
  Sentyabr : Xəbər 

Xəzər Universiteti 2020-2021-ci tədris ili üçün doktorantura və dissertanturaya qəbul elan edir 

Xəzər Universiteti 2020-2021-ci tədris ili üçün aşağıdakı ixtisaslar üzrə əyani və qiyabi 

doktoranturaya və dissertanturaya qəbul elan edir:  

 

№ İxtisasın şifri İxtisasın adı 

1. 1202.01 Analiz və funksional analiz 

2. 1203.01 Kompüter elmləri 

3. 2406.02 Biokimya 

4. 2409.01 Genetika 

5. 2412.01 İmmunologiya 

6. 2414.01 Mikrobiologiya 

7. 2415.01 Molekulyar biologiya 

8. 2525.01 Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı 

9. 3347.01 Nanotexnologiya və nanomateriallar 

10. 5308.01 Ümumi iqtisadiyyat 

11. 5310.01 Dünya iqtisadiyyatı 

12. 5311.01 Müəssisələrin təşkili və idarə olunması 

13. 5708.01 German dilləri 

14. 5714.01 Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik 

15. 5716.01 Azərbaycan ədəbiyyatı 

16. 5718.01 Dünya ədəbiyyatı 



17. 5801.01 Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və 

səviyyələri üzrə) 

18. 5802.01 Təhsilin təşkili və planlaşdırılması 

19. 5804.01 Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi 

20. 5901.01 Beynəlxalq münasibətlər 

21. 5908.01 Siyasi nəzəriyyə 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, qiyabi 4 il, dissertantura üzrə 

təhsil müddəti isə 4 ildir. 

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturaya ali təhsil pilləsinin magistratura səviyyəsini bitirən 

(magistr dissertasiyasını müdafiə edən), yaxud təhsili ona bərabər tutulan (tibbi təhsildə həkim-

mütəxəssis) Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müsabiqə əsasında qəbul olunurlar. 

Fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul olunmaq üçün tələb olunan 

sənədlər: 

➢ ərizə (doktoranturanın fəaliyyət göstərdiyi müəssisənin və yaxud təşkilatın rəhbərinin adına); 

➢ kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi; 

➢ tərcümeyi-hal; 

➢ 2 ədəd fotoşəkil (3x4 sm ölçüdə); 

➢ iş yerindən xasiyyətnamə; 

➢ iş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış; 

➢ çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat; 

➢ ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici 

ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin 

tanınması haqqında şəhadətnamə); 

➢ şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 

 

Müraciət etmək istəyənlər sənədlərini Xəzər Universitetinin Magistratura, Doktorantura və Elmi İşlər 

bölməsinə (412-ci otaq) şəxsən təqdim etməlidir. 

Sənədlərin qəbulu üçün son tarix: 25 sentyabr 2020-ci il. 

Əlaqə: 

E-mail: saida.sharifova@khazar.org 

Tel: (+99412) 421-79-16 (daxili - 246, 280) 

 

mailto:saida.sharifova@khazar.org


Khazar University announces admission to the Doctor of Philosophy Program for the 

academic year of 2020-2021 

Khazar University announces admission to the Doctor of Philosophy Program in the following 

specialties for the academic year of 2020-2021 

№ Code Specialty 

1. 1202.01 Analysis and Functional Analysis 

2. 1203.01 Computer Sciences 

3. 2406.02 Biochemistry 

4. 2409.01 Genetics 

5. 2412.01 Immunology 

6. 2414.01 Microbiology 

7. 2415.01 Molecular biology 

8. 2525.01 Development and Operation of Oil and Gas fields 

9. 3347.01 Nanotechnology and Nanomaterials 

10. 5308.01 General Economics 

11. 5310.01 World Economy 

12. 5311.01 Organization and Management of Enterprises 

13. 5708.01 German language 

14. 5714.01 Comparative-historical and comparative-typological linguistics 

– 5714.01 

15. 5716.01 Azerbaijani literature 

16. 5718.01 World literature 



17. 5801.01 Theory and Methods of Training and Education 

18. 5802.01 Organization and Planning of Education 

19. 5804.01 General Pedagogy, History of Pedagogy and Education 

20. 5901.01 İnternational Relations 

21. 5908.01 Political Theory 

 The duration of full-time and part-time doctoral programs is 3 years, and 4 years, respectively. 

Citizens of the Republic of Azerbaijan completed a master's degree program (defending a 

master's dissertation) are eligible to be admitted to the doctoral program on a competitive 

basis. 

Documents required for PhD admission: 

➢ application (to the head of the institution or organization where a PhD vacancy is 

announced) 

➢ applicant’s individual registration sheet 

➢ biography 

➢ 2 photos (3×4 cm) 

➢ reference from workplace 

➢ extract from employment record book for those with work experience 

➢ list of published scientific papers or abstract on the chosen specialty (referat) 

➢ notarized copy of university diploma in an appropriate form (for citizens of the 

Azerbaijan Republic who have completed higher education abroad, a certificate of 

recognition is required) 

➢ copy of personal identity card 

Documents should be submitted in person to Khazar University Division of Graduate Studies 

and Research (Room 412). 

Deadline: September 25, 2020 

Contacts: 

E-mail: saida.sharifova@khazar.org 

Phone: (+99412) 421-79-16 (ext. 246, 280) 

 

mailto:saida.sharifova@khazar.org

