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“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Kon-
sepsiyasında ictimai həyatın bütün sahələrində olduğu 
kimi təhsil sahəsində də modernləşmə siyasəti əsas strate-
ji inkişaf xətti olaraq göstərilmişdir. Son 10 ildə ölkənin 
sosial-iqtisadi həyatının modernləşdirilməsi istiqamətin-
də görülən tədbirlərin nəticəsi olaraq bütün sahələr üzrə 
dayanıqlı yüksəlişə nail olunmuş, təhsil və elm sekto-
runun inkişafında əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilmişdir.

Bu nailiyyətlərlə yanaşı, qarşıdakı dövrdə inkişafın 
yeni istiqamətləri və problemlərin həlli yolları müəyyən 
edilməli, Azərbaycanı müasir və qüdrətli dövlətə çe-
virmək üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə olunma-
lıdır. Qoyulmuş vəzifələrin uğurla yerinə yetirilməsi və 
inkişafın yeni istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində 
təhsil, elmi tədqiqatlar və onların nəticələrinin ictimai 
həyatın bütün sahələrində istifadə edilməsi mühüm rol 
oynayır. Bunun üçün ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi, qlobal təhsil məkanına inteqrasiya, ali təhsilli 
kadrlara tələbatın ödənilməsi, habelə ali təhsilin infor-
masiya cəmiyyətinin və biliklərə əsaslanan sosial-iqtisadi sahələrin tələblərinə uyğunlaşdırılması is-
tiqamətində islahatların sürətləndirilməsi çox mühümdür.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında və “Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda, həmçinin “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Res-
publikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda in-
san kapitalının inkişafı, bilik və innovasiyalara əsaslanan inkişaf prioritet təşkil edir. Sumqayıt Dövlət 
Universiteti məhz bu kontekstdə Avropa təhsil xidmətləri bazarında rəqabətqabiliyyətli universitet 
yaratmaqla yüksəkixtisaslı müəllim, mühəndis, iqtisadçı və menecerlərin hazırlanmasını, fundamen-
tal və tətbiqi elmi tədqiqatların aparılmasını, ölkəmizin sosial-iqtisadi tərəqqisinə töhfələr verməyi 
hədəfləmişdir. Dünya təcrübəsi də təsdiqləyir ki, bu məqsədə çatmağın əsas şərtlərindən biri tədrislə 
elmin sıx əlaqəsinin təmin olunması, elmi tədqiqatların daha yüksək səviyyədə aparılması və praktiki 
məsələlərin həllinə yönəldilməsidir.

2015-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnkişaf Strategiyası qəbul olunmuş,                                      
2015-2025-ci illəri əhatə edən dövr üçün Universitetin inkişafının 7 əsas strateji istiqaməti: univer-
sitetin inkişaf modelinin həyata keçirilməsi, təhsil sisteminin modernləşdirilməsi və dünya təhsil 
məkanına inteqrasiyası istiqamətində tədbirlər, elmi-tədqiqat işinin təşkili, informasiya fəaliyyətinin, 
tərbiyə işi sisteminin modernləşdirilməsi, kadr siyasəti və kadrların hazırlanması, universitetin sosial 
siyasəti göstərilmişdir. Həmin strateji istiqamətlərdə göstərilmiş əsas hədəflər və onlara uyğun təd-
birlərin müəyyən hissəsi yerinə yetirilmişdir. Ötən 5 il ərzində Azərbaycanda təhsil sistemi inkişaf 
etmiş, elm və təhsilə aid müxtəlif dövlət sənədləri qəbul olunmuş, Azərbaycan Ali təhsil sisteminin 
Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Təhsildə Keyfiy-
yət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar və eləcə də, digər sənədlər üzrə tövsiyələr hazırlamaqla 
ali təhsil sisteminin Avropa ali təhsil məkanına daha da uyğunlaşdırılması, nəticədə ali təhsilin Av-
ropa ali təhsil məkanına inteqrasiya olunması Sumqayıt Dövlət Universitetinin əsas məqsədlərindən 
biridir.

Universitetin qarşısında duran strateji vəzifələrin növbəti 5 il ərzində ardıcıl olaraq həyata 
keçirilməsini təmin etmək məqsədilə “Sumqayıt Dövlət Universitetinin strateji inkişaf planı”nı təqdim 
edirik. İnsan kapitalının formalaşmasında və inkişafında, yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlan-
masında, yeni biliklərin yaranmasında və tətbiqində yüksək səviyyədə iştirak etmək, elmi nəticələrin 
tətbiqini stimullaşdırmaq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərlə əməli işlər həya-
ta keçirmək, Sumqayıt Dövlət Universitetinin elm-təhsil-innovasiya universitetinə çevrilməsinə nail 
olmaq bu planda öz əksini tapmışdır. Növbəti illərdə elm, təhsil və innovativ fəaliyyəti stimullaşdıran 
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qrant sisteminin fəaliyyətinə keçid təmin olunacaq, bu sahələrlə bağlı media və internet resurslarının 
inkişafına yönələn işlər davam etdiriləcəkdir.

