
 

"Elmi-tədqiqat ili" çərçivəsində UNEC-də keçiriləcək beynəlxalq, respublika, universitet və 

fakültə səviyyəli elmi tədbirlərin siyahısı 

№ Adı Statusu Keçirilmə 

tarixi 

Məkan Təşkilatçı və icraçılar 

1. Elmi tədqiqat işlərinin əsas nəticələrinin beynəlxalq 

nüfuzlu elmi nəşrlərdə dərc olunması mexanizmi 

Təlim Yanvar UNEC  

(I korpus)  

Elm şöbəsi 

2. “KOS subyektlərinin maliyyə savadlılığının artırılması 

” üzrə Starteji Yol Xəritəsinin Tədbirlər Planının 

2.2.2.3.bəndinə uyğun olaraq” Elektron Bankçılıq 

Dəyirmi masa Yanvar  UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Maliyyə və maliyyə institutları” 

kafedrası; 

Elm şöbəsi 

3. “Elmdə qadınlar” beynəlxalq gününə  həsr olunmuş 

“Elm dünyasında qadınlar:yeni cağırışlar və imkanlar” 

Elmi-praktik 

konfrans 

Fevral UNEC  

(I korpus)  

Elm şöbəsi 

4. UNEC-in tədqiqatları ictimai müzakirələrdə Elm festivalı Fevral UNEC 

I,II,IV 

korpuslar 

Elm şöbəsi, 

Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi, 

Rus iqtisad məktəbi,  

Türk dünyası işlətmə, 

Tələbə elmi cəmiyyəti, 

Tələbə Gənclər Təşkilatı, 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu və 

UNEC-in digər struktur bölmələri 

5. Milli iqtisadiyyatın müasir problemləri Gənc 

tədqiqatçıla-

rın elmi 

seminarı 

Fevral UNEC 

(I korpus) 

Doktorantura şöbəsi; 

Gənc Alimlər Şurası 

 

6. Проблемы развития цифрового маркетинга 

(«Digital Marketing») в Азербайджане 

Elmi-seminar Fevral UNEC 

(II korpus) 

Rus-iqtisad məktəbi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 



7. İqtisadiyyatın artım problemləri Dəyirmi masa Fevral UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi, 

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” 

kafedrası 

8. Rəqəmsal iqtisadiyyat və maliyyə kibertexnologiyası Elmi-praktiki 

seminar  

Fevral UNEC 

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi; 

“İnformasiya iqtisadiyyatı və 

texnologiyaları” kafedrası; 

“İnformatika” kafedrası 

9. Azərbaycan tarixinin aktual problemləri Elmi seminar Fevral UNEC 

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi 

“Humanitar fənnlər” kafedrası 

10. Azərbaycan qlobal iqtisadi sistemdə: müasir çağırışlar 

və yeni institutların inkişafı 

Dəyirmi masa Fevral UNEC  

(I korpus)  

“Beynəlxalq iqtisadiyyat məktəbi” 

“Beynəlxalq iqtisadiyyat (ingilis 

dilli)” 

11. Müasir kitabxana və informasiya texnologiyası Elmi seminar Fevral UNEC  

(I korpus) 

Elektron İdarəetmə Mərkəzi; 

Əsaslı kitabxana 

12. Feyk elmi və akademik etika: müasir çağırışlar və 

yeni institutların inkişafı 

Təlim Fevral UNEC  

(I korpus) 

Elm şöbəsi 

13. Вопрос членства Азербайджанской Республики в 

ВТО 

Elmi-metodiki 

seminar 

Fevral UNEC 

(II korpus) 

Rus-iqtisad məktəbi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 

14. Yeni geoiqtisadi durumda Azərbaycan Türkiyə 

münasibətləri: reallıqlar və perspektivlər 

Elmi-praktiki 

seminar 

Mart UNEC 

(IV korpus) 

Türk dünyası işlətmə” fakültəsi; 

“İqtisadiyyat” fakültəsi 

15. İnsan resurslarının idarə olunması: problemlər və 

inkişaf istiqamətləri 

Elmi-praktiki 

seminar 

Mart UNEC 

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Əməyin iqtisadiyyatı” kafedrası 

16. Tədrisin nəticələrinin qiymətləndirilməsinin təhsilin 

keyfiyyətinin yüksəldilməsində rolu 

Seminar Mart UNEC 

(I korpus) 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu 

17. Azərbaycanın müasir maliyyə sistemi Dəyirmi masa Mart UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi, 

“Maliyyə və maliyyə institutları” 

kafedrası 

18. Müasir idarəetmə elminin problemləri Dəyirmi masa Mart UNEC  

(IV korpus) 

