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3309.01 Qida məhsullarının texnologiyası

Daxili fiskal siyasət və 

dövlət maliyyəsi
5301.01

Ekonometriya; iqtisadi statistika5302.01

Mühasibat uçotu5303.01

İqtisadi nəzəriyyə5307.01

Ümumi iqtisadiyyat5308.01

Dünya iqtisadiyyatı5310.01

Sahə iqtisadiyyatı

Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər

5312.01

492-88-87
012

Universitetimizin 38 kafedrasında 10 elmi 
istiqamətdə doktorant və dissertantlar həm fəlsəfə 

doktor həm də elmlər doktoru proqramı üzrə 
hazırlanır.

 Hazırda 47 doktorant və 85 dissertant fəlsəfə 
doktoru proqramı üzrə, 21 doktorant və 26 dissertant 

isə elmlər doktoru proqramı üzrə elmi-tədqiqat işi 
yerinə yetirir.

UNEC-də 10 dan çox doktorant və dissertant 
təhsil alır. Bu doktorant və dissertantlar Türkiyə, BƏƏ, 

İran və Gürcüstanı  təmsil edirlər.

Doktorantura şöbəsinin əsas vəzifəsi doktoranturanı və 
dissertanturanı bitirən iddiaçıların dissertasiya işlərinin 

müdafiəsini vaxtında və düzgün təşkil etməkdir. 
Universitetin professor-müəllim heyəti 100-ə yaxın 

doktorant  və dissertanta elmi rəhbərlik edir, 
onlara elmi məsləhətlər verir İxtisasların təsnifatı üzrə

 elm sahələri və ixtisaslar:

Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti (UNEC)

Doktorantura şöbəsi

3313.02

3333.01 İstehsalın təşkili (sahələr üzrə)10. 



Doktorantura təhsilinin əsas məqsədi 

təhsil sahəsində dövlət siyasətinə uyğun olaraq,  

cəmiyyətin və əmək bazarının tələbi nəzərə 

alınmaqla, müxtəlif elm sahələri üzrə gənc, 

yüksək ixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadrların 

hazırlanmasından ibarətdir.

“Təhsil haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa müvafiq olaraq 

Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi 

olmaqla elmi və elmi-pedaqoji kadrların 

hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin 

yüksəldilməsini təmin edir.

Doktoranturada təhsil fəlsəfə 
doktoru və elmlər doktoru proqramları 
üzrə həyata keçirilir. Doktoranturada 
təhsi la lma əyani  ( istehsalatdan 
ayrılmaqla) və qiyabi (istehsalatdan 
ayrılmamaqla) formalar üzrə həyata 
keçirilir.

Doktorantura proqramında elmi və 

elmi-pedaqoji kadr hazırlığı dissertantlıq 

(dissertantura) yolu ilə də reallaşdırılır. 

Doktoranturada təhsil dövlət hesabına və ya 

ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

Doktorantura təhsili Doktorantura proqramı üzrə təhsilin formaları

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
doktoranturada əyani təhsil müddəti 3 il, 

qiyabi 4 il, dissertantlıq yolu ilə 4 ildir. 
Elmlər doktoru proqramı üzrə 

doktoranturada əyani təhsil müddəti 4 il, 
qiyabi 5 il, dissertantlıq yolu ilə 5 ildir.

Təhsilin müddəti
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