Strateji İnkişaf Planı universitetin qazandığı bilik və təcrübənin qorunmasını və gücləndi-
rilməsini, dəyişən dünyanın bütün yeniliklərindən bəhrələnməyi zəruriləşdirir, sağlam rəqabət üçün 
möhkəm təməl yaradır. Biz öz fəaliyyətimizdə 60 illik təcrübəmizlə yanaşı, Avropanın elm və təhsil 
müstəvisində həyata keçirilən mübadilə proqramlarına əsaslanır, xarici universitetlərlə əməkdaşlıq 
edir, elmi araşdırma və təhsil üçün vacib olan fundamental dəyərləri dəstəkləyirik. Məlum həqiqətdir 
ki, tələbələr universitetdə əsas rol oynayırlar. Hələ orta əsr universitetlərində formalaşmış bu qənaətə 
əsasən gənclərə təhsil vermək onlara yalnız biliyin ötürülməsindən ibarət olmayıb, hər şeydən öncə 
sabahın və gələcəyin hansı tələbləri ortaya qoyacağını müəyyənləşdirmək və həmin tələblərə cavab 
verə biləcək yolların və vasitələrin axtarılmasını öyrətməkdən ibarətdir.

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki daim artan nüfuzu, güclü iqtisadiyyatı, kollektivin zəngin po-
tensialı, tərəfdaşlarımız və çoxsaylı məzunlarımızın birgə səyləri məqsədlərimizin həyata keçirilməsi 
üçün əminliyimizi artırır, reallaşdıracağımız bu Strategiya Sumqayıt Dövlət Universitetini yüksək 
reytinqli modern universitetə çevirə biləcəyimizə əsas verir. Bu yolda hamıya (hamımıza!) uğurlar 
arzulayıram.

Prof. Elxan Hüseynov
Sumqayıt Dövlət Universitetinin rektoru
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Giriş



7

Strateji İnkişaf Planı

Son illərdə ölkəmizdə təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atılmış,  təhsilin nor-
mativ hüquqi bazası təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində geniş tədbirlər həyata 
keçirilmiş, təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əhəmiyyətli 
dərəcədə genişləndirilmişdir. Modernləşdirmə, müasirləşdirmə mərhələsinə qədəm qoymuş univer-
sitetin başlıca hədəflərindən biri qloballaşan dünyanın çağırışlarına uyğun olaraq,  təhsil sisteminin 
yeni, daha yüksək səviyyəyə qaldırılması, təhsilin keyfiyyətinin artırılmasıdır. 

Hazırda təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətin-
də yeni hədəflərin müəyyənləşdirilməsi və təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması prioritet vəzifə kimi qarşıda durur. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı 
üzrə Dövlət Strategiyasında davamlı, dayanıqlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı təmin edən,  insan 
kapitalının inkişafına önəm verən,  insan resurslarının formalaşdırılmasını və idarə edilməsini real-
laşdıran müasir təhsil sisteminin yaradılması ön plana çəkilir. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları-
na aparıcı ölkələrin ali təhsil standartları çərçivəsində keyfiyyətli təhsil almaq imkanının yaradılması 
məqsədi ilə “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq 
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət proqramı”nda əsas hədəf ən qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən, in-
novativ təlim-tədris texnologiyalarından yararlanaraq, ölkəmizdə yeni nəsil mütəxəssislərin yetişdi-
rilməsi, Azərbaycan ali təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili dip-
lom proqramları ilə müasirləşdirilməsidir. Bu baxımdan ali təhsil sisteminə yeni yanaşma, beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun, müasir tələblərə cavab verən kadr hazırlığı sisteminin  formalaşması və inkişafı, 
yeni təlim texnologiyaları və informasiya vasitələrindən professional səviyyədə istifadə yolları və 
prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi, idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, pedaqoji kadr təminatı 
(yeni ixtisaslar üzrə kadrların hazırlanması, ixtisasartırma, yenidənhazırlanma, distant təhsil, in-
klüzivlik və s.) məsələlərinin həlli böyük əhəmiyyət kəsb edir.

2015-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnkişaf  Strategiyası qəbul olunmuş, 10 illik 
dövrü əhatə edən bu sənəddə göstərilmiş əsas hədəflər və bu hədəflərə uyğun tədbirlərin müəyyən 
hissəsi yerinə yetirilmişdir. Azərbaycan Ali təhsil sisteminin Avropa ali təhsil məkanına daha da 
uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi la-
yihəsi olan TWİNNİNG layihəsi çərçivəsində müəyyən addımlar atılmışdır. Pilot universitet olaraq 
seçilmiş 7 universitetdən biri də Sumqayıt Dövlət Universiteti olmuşdur  və universitet üzrə 5 təhsil 
proqramının beynəlxalq akkreditasiyası müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmişdir. Twinning layihəsinin 
əsas hədəflərindən biri də Azərbaycan ali təhsilində Keyfiyyət təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar, 
eləcə də digər sənədlər üzrə tövsiyələr hazırlamaqla, ali təhsil müəssisəsinin Avropa ali təhsil məkanı-
na inteqrasiya olunmasıdır. Hazırda başlıca vəzifə bütün fəaliyyətimizi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinə yönəltməkdən ibarətdir. Qeyd olunan  strateji məqsədləri 
nəzərə alaraq Sumqayıt Dövlət Universiteti  özünün yaxın 5 il üçün strateji inkişaf planını müəyyən 
edir.

