
 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  

Əlilliyi olan Tələbələr üçün Mərkəzinin  

 

ƏSASNAMƏSİ 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti əlilliyi olan tələbələrin inkişaf resursları və 

imkanları, eləcə də onların təhsil prosesinə inteqrasiyasının təmin edilməsi ilə bağlı 

mənəvi və hüquqi vəzifəsini tanıyır. Universitet milli və beynəlxalq 

qanunvericiliyə uyğun olaraq əlilliyi olan tələbələr üçün mövcud maneələrin 

aradan qaldırılmasını və onların Universitetin xidmətlərindən, proqramlarından və 

digər təhsil imkanlarından istifadə etməsi üçün lazımi şəraitin yaradılmasını 

hədəfləyir. 

 

I. Ümumi müddəalar 

1.1. Bu Əsasnamə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin struktur bölməsi olan 

Əlilliyi olan tələbələr üçün Mərkəzin (bundan sonra “Mərkəz” adlanacaq) 

fəaliyyətini tənzimləyir. Mərkəz “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların 

Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinə inteqrasiyası üzrə fondun yaradılması” 

adlı TEMPUS (ESFİDİP) Layihəsi çərçivəsində yaradılır. 

1.2. Mərkəz əlilliyi olan tələbələrin təhsilə inteqrasiyası da daxil olmaqla onları 

inkişaf resursları və imkanları ilə təmin edən strukturdur. Mərkəz əlilliyi olan 

tələbələrin təhsil və təlim resurslarına çıxışının genişləndirilməsinə, onların 

bilik və bacarıqlarının artırılmasına xidmət edir. 

1.3. Mərkəz Universitetin rektoruna tabedirvəonahesabatedir. 

1.4. Mərkəz öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, 

beynəlxalqhüquqisənədlərə, "Təhsil haqqında"Azərbaycan 

RespublikasınınQanununa, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili 

(xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan 

Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına və normativ qaydalarına, o 

cümlədən bu Əsasnaməyə uyğun həyatakeçirir. 



1.5. Mərkəzin təşkilati strukturu Universitet rektoru tərəfindən təsdiq edilir. 

Mərkəzin Koordinatoru Universitetin Rektoru tərəfindən təyin edilir. 

1.6. Mərkəzin koordinatoru Mərkəzin fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi üçün 

cavabdeh şəxsləri müəyyən edir. 

1.7. Mərkəzin avadanlıqları layihə çərçivəsində təmin olunur, onların saxlanmasını 

Mərkəz həyata keçirir və layihə bitdikdən sonra həmin avadanlıqlar 

Universitetin sərəncamında qalır. Mərkəzin fəaliyyəti müxtəlif ianələr, 

proqramlar və layihələr tərəfindən də dəstəklənir. Mərkəz öz məqsədlərinə nail 

olmaq üçün Universitetin mülkiyyətindən istifadə edə bilər. 

1.8. Mərkəzin fəaliyyəti mexanizmi Rektor tərəfindən təyin edilmiş koordinator 

tərəfindən müəyyən edilir və Rektor tərəfindən təsdiqlənir. 

 

II. Mərkəzin məqsəd və vəzifələri 

2.1. Mərkəzin əsas məqsədi ali təhsil müəssisələrində əlilliyi olan tələbələr üçün 

təhsil imkanlarının artırılmasından və onların təhsilə tam inteqrasiya 

edilməsindən ibarətdir. 

2.2. Mərkəz öz məqsədlərinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: 

- əlilliyi olan tələbələrin təhsil imkanları və resursları ilə təmin edilməsi; 

- əlilliyi olan tələbələrin təhsilə motivasiyası və cəlb edilməsi üçün imkanların 

yaradılması; 

- əlilliyi olan tələbələr üçün könüllülük əsasında həyata keçirilən təlim 

kurslarının təşkil edilməsi; 

- eyni profilli mərkəzlər ilə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi; 

- cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında əlillik barədə maarifləndirmə işinin 

aparılması. 


