
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

TƏHSİL NAZİRİ  

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

«Bank işi» kafedrasının  

QƏRARI 

 

№ 4                              29 noyabr  2013 - cü il tarixli iclasının qərarı 

 

  Daxili Nəzarət Komissiyası haqqında 

 

«Bank işi» kafedrasında "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Qanununun, Azərbaycan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 

21 yanvar tarixli 9 nömrəliqərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisəsinin 

Nümunəvi Nizamnaməsinin 5.6. və 5.7. bəndinin yerinə yetrilməsi,«Bank işi» 

Kafedrası  əməkdaşlarının etik davraniş qaydalarınıvə Azərbaycan Dövlət iqtisad 

universitetinin rektorunun əmr və göstərişlərini (professor-müəllim  və laborant 

heyəti) rəhbər tutaraq 

  

QƏRARA ALIR: 

 

1. «Bank işi» kafedrasının Daxili Nəzarət Komissiyası aşağıdakı tərkibdə təsdiq 

edilsin. 

 

Komissiyanın sədri:  

Z.F. Məmmədov     Kafedra müdiri  

Komissiyanın üzvləri: 
Prof. R.M.Rzayev 

Dos. Z.H.İbrahimov 

Dövlət təyinatlı doktorant F.d. Abbasbeyli M.A. 

B/M F.Əliyev  - məsul katib  
 

2.   Kafedra üzrə nəzarətin məqsəd və vəzifələri ilk  növbədə aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

 

1. İşçilərin işə davamiyyətinə nəzarət edir (İş vaxtı hər gün saat 9.00-da 

başlayır və 18.00-da başa çatır (şənbə və bazar istisna olmaqla)), hər bir işçinin iş 



vaxtının dəqiq və dürüst uçotunu aparmaq məqsədilə kafedrada davamiyyət 

jurnalınının qeydiyyatını yoxlayır və yoxlama nəticəsində müəyyən edilmiş faktlar 

barəsində məlumatları aidiyyəti üzrə struktur bölməyə təqdim edir. İşçilərin işə 

davamiyyətinin, işə vaxtında gəlib getməsinin, iş vaxtı ərzində öz iş yerlərini tərk 

etməsinin yoxlanılmasının nəticələri barədə məlumatlar universitet  rəhbərliyinə 

təqdim edilir və həmin məlumatlar əsasında işçsilər barəsində müvafiq tədbirlərin 

görülməsini təklif edir.  

2. bütün təhsil formaları üçün tədris planlarında nəzərdə tutulmuş 

mühazirələrin, laboratoriya işlərinin, praktiki seminar və digər dərslərin yüksək 

elmi-nəzəri və metodiki səviyyədə aparılmasına nəzarət; 

3. kafedrada tədris edilən fənlər üzrə tədris proqramlarının məzmununu 

və müasir dövrin tələblərinə uyğun fənnlərin tədrisinə nəzarət; 

4. dərslik, dərs vəsaitləri, metodiki rəhbərlik və göstərişlərin geniş 

müzakirəsinin təşkilinə nəzarət; 

5. tamamlanmış elmi tədqiqat işlərinin müzakirəsin təşkilinə nəzarət; 

6. kafedra əməkdaşlarının tədris, elmi-metodiki və digər işlərinin fərdi 

planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət; 

7. dissertasiya işlərinin şəffaf müzakirəsinin təşkilinə nəzarət; 

3. Daxili Nəzarət Komissiyasına tapşırılsın ki, Qaydalara uyğun olaraq müvafiq 

nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etsin. 

 

 

«Банк иши» 
кафедрасынын мцдири                                                проф. З.Ф.Мяммядов 
  