Təqdim olunan strateji inkişaf planında Sumqayıt Dövlət Universitetinin mövcud vəziyyətinin 
strateji təhlili, missiya, strateji istiqamətlər, universitetin inkişafının başlıca məqsədləri, habelə 
strateji inkişafın göstəriciləri və strategiyanın həyata keçirilməsi mexanizminin ümumi təsviri veril-
ir. Strategiyanı hazırlayarkən aşağıdakı sənədlərə istinad olunmuşdur: Azərbaycan Respublikasında 
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 
Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı, Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış İnkişaf 
Konsepsiyası, 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəl-
xalq rəqabətliliyinin artması üzrə Dövlət proqramı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu 
il 17 yanvar tarixli 479 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı, Sumqayıt Dövlət Universitetinin 2015-2025-ci illəri əhatə edən Strategiya 
sənədi, Sumqayıt Dövlət Universitetinin İnkişaf Strategiyası (2015-2025), BMT-nin 2030-cu ilə 
qədərki dövr üçün “Davamlı İnkişaf Məqsədləri haqqında hesabat”ı. https://sustainabledevelopment.
un.org/?menu=1300   
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Universitetin tarixi. Qloballaşan çağdaş dünyamızda mədəniyyətlər və elmlərarası dialoqun, 
elmi innovasiyaların və yeni təlim texnologiyalarının inkişafında Sumqayıt Dövlət Universitetinin də 
özünəməxsus rolu vardır. Bu təhsil ocağının təməli 1961-ci ildə qoyulmuşdur. Həmin illərdə SSRİ-də 
neft və kimya sənayesinin inkişafına böyük əhəmiyyət verilirdi. Azərbaycanda, xüsusilə, Bakıda və 
Sumqayıtda bir-birinin ardınca inşa edilən neft və kimya zavodlarını yüksək ixtisaslı kadrlarla təmin 
etmək günün vacib tələbi kimi qarşıya çıxdı. Məhz bu zərurətdən 1961-ci ildə Azərbaycan Neft və 
Kimya İnstitutunun Sumqayıtda tədris məntəqəsi yaradıldı. 1962-ci ildə bu tədris məntəqəsi Azər-
baycan Neft və Kimya İnstitutunun filialı kimi fəaliyyət göstərməyə başladı. Bu filialın yaradılması 
SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 aprel 1962-ci il tarixli 321 saylı qərarı ilə gerçəkləşdi. Həmin qərara 
əsasən, ölkənin kimya sənayesinin yenidən qurulması və idarə olunması üçün ali təhsilli mütəxəssis-
lərin hazırlanması başlıca məqsəd kimi qarşıya qoyulurdu. Sonrakı illərdə Ali Texniki Təhsil Məktəbi 
(1965-1992), Azərbaycan Sənaye İnstitutu (1992-2000) adları altında fəaliyyət göstərən bu təhsil 
ocağı sənayenin müxtəlif sahələrini kadrlarla təmin etmişdir.

Heydər Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” 
13 iyun 2000-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun bazasında Sumqayıt Dövlət 
Universiteti yaradıldı.

Hazırda universitetdə 7 fakültə (Riyaziyyat, Fizika və elektroenergetika, Kimya və biologiya, 
Mühəndislik, İqtisadiyyat və idarəetmə, Tarix və coğrafiya, Filologiya), 29 kafedra, 5 elmi-tədqiqat 
laboratoriyası, Heydər Əliyev Mərkəzi, Elmi hissə, Doktorantura və magistratura şöbəsi və digər 
qurumlar fəaliyyət göstərir. Bakalavriat səviyyəsində 33 ixtisas üzrə 5994 nəfər tələbə, magistratura 
səviyyəsində 56 ixtisaslaşma üzrə 282 nəfər magistrant təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 434 
nəfər professor-müəllim heyəti məşğul olur.

Müxtəlif illərdə universitetdə akademik İsmayıl İbrahimov, akademik Nizami Cəfərov, akade-
mik Möhsün Nağısoylu, AMEA-nın müxbir üzvləri Rafiq Əliyev, Firuddin Məmmədov, Əməkdar 
elm xadimi Məhərrəm Qasımlı və başqa tanınmış alimlər mühazirələr oxumuş, seminar dərsləri apar-
mışlar.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 03.02.2016-cı il 30 saylı qərarı və Təhsil Na-
zirliyinin 04.03.2016-cı il 130 nömrəli əmri ilə Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci SDU-nun nəzdinə 
verilmiş və həmin ad altında hazırda kollec öz fəaliyyətini davam etdirir.

Sumqayıt Dövlət Universiteti Xəzəryanı ölkələrin Universitetləri Assosiyasiyasının üzvü, 
Universitetin rektoru professor E.B.Hüseynov Azərbaycan-Rusiya Universitetlər Assosiasiyasının 
həmsədridir.

Almaniyanın Lüdviqshafen şəhərinin oberburqomistri, Almaniya şəhər Bələdiyyələri Assosiasi-
yasının sədri Dr. Eva Lohse, Ufa Dövlət Neft Texniki Universitetinin rektoru, Rusiya-Azərbaycan 
Universitetləri Assosasiyasının həmsədri akademik Ramil Nazifoviç Baxtizin, Türkiyənin Hacəttəpə 
Universitetinin professoru Haluk Şükrü Akalın Sumqayıt Dövlət Universitetinin fəxri doktorlarıdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2018-
ci ildə universitetin tarixində ilk dəfə olaraq universitetin nəzdində 3337.01 – “İnformasiya – ölçmə və 
idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)” və 3303.01 – “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi” ixtisasları 
üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının müdafiəsinin təşkili üçün FD.02.193 - Dissertasiya Şurası 
yaradılmışdır. 27.12.2019- cu il tarixdən etibarən isə 6 ixtisas:  2306.01 – “Üzvi kimya”, 2314.01 – 
“Neft kimyası”,  3337.01 –“İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri”, 3338.01- “Sistemli analiz, 
idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”, 5706.01-“Azərbaycan dili (filologiya), 5716.01-Azərbaycan 
ədəbiyyatı (filologiya)” ixtisasları üzrə Dissertasiya Şuraları yaradılmışdır. 

