Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
Tədris Mərkəzinin Elmi Şurası haqqında
ƏSASNAMƏ
I.

Ümumi müddəalar

1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 mart 2001-ci il
tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi haqqında Əsasnamə”yə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2002-ci il 5 iyun tarixli 90 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Əsasnaməsi”nə
uyğun olaraq hazırlanmış və Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin (bundan sonra – Mərkəz) Elmi Şurasının (bundan sonra – Elmi Şura)
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və təşkili qaydalarını müəyyən edir.
2. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti 5 ildir. Elmi Şuranın tərkibi Mərkəzin
rəisinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin əmri ilə
təsdiq olunur.
II.

Elmi Şuranın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

3. Elmi Şuranın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinə aşağıdakılar aid edilir:
3.1. Tədris, tədris-metodik, elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına, kafedraların
ixtisasının artırılması məsələlərinə rəhbərlik etmək;
3.2. Mərkəzin kafedralarının, elmi tədqiqat bölməsinin, tədris və metodika
şöbəsinin, maliyyə və təsərrüfat şöbəsinin və digər bölmələrinin yaradılması,
yenidən təşkili və ləğv edilməsi barədə təqdimat vermək;
3.3. Mərkəzin kafedra, şöbə və bölmə rəhbərlərinin hesabatlarını dinləmək;
3.4. Tədqiqatçılarla iş qaydasını müəyyən etmək;
3.5. Əlaqədar kafedraların, bölmə və şöbələrin iştirakı ilə işlənib hazırlanan
elmi proqramları və ayrı-ayrı dinləyici qrupları üçün tədris planlarını təsdiq etmək;
3.6. Mərkəzin müəllimlərinə və əməkdaşlarına dosent və professor elmi
adlarının verilməsi barədə təkliflər hazırlamaq, onların dissertasiyalarının
mövzularını və planlarını təsdiq etmək, hazır olan dissertasiya işlərinin ilkin
müzakirəsini həyata keçirmək;
3.7. Mərkəzin bütün fəaliyyət istiqamətləri, o cümlədən təhsil və elmitədqiqat işləri üzrə məsələləri müzakirə etmək, vergitutma sahəsində əlavə təhsilin
və elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və təşkili proseslərinin təkmilləşdirilməsi
ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanması işlərini həyata keçirmək;
3.8. Mərkəzin təhsil və elmi-tədqiqat fəaliyyəti üzrə illik iş planlarını
müzakirə etmək və təsdiqi ilə bağlı Mərkəzin rəhbərliyinə tövsiyələr vermək;
3.9. Mərkəzdə həyata keçirilən təlimləri və ixtisasartırma proqramlarını
müzakirə etmək, onların təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;

3.10.
Mərkəzdə həyata keçirilən təlim proseslərində müasir təlim
metodlarının və alətlərinin tətbiqi, tədrisin təlim materialları ilə təminatının
təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;
3.11. Mərkəzdə elmi tədqiqatların prioritet istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
və elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması üçün təkliflər vermək;
3.12. Mərkəzin yerli və beynəlxalq assosiasiyalara, digər birliklərə daxil
olması və ya onlardan çıxması məsələlərinə dair təkliflər vermək;
3.13. Mərkəzin əməkdaşlarının ixtisaslarının artırılması məsələlərinə baxmaq
və müvafiq təkliflər vermək;
3.14. Mərkəzdə seçkili vəzifələrin tutulması üçün seçki keçirmək və
müsabiqənin nəticələrini təsdiq olunması üçün aidiyyəti üzrə təqdim etmək;
3.15. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bağlı olan normativ sənədlərin layihələrini
müzakirə etmək və müvafiq tövsiyələr vermək;
3.16. Mərkəzin Əsasnaməsində, strukturunda və onun fəaliyyətini
tənzimləyən normativ sənədlərdə dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər vermək;
3.17. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət
göstərmək.
III. Elmi Şuranın fəaliyyətinin təşkili
4. Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuranın tərkibinə Mərkəzin rəisi, onun
müavinləri, kafedra müdirləri, Tədris və metodika şöbəsinin və Elmi-tədqiqat
bölməsinin rəhbərləri daxil olurlar.
Mərkəzin struktur vahidlərinin vəzifəli şəxslərinin ümumi sayının 10-15
faizindən çox olmayan sayda təcrübəli, elm və təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olan
əməkdaşlar daxil edilə bilər. Elmi Şuranın tərkibinə daxil edilmək üçün namizədlər
kafedraların, Tədris və metodika şöbəsinin və Elmi-tədqiqat bölməsinin
əməkdaşlarının birgə ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir.
Namizədlərdən iclas iştirakçılarının 50 faizi üstəgəl 1 səs və ya daha çox səs
toplayanlar Elmi Şuranın tərkibinə daxil edilmək üçün Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinə təqdim olunurlar.
Elmi Şuranın iclaslarına Vergilər Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri,
vergitutma sahəsində aparıcı alimlər və peşəkar mütəxəssislər dəvət oluna bilər.
5. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən yaradılması onun üzvlərinin ən azı
2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.
6. Elmi Şuranın işini təşkil etmək, iclasları hazırlamaq və qərarlarının
icrasının monitorinqinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə Şura üzvlərindən biri elmi
katib seçilir.
7. Elmi Şura illik iş planı üzrə işləyir. İş planı Elmi Şuranın iclasında
müzakirə olunaraq qəbul edilir və təsdiq edilməsi üçün Mərkəzin rəisinə təqdim
olunur.
8. Elmi Şuranın bütün məsələlər üzrə qərarları Şura üzvlərinin səsverməsi
(açıq və ya gizli) yolu ilə, seçkili vəzifələrin tutulması üçün keçirilən seçkilərdə isə
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müəyyən olunmuş qaydada yalnız gizli səsvermə vasitəsilə sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.
9. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin
iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iclasında iştirak edən üzvlərin 50 faizdən çoxu
müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
10. Elmi Şuranın qərarları yalnız Mərkəzin rəisi tərəfindən təsdiq
olunduqdan sonra qüvvəyə minir.
11. Elmi Şuranın qərarları protokollaşdırılır, sədr və elmi katib tərəfindən
imzalanır və elmi katibdə saxlanılır.
12. Elmi Şuranın qəbul etdiyi qərarların obyektiv olmadığı və ya mövcud
qanunvericiliyə zidd olduğu müəyyən edildikdə, həmin qərarlar Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən ləğv oluna bilər.

* * *
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