıl 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
20 - 24 Mart Novruz Bayramı 
9 Mayıs Faşizme Karşı Zafer Bayramı 
28 Mayıs Cümhuriyet Bayramı 
15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü 
26 Haziran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 
15 Eylül Bilgi Günü 
18 Ekim Devlet Bağımsızlık Günü 
9 Kasım Ulusal Bayrak Günü 

12 Kasım Anayasa Günü 
17 Kasım Milli Uyanış Günü 
31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Da 
20 Ocak Ulusal Yas 
26 Şubat Hocalı Soykırımı 
31 Mart Azerbaycanlıların Soykırım Gü 
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