Sumqayıt Dövlət Universiteti dünayanın bir çox aparıcı ali təhsil ocaqları və elm mərkəzləri ilə 
qarşılıqlı əməkdaşlıq edir.
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FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİ

TƏHSİL. Sumqayıt Dövlət Universiteti bakalavr, magistr (MBA), doktorantura, ikinci təhsil 
və əlavə təhsil proqramları üzrə təhsil xidmətləri göstərir. Universitetdə tədris 2 dildə - Azərbaycan 
və rus dillərində aparılır. “E-universitet” layihəsi əsasında universitetdə tədris prosesinin elektron-
laşdırılması başa çatmaqdadır. Universitet 7/24 fəaliyyət göstərən müasir kitabxanaya malikdir.

Universitet əməkdaşlarının potensialının gücləndirilməsi layihələri olan ERASMUS+KA2, xa-
rici universitetlərlə birgə ikili diplom proqramları, tələbə və müəllim mübadilə proqramları (Mevlana 
Mübadilə, ENACTUS və Fulbrayt proqramları) həyata keçirilir. Əcnəbi tələbələrin SDU-ya qəbulu 
prosesi internet üzərindən tamamilə elektronlaşdırılmış qaydada aparılır. 

SDU təhsilin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə tədris planı və proqramlarını  təkmilləşdirir, 
tədrisdə müasir texnologiyalardan istifadə və professor-müəllim heyətinin peşə bacarıqlarının artırıl-
masına xüsusi əhəmiyyət verir, keyfiyyət təminatı siyasəti prinsiplərindən irəli gələn vəzifələri yerinə 
yetirir.

İNKLÜZİV TƏHSİL. Universitetdə 2016-ci ildə Əlillərin Ali təhsil müəssisəsinə inteqrasi-
yasının təməlinin qoyulması TEMPUS beynəlxalq layihəsi çərçivəsində rektorun əmri ilə “Əlil 
Tələbələr üçün Mərkəz” açılmışdır. Mərkəz Əsasnamə və illik fəaliyyət planı əsasında işini təşkil 
edir. Qeyd etmək lazımdır ki, universitetdə fiziki imkanları məhdud tələbələr təhsil alır və onlar üçün 
infrastruktur nəzərə alınmışdır.  

TƏDQİQAT. Sumqayıt Dövlət Universitetinin əməkdaşları universitetin kafedraları, elmi-təd-
qiqat laboratoriyaları və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnstitutlarında müxtəlif sahələr 
üzrə elmi-tədqiqat işləri aparır, müxtəlif Start-up layihələrində iştirak edirlər. 

Yüksək Texnologiyalar Parkı-Texnopark yaradılması istiqamətində müvafiq işlər görülmək-
dədir. 

2001-ci ildə Universitetdə təbiət və texniki, humanitar və sosial elmlər bölmələri üzrə “Elmi 
xəbərlər” jurnalı nəşrə başlamışdır və 2019-cu ildə jurnal yüksək elmi-analitik informasiya bazasına 
– Rusiya Elm İstinad İndeksinə (РИНЦ) daxil edilmişdir. 

Elmi tədqiqatların stimullaşdırılması məqsədilə differensial əmək haqqı sistemi və nüfuzlu 
jurnallarda məqalə nəşrinə görə mükafatlandırma sistemi fəaliyyət göstərir. SDU alimləri milli və 
beynəlxalq donor təşkilatların qrantları, ayrı-ayrı dövlət və özəl şirkətlərin sifarişləri əsasında el-
mi-tədqiqat layihələri həyata keçirirlər. Eləcə də, son illər SDU alimlərinin Web of Science, Scopus, 
Springer kimi nüfuzlu elmi bazalara daxil olan nəşrlərdə çap edilən əsərlərinin sayı artmaqdadır. 

SOSİAL XİDMƏT. Universitetdə fəaliyyət göstərən Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Gənc-
lər Təşkilatı, Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi, Debat Klubu, intellektual oyunların təşkili və 
keçirilməsi ilə məşğul olan İntellekt Klubu və digər tələbə təşkilatları hər il çoxlu sayda müxtəlif 
sosial məsuliyyətlilik layihələri həyata keçirirlər.

SDU ayrı-ayrı sosial problemlərlə bağlı Qeyri-Hökümət Təşkilatları ilə (Əlil Təşkilatları İtti-
faqı, Əlil Sahibkarlar Təşkilatları İctimai Birliyi) əməkdaşlıq çərçivəsində müqavilələr imzalamışdır.  

 KÖNÜLLÜLÜK. Universitetin tələbələri müxtəlif müəssisələrin proqramlarında könüllü 
kimi aktiv iştirak edirlər: 

• Sumqayıt Dövlət Universiteti

• ASAN xidmət

• “BİR” Tələbə-Könüllülər Birliyi 

• Qızıl Aypara Cəmiyyəti

• Regional Gənclər Evləri  
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• Sumqayıt Gənclər Klubu

• Bununla yanaşı, Universitet tələbələri beynəlxalq yarış və mədəniyyət tədbirləri (Formula-1, 
İslam oyunları, Avropa oyunları, Avroviziya və s.), qış və yay məktəbləri (ATGTİ – Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşkilatı), liderlik məktəbləri, yay festivallarında könüllü kimi fəal iştirak edirlər. 

