
Bakı şəhəri

Elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya və dissertanturaya qəbul haqqında

         Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01 iyul 2010-cu il tarixli 129 №-li
qərarı ilə təsdiq edilmiş Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul
qaydalarına və 2018-ci il üçün doktorant, dissertant hazırlığı üzrə qəbul planı haqqında
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 30 noyabr 2018-ci il tarixli
03-11-1878/15 saylı məktubuna əsasən 

əmr edirəm:

         1. Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş iddiaçılar müvafiq ixtisaslar üzrə elmlər
doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul edilsinlər:
         
         5301.01 - “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə
         1. Qubadova Aybəniz Ənvər qızı, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         2. Aşurbəyli-Hüseynova Nigar Pirverdi qızı, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         
         5308.01 - “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə
         1. Muxtarov Şəhriyar Zahid oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         2. Əlizadə Namiq Zahid oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         3. İsmayılov Altay Hüseyn oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);    
         4. Hacıyev Nəriman Cabbar oğlu, qiyabi şöbə (ödənişli əsaslarla).
          
         5303.01 - “Mühasibat uçotu” ixtisası üzrə 
         1. Qədimli Nüşabə Astan qızı, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);  
         



         5302.01 - “Ekonometriya; iqtisadi statistika” ixtisası üzrə
         1. Alıyev Xətai Şahin oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         
         3333.01- “İstehsalın təşkili” ixtisası üzrə
         1. Seyidəliyev İlham Məhəmməd oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına); 
         
         3313.03 - “Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər” ixtisası üzrə
         1. Kərimova Nurlanə Kərim qızı, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         
         3309.01 - “Qida məhsullarının texnologiyası” ixtisası üzrə
         1. Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);
         
         5310.01 - "Dünya iqtisadiyyatı" ixtisası üzrə 
         1. Əzizov Şamil Eldar oğlu, qiyabi şöbə (büdcə hesabına);

         2. Müsabiqədən müvəffəqiyyətlə keçmiş iddiaçılar elmlər doktoru proqramı üzrə
dissertanturaya qəbul edilsinlər:
         
         5312.01- “Sahə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə
         1. Mirzəyev Natiq Sərhad oğlu (büdcə hesabına)
         2. Abdullayev Kamil Xaliq oğlu (ödənişli əsaslarla).

       Əsas : Qəbul komissiyasının 16 yanvar 2019-cu il tarixli 6 saylı protokolu.
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