“Biznes və menecment” fakültəsi; 

“Türk Dünyası İşlətmə” fakültəsi; 

“UNEC Biznes Məktəbi” 

19. Dissertasiya qaydalarına tələblər, əsas elmi nəticələrin 

nəşri, plagiat faktı, tətbiqi qaydaları, müzakirə və 

Təlim Mart UNEC  

(I korpus) 

Elm şöbəsi,  

Doktorantura şöbəsi  



müdafiəsi 

20. Maliyyə bazarlarında peşəkar vasitəçilərin rolunun 

artırılması istiqamətləri 

Elmi-praktik 

seminar 

Mart UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Maliyyə və maliyyə institutları” 

kafedrası 

21.  Novruz mühazirələri-iqtisadiyyat və mədəniyyətin 

qarşılıqlı vəhdəti:qlobal çağırışlar və yeni imkanlar 

Elmi-metodik 

mühazirə 

Mart UNEC 

(I korpus) 

Elm şöbəsi 

 

22. Xarici dillərin tədrisi problemləri Elmi seminar Aprel UNEC  

(IV korpus) 

“Türk dünyası işlətmə” fakültəsi; 

“Biznes və menecment” fakültəsi 
23. Müasir dövrdə iqtisadi təhsilin aktual problemləri Elmi-praktik 

konfrans 

Mart UNEC 

(II korpus) 

Rus-iqtisad məktəbi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 

24. Проблемы улучшения бизнес среды в 

Азербайджане 

Elmiseminar Mart UNEC 

(II korpus) 

Rus-iqtisad məktəbi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 

25. Ali təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin qarşılıqlı 

aslılıqlarının qiymətləndirilməsi 

Elmi-metodiki 

seminar 

Aprel UNEC 

(I korpus) 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu 

26. Azərbaycanın makroiqtisadi inkişafı və onun 

dayanıqlığının təmin edilməsi istiqamətləri 

Elmi seminar Aprel UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” 

kafedrası 

27. İnformasiya resurslarından istifadə problemləri Elmi-praktiki 

konfrans 

Aprel UNEC  

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi; 

“İnformasiya iqtisadiyyatı və 

texnologiyaları” kafedrası 

28. Şəffaflığın təmin olunmasında hesabatlılığın və 

auditin rolu 

Elmi seminar Aprel UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Mühasibat uçotu və audit” 

kafedrası 

29. Elm və təhsilin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına 

təsirinin qiymətləndirilməsi 

Elmi-metodiki 

seminar 

Aprel  UNEC  

(I  korpus) 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu; 

Elm şöbəsi 

30. BeynəlxalqSosial Elmlərdə Yeni Trendlər Elmi seminar Aprel  UNEC Gənc Alimlər Şurası 

31. Роль внешнеэкономической деятельности в 

модернизации экономики Азербайджана 

Elmi-praktik 

seminar 

Aprel UNEC 

(II korpus) 

Rus-iqtisad məktəbi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 

32. Respublikada tekstil və qida sənayesinin hazırki 

vəziyyəti və onların inkişaf perspektivləri 

II Respublika 

konfransı 

Aprel UNEC  

(II korpus) 

UNEC 

 



33. Uluslararası Türk dünyası Genc Araştırmacılar 

Sempozyumu 

Sempozyum Aprel  UNEC  

(IV korpus) 

“Türk dünyası işlətmə” fakültəsi; 

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası 

34. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr 

olunmuş  
Konfrans Aprel UNEC 

(I korpus) 

İnzibati və təşkilati məsələlər üzrə 

prorektor 

35. Ekonometrika elminin aktual problemləri Dəyirmi masa May UNEC  

(I korpus) 

“Statistika və ekonometrika” 

kafedrası; İqtisadi Araşdırmalar 

Elmi Tədqiqat İnstitutu 

36. Sosial Elmlərdə Tədqiqat Metodları Elmi-metodiki 

seminar 

May  UNEC 

 

Gənc Alimlər Şurası 

37. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 

olunmasına sistemli baxış 
Elmi-praktiki 

seminar 

May UNEC 

(I korpus) 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu 

38. Ali təhsilin maliyyələşdirilməsi problemləri Elmi-konfrans May UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Maliyyə və maliyyə institutları” 

kafedrası 

39. Azərbaycanda auditor kadr hazırlığı: problem və 

perspektivlər 

Dəyirmi masa May UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Mühasibat uçotu və audit” 

kafedrası 

40. Qeyri-neft sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi və ixrac potensialının artırılması 

Dəyirmi masa May UNEC  

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Müəssisənin iqtisadiyyatı” 

kafedrası. 