RESURSLAR:

İnsan resursları. Universitet əməkdaşlarının peşə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi 
əhəmiyyət verərək ilboyu müxtəlif seminarlar, təlimlər, qış və yay məktəbləri təşkil edir. Bundan 
başqa, hər il SDU-nun onlarla müəllimi nüfuzlu xarici universitetlərdə təcrübə proqramlarında iştirak 
edir. 

Təlim-informasiya resursları və ictimaiyyətlə əlaqələr. Universitetin bütün binaları geniş zolaqlı 
internetlə təmin edilmişdir. SDU-da tətbiq edilən “e-universitet” və “e-sənəd dövriyyəsi” sistemləri 
tədris prosesini və sənəd dövriyyəsini elektronlaşdırmağa imkan vermişdir.

Universitet əməkdaşlarının “Web of Science”, “Ebsco” kimi elmi bazalara çıxış imkanı təmin 
edilmişdir. SDU-da müasir kitabxana sistemi fəaliyyət göstərir. 

ERASMUS+PETRA layihəsi çərçivəsində elektron laboratoriya yaradılmış, proqram 
nəticəsində Moodle sistemi qurulmuşdur. Tələbə-müəllim kontingenti bu sistem vasitəsilə onlayn 
seminar, kurs və tədqiqat işlərini həyata keçirir. 

Universitetin istifadəçiləri 3 dildə informasiya ilə təmin edən www.sdu.edu.az adlı internet say-
tı  və “Sumqayıt Universiteti” qəzeti fəaliyyət göstərir. Universitetin saytında elm və təhsil xəbərləri, 
respublika və beynəlxalq elmi konfransların materialları, “Elmi xəbərlər” jurnalının bütün nömrələri 
yerləşdirilir. Müəllimlərin mühazirələri, fənn proqramları, kitabları tələbələr üçün əlçatandır.  

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr xidməti universitetdə keçirilən elmi və kütləvi tədbirlər, 
beynəlxalq konfranslar haqqında, həmçinin ali təhsil müəssisəsində baş verən yenilik və uğurlardan 
bəhs olunan xəbərlərin universitetin rəsmi portalında, universitet qəzetində, gündəlik saytlarda və 
rəsmi mətbu orqanlarda işıqlandırır. 

Maliyyə resursları. Universitetin maliyyə resursları aşağıdakı mənbələrdən formalaşır: 

 Dövlət sifarişli tələbələr üçün dövlətin ödədiyi təhsil haqları; 

 Ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrin ödədiyi təhsil haqları; 

 Beynəlxalq və milli layihələrdən qazanılan qrantlar (Avropa Birliyi, Elmin İnkişafı Fondu, 
Gənclər Fondu, Maarifçi Tələbə Kredit Fondu və s.);

 Qanunla nəzərdə tutulmuş digər gəlirlər.

Təqaüdlərin verilməsində Sumqayıt şəhər Bələdiyyəsinin “Bələdiyyə” təqaüdü,  ayrı-ayrı 
şirkətlərin (“Qartal” tikinti şirkəti və s.) tələbələrə ayırdığı təqaüd motivasiyaedici amillər kimi ma-
liyyə resurslarına daxil edilir.

İNFRASTRUKTUR. SDU-nun 3 tədris binası, açıq səma altında Elektroenergetika üzrə tədris 
muzeyi, Elektroenergetika üzrə tədris poliqonu-110 kilovoltluq yarımstansiyası, yeməkxanaları, id-
man zalları, geniş stadionu, tibb məntəqəsi və kitabxanası mövcuddur. Universitetin bütün tədris 
binalarında müasir ixtisaslaşmış fənn kabinetləri, linqafon kabineti,  konfrans zalları mövcuddur. 
Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə AMEA-nın Polimer Materialları İnstitutunun birgə Elm və Tədris 
Mərkəzi yaradılmışdır. Elektromexanika kafedrasının Azərişıq ASC–nin Tədris Mərkəzində filialı 
fəaliyyət göstərir.
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SWOT təhlil

Güclü tərəflər Zəif tərəflər

 Universitet rəhbərliyinin yeniliklərə, müəl-
lim və tələbələrin təşəbbüskarlıq fəaliyyətlərini 
dəstəkləməyə açıq olması;
 İnformasiyanın idarə edilməsinin təşkili üçün 
Moodle sisteminin yaradılması; 
 2007-2008-ci tədris ilindən kreditli təhsil sis-
teminə keçilməsi;
 Təlim-tədris prosesinin xarici ölkələrin eks-
pertlərindən ibarət monitorinq qrupları tərəfin dən 
təhlil olunması;
 Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər beş ildən bir 
universitetin akkreditasiyasının aparılması və 
nəticələrin “yaxşı” qiymətləndirilməsi;
 Əlil tələbələr üçün mərkəzin mövcudluğu;
 Təlim və öyrənmə mərkəzinin açılması;
 Linqvistika mərkəzində ödənişsiz dil kurs-
larının təşkili;
 Keyfiyyət təminatı mərkəzinin fəaliyyət 
göstərməsi;
 Universitetdə həm texniki-təbiət, həm də hu-
manitar yönümlü təhsilin aparılması;
 Təhsilin bütün səviyyələri- bakalavriat, ma-
gistratura, doktorantura (fəlsəfə və elmlər dokto-
ru proqramları) üzrə kadr hazırlığı;
 İnklüziv təhsilin mövcudluğu;
 Distant təhsil üzrə Resurs Mərkəzinin (Səsyaz-
ma studiyasının) açılması;
 Tədrisin təşkili üçün müasir standartlara cavab 
verən maddi-texniki bazaya malik olması;
 Tələbə könüllü hərəkatının və tələbə təşəb-
büslərinin yüksək olması;
 Uğurlu məzunlar ordusuna sahib olması;
 Sosial tanıtım (public relation- PR) işinin, 
universitetin tanıdılması sahəsində işlərin aparıl-
ması;
 Klariveyt Analitiks (keçmiş Thomson Reuters) 
məlumat bazasına girişin əldə edilməsi;
 ABŞ Departamentinin maliyyələşdirdiyi Ful-
brayt proqramında iştirak etməsi;
 2019-cu ildən SDU-nun “Elmi xəbərlər” jur-
nalının Rusiya Elm İstinad İndeksinə (РИНЦ) 
daxil edilməsi; 
 “Elmi xəbərlər” jurnalının redaksiya heyətinə 
Asiya ilə yanaşı, Avropa ekspertlərinin daxil 
edilməsi;
 “İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistem-
ləri (sahələr üzrə)”, “Kimya texnologiyası və 

