
 

 

 

 

Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi Şurası 

 

İnstitutun Elmi Şurası  kollegial məşvərətçi orqandır, elmi qurumun Nizamnaməsinə uyğun 

olaraq öz səlahiyyətləri daxilində qərarlar qəbul edir, elmi və elmi-təşkilati tövsiyələr verir. 

Elmi Şuranın tərkibinə İnstitutun direktoru, direktorun elmi işlər üzrə  müavinləri, elmi katib 

və İnstitutda işləyən AMEA-nın həqiqi və müxbir üzvləri, akademik struktur bölmələrinin 

rəhbərləri, İnstitut Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin, Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təmsilçisi 

daxil edilir. Bir qayda olaraq Elmi Şuranın sədri İnstitutun direktoru, sədr müavini – direktorun elmi 

işlər üzrə  müavini (müavinlərindən biri), katibi isə İnstitutun elmi katibi olur.  

 Elmi Şura aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

 İnstitutun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müzakirə edir və müəyyənləşdirir; 

 elmi-tədqiqat işlərinin və elmi kadrların hazırlanması planlarının layihəsini müzakirə və 

təsdiq edir; 

 İnstitutun elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətinin mühüm nəticələrinin hesabatını müzakirə edir 

və qəbul edir; 

 İnstitutun strukturunun dəyişdirilməsi və elmi-tədqiqat işlərinə ayrılmış xərclərin həcmi ilə 

əlaqədar məsələləri müzakirə edir; 

 elmi işlərin nəşr olunması, müşavirə və konfransların təşkili məsələlərini müzakirə edir; 

 beynəlxalq elmi əlaqələrin və nəzərdə tutulan digər işlərin maddi-texniki və maliyyə 

təminatı planlarını müzakirə edir;  

 xarici elmi müəssisələrlə birgə aparılan tədqiqatların yerinə yetirilməsi və İnstitutun 

əməkdaşlarının xarici ölkələrə elmi ezamiyyətləri haqqında hesabatı dinləyir və təsdiq edir; 

 mütəmadi olaraq elmi kadrların hazırlanması barədə məlumatları dinləyir, doktorant və 

dissertantların fəlsəfə və elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya mövzularını 

müzakirə və təsdiq edir, onların elmi rəhbərlərini (məsləhətçilərini) təyin edir;  

 doktorantura və dissertanturaya qəbul üzrə müsabiqənin nəticələrini təsdiq üçün müvafiq 

elmi bölməyə təqdim edir, doktorant və dissertantların vaxtaşırı keçirilən attestasiyasının 

nəticələrini təsdiq edir; 

 doktorant və dissertantların təhsilin bir növündən digərinə keçirilməsi haqqında elmi bölmə 

qarşısında vəsatət qaldırır; 

 ən mühüm elmi əsərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına və başqa 

mükafatlara, həmçinin AMEA-nın görkəmli alimlərinin adına medal və mükafatlara təqdim 

edir; 

 ixtisas üzrə professor və dosent elmi adlarının verilməsi üçün müəyyən olunmuş qaydada 

vəsatət qaldırır;  

 vakansiyada olan müxtəlif kateqoriyalı elmi işçi, həmçinin şöbə müdiri vəzifələrini tutmaq 

üçün keçirilən müsabiqələrin nəticələrini müzakirə edir və vəzifələrə seçir; 

 İnstitutun elmi işçilərinin attestasiyası haqqında attestasiya komissiyasının qərarını müzakirə 

edir və işçiləri müvafiq vəzifələrə seçir; 
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 Azərbaycan ədəbiyyatının araşdırılması,qarşılıqlı elmi əlaqələrin aparılması, nəşri və təbliği 

sahəsində sanballı xidmətləri olan xarici ölkə alimlərinə İnstitutun fəxri doktoru adını verir. 

 