41. Azərbaycanda istehsal olunan qida məhsullarının 

texnologiyası və təhlükəsizlik prinsiplərinin 

araşdırılması 

Dəyirmi masa May UNEC 

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi; 

“Qida məhsullarının 

texnologiyası”kafedrası 

42. İqtisadi nəzəriyyənin aktual problemləri Elmi-praktiki 

seminar 

May UNEC  

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi;  

“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrası; 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

 “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” 

kafedrası 

43. Azərbaycanda reklam menecmentinin inkişaf 

istiqamətləri 

Elmi-praktik 

seminar 

May UNEC 

(IV korpus) 

“Biznes və menecment” fakültəsi; 

“Menecment” kafedrası 

44. Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı:problemlər və 

perspektivlər 

Dəyirmi masa May UNEC 

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı”kafedrası 



45. İqtisad elminin müasir problemləri 

(doktorantlar və gənc tədqiqatçılar üçün) 

Respublika 

konfransı 

May UNEC 

 

UNEC Zaqatala filialı 

Doktorantura şöbəsi 

Gənc Alimlər Şurası  

46. Kiçik və orta sahibkarlığın ölkənin sosial-iqtisadi 

inkişafında rolu 

Elmi-praktik 

seminar 

İyun UNEC 

(I korpus) 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu 

47. Beynəlxalq iqtisadiyyatın aktual problemləri Elmi-praktiki 

seminar 

İyun UNEC  

(II korpus) 

“Ticarət və gömrük işinin 

təşkili”kafedrası; “Beynəlxalq 

iqtisadiyyat” kafedrası, 

”Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi” 

48. Qloballaşma şəraitində Azərbaycan dilinin zamanın 

tələblərinə uyğunluğu 

Elmi seminar İyun UNEC  

(IV korpus) 

“Biznes və menecment”fakültəsi; 

“Azərbaycan dili” kafedrası 

49. Корпоративный сектор Азербайджана в условиях 

глобализации 

Elmi-praktik 

seminar 

İyun UNEC 

(II korpus) 

“Rus-iqtisad məktəbi” fakültəsi; 

“İqtisadiyyat” kafedrası 

50. Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası Elmi-metodiki 

seminar 

İyun UNEC  

(II korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Biznes və menecment” fakültəsi; 

“Xarici dillər” kafedrası; 

“Rus dili” kafedrası 

51. Tədqiqat universitetinə keçid: çağırışlar və imkanlar  Dəyirmi masa İyun UNEC  

(I korpus) 

Elm şöbəsi,  

Elektron İdarəetmə Mərkəzi, 

Kitabxana, 

Doktorontura 

Dissertasiya seminar rəhbəri 

Beynəlxalq magistratura və 

doktorontura 

Texnologiya Transfer Mərkəzi 

52. Riyaziyyat və fizika elminin aktual problemləri Elmi-metodiki 

seminar 

İyun UNEC  

(IV korpus) 

“Biznes və menecment” fakültəsi; 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi; 

“Riyaziyyat” kafedrası; 

“Fizika-kimya” kafedrası 

53. Azərbaycan iqtisadiyyatı:reallıqlar və perspektivlər Elmi-praktiki 

seminar 

İyun UNEC 

(IV korpus) 

“Biznes və menecment”fakültəsi; 

“Ticarət və gömrük işinin təşkili” 

kafedrası 

 



54. Statistikanın müasir problemləri:nəzəriyyə və praktika Dəyirmi masa İyun UNEC 

(I korpus) 

AR Dövlət Statistika Komitəsi 

“Statistika və ekonometrika” 

kafedrası 

55. Bilik iqtisadiyyatı və Azərbaycanda onun inkişaf 

perspektivləri 

Elmi-praktiki 

konfrans 

İyun UNEC  

(I korpus)  

Elm şöbəsi 

56. Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri Elmi-metodiki 

seminar 

Sentyabr UNEC  

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi 

“Humanitar fənnlər” kafedrası 

57. Azərbaycan turizmi:inkişaf meylləri və perspektivlər Dəyirmi masa Sentyabr UNEC 

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Sosial sferanın 

iqtisadiyyatı”kafedrası 

58. Beynəlxalq biznes və gömrük tənzimlənməsi: 

problemlər və perspektivlər  

Dəyirmi masa Sentyabr UNEC 

(II korpus) 

“Biznes və menecment” fakültəsi; 

