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Elmi Şuranın iclası oldu
2020-ci il iyulun 8-də Microsoft Teams proqramı vasitəsilə Xəzər Universiteti Elmi Şurasının yeni
dərs ilində son iclası keçirildi. Universitetin rektoru dosent İradə Xəlilova iclası
açaraq, gündəlikdəki ilk məsələ –2019-2020 tədris ilinin yekunları və 2020-2021-ci tədris ilində
qarşıda duran vəzifələrlə bağlı məlumat verdi.
İkinci məsələ –cari ilin məzunluğa namizəd tələbələrinin işləri ilə bağlı Təbiət elmləri və
mühəndislik fakültəsinin dekan müavini Fəxrəndə Əlimərdanova; İqtisadiyyat və menecment
fakültəsinin dekanı Ceyhun Məmmədov; Humanitar, təhsil və sosial elmlər fakültəsinin dekanı
Elza Səmədova çıxış etdilər və universiteti bitirən məzunlar haqqında məlumatları şura üzvlərinə
təqdim etdilər.
Gündəlikdəki üçüncü məsələ –Doktorant və dissertantların dissertasiya mövzusu, elmi
rəhbərlərinin təsdiqi və ixtisaslarının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar Magistratura, doktorantura və
elmi işlər bölməsinin rəhbəri Səidə Şərifovanın məlumatı dinlənildikdən sonra şura üzvlərinin
müzakirə olunan məsələlərlə bağlı sualları cavablandırıldı.
Müzakirə olunan məsələlərlə bağlı müvafiq qərarlar qəbul edildi.
İclasda cari məsələlər də müzakirə olundu.

Academic Council’s Meeting
On July 8, 2020, the last meeting of the Khazar University Academic Council for the new
academic year was held via Microsoft Teams program. Opening the meeting, Associate
Professor Irada Khalilova, the Rector of the University, informed about the first issue on the
agenda – the results of the 2019-2020 academic year and the tasks for the 2020-2021 academic
year.
On the second issue – which is regarding the matters of students graduating this year,
Fakhranda Alimardanova, Vice Dean of the School of Science and Engineering; Dr. Jeyhun
Mammadov, Dean of the School of Economics and Management; Associate
Professor Elza Samedova, Dean of the School of Humanities, Education and Social
Sciences, delivered speeches and presented information about the graduates of the University
to the members of the Council.
The third issue of the agenda – information on the topic of dissertation of PhD students, the
approval of the academic supervisors and the change of the majors was provided
by Saida Sharifova, Director of the Division of Graduate Studies and Research, following
which the questions of the council members were answered.
Relevant decisions were made on the issues discussed.
Current issues were also considered at the meeting.