 Müəllim fəaliyyətinin monitorinqinin 
keçirilməsi mexanizminin zəif tətbiq olunması;
 Tədris proqramlarının Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması işinin tam yekunlaşmaması;
 Keyfiyyət təminatı üzrə xarici auditin aparıl-
maması;
 Xarici tələbələrin universitetə cəlb edilməsi 
üçün qarşıya qoyulan hədəflərə tam nail olun-
maması;
 Laboratoriyaların maddi-texniki bazasının 
daha da gücləndirilməsinə ehtiyacın qalması;
 İngilisdilli ixtisas qruplarının yaradılması üçün 
ixtisaslarını ingilis dilində bilən kadrların kifayət 
qədər olmaması;
 Distant təhsilin, “e-learning”in (elektron tədri-
sin) təşkil olunmasında ləngimələr;
 Horizon-2020 layihəsində iştirak etməməsi;
 Beynəlxalq səviyyəli qrant layihələrin qazanıl-
maması;
 Əlil tələbələr üçün infrastrukturun tam  qurul-
maması;
 İkili dərəcə proqramlarının azlığı; 
 Avropa və Amerikanın ali təhsil müəssisələrində 
mübadilə proqramlarında iştirak etmək üçün 
müvafiq xarici dil biliklərinə və sertifikatlara 
(İELTS, TOEFL, DAAD, Höte institutunun pro-
qramı və s.) malik kadrların yetərincə olmaması;
 Müəllimlər arasında sağlam rəqabətin stimul-
laşdırılması üçün müsabiqələrin, o cümlədən, 
qrant layihələrinin həyata keçirilməsi işinin 
yetərli olmaması;
 Təhsil sistemində elmi tədqiqatların dövlət 
sifarişi və qrantlar əsasında maliyyələşdirilməsi 
mexanizminin olmaması;
 Universitetin akademik nəşrlərinin beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılmasında çətinliklərin 
qalması;
 İMPACT faktorlu jurnallarda çap edilən elmi 
əsər sayının yetərli olmaması;
 Əmək bazarının öyrənilməsi sisteminin mütə-
madi aparılmaması;
 Məzunlarla əlaqənin, onların karyera imkan-
larının dəyərləndirilməsi və əmək bazarına təqdi-
matının yetərli səviyyədə olmaması;
 Doktorantura səviyyəsi üçün ixtisaslar üzrə 
elmi tədqiqatlar sahəsində yüksək hazırlığı və el-
mi-pedaqoji fəaliyyət üzrə mükəmməl səriştəyə 
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İmkanlar Risklər

mühəndisliyi”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azər-
baycan dili”, “İnformasiya-ölçmə və idarəetmə 
sistemləri”, “Sistemli analiz, idarəetmə və infor-
masiyanın işlənməsi” ixtisasları üzrə Dissertasiya 
Şuralarının yaradılması;
 12 ixtisas - “Ümumi iqtisadiyyat”, “İnformasi-
ya-ölçmə və idarəetmə sistemləri”, “Sistemli 
analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi”, 
“Vətən tarixi”, “Azərbaycan dili”, “Azərbaycan 
ədəbiyyatı”, “Dünya ədəbiyyatı”, “Kompüter 
elmləri”, “Neft kimyası”, “Sosiologiya nəzəriy-
yəsi, metodologiya və tarixi”, “Bərk cisim-
lər fizikası, yarımkeçiricilər fizikası”, “Sosial 
fəlsəfə” ixtisasları üzrə elmlər doktoru proqram-
larının mövcudluğu;    
 SDU-nun dünyanın bir çox aparıcı ali təh-
sil ocaq ları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı 
əməkdaşlıq etməsi;
 Azərbaycan universitetlərində ümumi azalma 
fonunda tələbə kontingentinin qorunması;
 Universitetin  nəzdində kollecin fəaliyyət 
göstərməsi;
 Universitet alimlərinin yerli və xarici ölkə uni-
versitetlərinin elmi nəşrlərinin redaksiya heyətin-
də təmsil olunması;
 Karyera mərkəzinin mövcudluğu;
 Biznes sturkturları-müəssisələr ilə əməkdaşlıq;
 Müəssisə və digər müxtəlif strukturlarda kafed-
raların filiallarının olması;
 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə 
əməkdaşlıq.

yiyələnməni təmin edən müasir standartların ol-
maması;
 Yeni kurikulumlara və informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarına əsaslanan metodiki və-
saitlərin, didaktik materialların, təlim vasitələri-
nin hazırlanmasını stimullaşdıran müsabiqə və 
qrant mexanizmlərinin yaradılmaması;
 Universitetin 2 yataqxanasında qaçqın və 
məcburi köçkünlərin məskunlaşdırılması  ilə 
əlaqədar tələbələrin yataqxana ilə təmin olun-
maması. 