“Ticarət və gömrük işinin təşkili” 

kafedrası  

59. Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi Elmi konfrans Oktyabr UNEC  

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Beynəlxalq münasibətlər” 

kafedrası 

60. Davamlı iqtisadi inkişafın məqsəd və vəzifələri Elmi-praktiki 

seminar 

Oktyabr UNEC  

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” 

kafedrası; 

“Ətraf mühitin mühafizəsi və 

iqtisadiyyatı” kafedrası 

61. Ali təhsil və elmin müasir problemləri Elmi-metodik 

seminar 

Oktyabr UNEC  

(I korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

“Sosial sferanın iqtisadiyyatı və 

idarə edilməsi” kafedrası; 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu 

62. Uluslararası Türk dünyası Stratejik və Sosyal 

Araştırmalar Kongresi 

Kongres Oktyabr UNEC  

(IV korpus) 

“Türk dünyası işlətmə” fakültəsi; 

“İqtisadiyyat və işlətmə” kafedrası 

63. İnformasiya cəmiyyətinin qurulmasında 

texnoparkların yeri və rolu 

Elmi-praktiki 

seminar 

Oktyabr UNEC 

(II korpus) 

 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi; 

“İnformasiya iqtisadiyyatı və 

texnologiyaları” kafedrası 

64. İqtisad elminin müasir problemləri Elmi konfrans Oktyabr UNEC Beynəlxalq magistratura və 



(magistrlər üçün) (IV korpus) doktorontura mərkəzi 

65. Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri Elmi seminar Oktyabr UNEC 

(II korpus) 

“İqtisadiyyat” fakültəsi; 

 “Ətraf mühitin mühafizəsi və 

iqtisadiyyatı” kafedrası 

66. Gənc Alimlərin Beynəlxalq Strateji və Sosial 

Tədqiqatlar 

Elmi seminar Oktyabr  UNEC 

(IV korpus) 

Gənc Alimlər Şurası 

67. UNEC-də “Elm aylığı” Elmi tədbirlər Oktyabr-

noyabr 

UNEC 

(I korpus) 

Elm və İnnovasiyalar Mərkəzi; 

İqtisadi Araşdırmalar Elmi 

Tədqiqat İnstitutu; 

Elm şöbəsi 

68. Qida təhlükəsizliyi və qida məhsullarının 

texnologiyası 

Elmi-praktik 

seminar  

Noyabr UNEC  

(II korpus) 

“Texnologiya və dizayn” fakültəsi,  

“Qida məhsullarının 

texnologiyası” kafedrası 

69. Postneft dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının 

dayanıqlı inkişaf konsepsiyası (strateji yol xəritəsi) 

Elmi-seminar Noyabr UNEC  

(I korpus) 

“Maliyyə və mühasibat” fakültəsi; 

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” 

kafedrası 

70. Azərbaycan iqtisadiyyatında struktur dəyişiklər: 

çağırışlar və real imkanlar 

Tələbə 

konfransı 

Noyabr UNEC  

(I korpus) 

Tələbə işləri üzrə prorektor, 

TEC 

71. Azərbaycanda turizm xidmətlərinin beynəlxalq 

standartların tələblərinə uyğunlaşdırılması  

Elmi-praktiki 

seminar 

Noyabr UNEC 

(II korpus) 

“Standartlaşdırma İnstitutu” 

“Əmtəəşünaslıq”fakültəsi; 

“Standartlaşdırma və 

sertifikasiya”kafedrası 

72. Keyfiyyətə nəzarət: məqsəd və hədəflər Dəyirmi masa Dekabr UNEC 

(II korpus) 

Əmtəəşünaslıq”fakültəsi; 

“Standartlaşdırma və 

sertifikasiya”kafedrası 

73. I UNEC iqtisadi forumu Beynəlxalq 

konfrans 

Dekabr UNEC 

(I korpus) 

UNEC, Zigen (Almaniya), 

Monpelye (Fransa), G.V.Plexanov 

adına Rusiya İqtisad Universiteti 

74. Statistik Məlumatların Analizi və SPSS proqramı 

(Statistical Package for the Social Sciences) 

Elmi-metodiki 

seminar 

Dekabr UNEC 

(IV korpus) 

 

Gənc Alimlər Şurası 

75. “Elmi tədqiqat ili”nə həsr olunmuş yekun konfrans Elmi konfrans Dekabr UNEC  

(I korpus) 

Elm şöbəsi 



 

 

Hazırladı: “Elm” şöbəsinin müdiri                                                prof. Z.F.Məmmədov 

 

 

 

 

 