 SDU-nun beynəlxalq Assosiasiyaların üzvü 
və rektoru professor E.B.Hüseynovun Azər-
baycan-Rusiya Universitetlər Assosiasiyasının 
həmsədri olması; 
 Beynəlxalq layihələrin tərəfdaş olmağımız 
(layihə çərçivəsində kadr potensialının gücləndi-
rilməsi, maddi–texniki bazanın zənginləşdirilmə-
si, tərəfdaş xarici universitetlərdə təlimlərdə işti-
rak);
 Beynəlxalq layihələrdə tərəfdaş olmağın ikili 
diplomların, tələbə və müəllimlərin mobilliyinin 
təmin edilməsinə imkan yaratması;
 Keyfiyyət təminatı siyasətinin olması, təhsildə 
keyfiyyətlə bağlı bütün işlərin sistemləşdirilmə-
si və yeni ideyaların təqdimatına imkan yaradıl-
ması; 
 Müəllimlərin beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə 

 Yaşlı nəslin dəyişikliklərə çevik reaksiya verə 
bilməməsi;
 Tədris proqramlarının Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılmasının uzun vaxt aparması;
 Tədris materiallarının məzmununun nəzəri 
məsələlərlə daha çox yüklənməsi;
 Tələbəyönümlü dərslərin təşkilinin daha çox 
vaxt, enerji və resurs tələb etməsi səbəbindən 
ənənəvi təhsilə üstünlük verənlərin mövcud ol-
ması; 
 Bəzi müəllimlərin, xüsusilə, yaşlı kontingentin 
özünüinkişaf məsələlərində passiv mövqe tutma-
ları;  
 Öyrənmə resurslarının gec əldə edilməsi və 
avadanlıqlardan istifadə edilməsi təlimatının 
müəllimlər tərəfindən öyrənilməsində ləngimələr;
 Avadanlıqlardan tam surətdə istifadə 
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iştirakının maliyyə xərcinin ödənilməsi;
 İMPACT faktorlu jurnallarda çap olunmaq üçün 
həvəsləndirici mükafatın təyin olunması;
 Tələbəyönümlü dərslərin təşkili üçün seçmə 
fənlərə tələbələrin arzu etdiyi fənlərin daxil 
edilməsi;
 Müəllimlər üçün motivasiya yönümlü imkan-
ların olması;
 E-universitetin yaradılması layihəsinin infor-
masiyanın idarə edilməsi standartının tətbiqinə 
imkan verməsi; 
 Tələbə-müəllimlərin mübadiləsi üçün müvafiq 
hüquqi bazanın formalaşdırılması;
 Regionda 2 dildə təhsil verən yeganə ali mək-
təb olması;
 Tədris binalarının Sumqayıtın mərkəzi 
hissəsində, nəqliyyat üçün əlverişli mövqedə yer-
ləşməsi;
 Ölkədə ali təhsilin inkişafı üzrə dövlət proq-
ramlarının olması;
 Ölkənin inkişaf edən beynəlxalq əlaqələrinin 
universitetin xarici fəaliyyətinə yol açması;
 Ölkədə ali təhsilə və keyfiyyətli kadrlara 
tələbatın artması;
 Xarici universitet məzunlarının ölkəyə qayıt-
masının universitetlərin kadr potensialının zən-
ginləşdirilməsinə imkan verməsi;
 Universitetlərin sosial xidmətlərinə, xüsusilə 
də ömürboyu təhsil  xidmətlərinə tələbin artması;
 Texnoloji inkişafın daha keyfiyyətli tədris üçün 
geniş imkanlar  yaratması;
 Ölkədə ixtisaslaşmış universitetlərə üstünlük 
verilməsi;
 Dövlət proqramlarında universitetlərin kam-
puslarının və məqsədli  kapital fondlarının 
yaradılmasının nəzərdə tutulması;
 Tələbələrə təqaüd ayıran Gənclər Fondu, Ma a-
rifçi Tələbə Kredit Fondu, Qartal Tikinti Firması 
kimi özəl strukturlarla əməkdaşlıq;
 Universitetin yataqxanasının tam təmir oluna-
raq yeni tədris ilindən tələbələrin istifadəsinə ve-
rilməsi;
 Beynəlxalq yay və qış məktəblərinin təşkili. 

edilməməsinin maliyyə itkisinə səbəb olması;
 Tələbələrin transfer yolu ilə başqa universi-
tetlərə keçməsi;
 Universitetin büdcəsinin əsas hissəsinin təhsil 
haqlarından  formalaşması;
 İnformasiya sistemlərinə qarşı kiber cinayət-
karlıq  cəhdlərinin artması.
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MİSSİYA, 
GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ 
VƏ ƏSAS DƏYƏRLƏR
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Missiya
Universitetin missiyası–məsuliyyətli, zəngin mənəvi dəyərlərə, humanizm prinsiplərinə, fundamen-
tal, universal biliklərə, sərbəst fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinə, bacarıq və təcrübəyə, şəxsi məsuliy-
yətə, peşəkar özünürefleksiya və özünü təsdiq etmək və  ömürboyu təhsil şəraitində daim təhsil alma 
bacarığına malik olan mütəxəssis hazırlanmasını təmin edən sürətli mənimsəmə və elm-tədris inno-
vasiyalarının tətbiqi əsasında ən yüksək keyfiyyətli təhsil və elmi xidmətlər təqdim etməkdir.

Vizyon
Universitetin gələcəyə baxışı (Vizyonu) beynəlxalq standartlara cavab verən təd   qi qatçı-müəllim, 
mühəndis, iqtisadçı hazırlığını peşə təhsilinin əsasları, ixtisas və innovasiyalar isti qamətində həyata 
keçirməkdir.

Əsas dəyərlər
Universitet öz missiyasını layiqli şəkildə yerinə yetirmək və müəyyən etdiyi vizyonunu reallığa çevirə 
bilmək naminə aşağıdakı dəyərlərə sadiqdir:
 Yeniliklərə açıq olmaq
 Müəllim və tələbələrə dəstək
 Akademik azadlıq-Universitet əməkdaşları  tədqiqat, tədris və sosial xidmət fəaliyyətində elmi 
prinsiplərə sadiqdirlər.
 Akademik etika-Universitet bütün fəaliyyətində akademik etikanı qoruyur və müəlliflik hüquqları-
na hörmətlə yanaşır.
 Layiqlilik-Universitet akademik və inzibati vəzifələrin tutulmasında hər kəs üçün bərabər imkan-
lar yaradır və daha layiq olana üstünlük verir.
 Şəffaflıq-Universitet fəaliyyətini bütün maraqlı tərəflərinin müşahidəsinə açıq şəkildə həyata 
keçirir.
 Mükəmməllik-Universitet üzvləri bütün fəaliyyətində daim mükəmməl olanı əldə etməyə çalışır.
 Keyfiyyətlilik-Universitet bütün fəaliyyətində yüksək keyfiyyət prinsipinə sadiq qalır.
 İştirakçılıq-Universitet səmərəli idarəetmə naminə üzvlərinin idarəetmənin bütün mərhələlərində 
aktiv iştirakını təmin edir.
 Fərqliliklərə hörmət-Universitet bütün maraqlı tərəflərinin fərqli fikirlərinə hörmətlə yanaşır.
 Cəmiyyət mənafeyini düşünmək-Universitet bütün fəaliyyətini ilk növbədə cəmiyyət mənafeyini 
düşünərək həyata keçirir.
 Ekologiyaya həssaslıq-Universitet üzvləri dayanıqlı inkişaf naminə ekoloji tarazlığın qorunmasına 
səy göstərir.
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UNİVERSİTETİN 
MÖVQEYİNİN 
ANALİZİ. 
İNDİKATORLAR
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Universitetin mövqeyinin analizi ümumi strateji planlaşdırmanın ilk addımıdır. Bu analiz 
təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi reallığın tam mənzərəsini yaradır və onun nəticələrinin optimallaşdırıl-
ması üçün mövcud imkanları nəzərə alır. Mövqe analizi eyni zamanda təşkilatın xarici öhdəliklərinin 
və daxili məhdudiyyətlərinin təbiətini anlamaq və planları daha konkret və həyata keçirilməsi müm-
kün olanı etmək üçün çox vacibdir. 

İNDİKATORLAR. Universitetin strateji inkişaf göstəriciləri strateji inkişaf sahələrində 
məqsədlərə çatmağı xarakterizə edən kəmiyyət göstəriciləridir.

Strategiyanın həyata keçirildiyi dövr üçün universitetin strateji inkişaf göstəriciləri

1. Təhsil fəaliyyəti

Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024
Əsas göstəricilər

Əyani və qiyabi təhsil 
alan  tələbələrin ümumi 
sayı

1351 1401 1453 1398 1543 1600 1800 2000

Magistrantların ümumi 
sayı 113 106 100 153 143 160 200 250

Fəlsəfə doktoru proqramı 
üzrə qəbul olanların  
ümumi sayı

25 25 24 26 24 20 25 30

Elmlər doktoru proqramı 
üzrə qəbul olanların  
ümumi sayı

- - 7 7 10 8 9 12

Bakalavriat və   
magistratura proqramları 
üzrə qəbul olan xarici 
tələbələrin ümumi sayı

4 7 29 34 42 60 100 150

Azərbaycanlı  abituriyentlər üçün cəlbedicilik
Bakalavriat proqramı ilə 
əyani şöbəyə qəbul olan 
tələbələrin ən yüksək 
göstəricisi (bal)

512 570 606 593 581 600 620 630

Bakalavriat proqramı ilə 
əyani şöbəyə 400 və daha 
yuxarı balla qəbul olan 
tələbələrin ümumi sayı

98 100 116 156 298 320 350 370

Karyera 

Məşğulluq vəziyyəti (%) 48 50 53 53 54 60 65 75

Peşə təcrübəsində iştirak 
edən tələbələr (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

SDU-nu bitirmiş və 
burada işlə təmin 
olunmuş məzunların sayı 
(nəfərlə)

19 5 2 11 8 8 20 25
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2. Elmi-tədqiqat və innovativ fəaliyyət
Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024

Əsas göstəricilər
Web of Science bazasında il ərzində 
nəşrlərin sayı 11 16 17 16 13 30 60 80

Scopus bazasında il ərzində 
nəşrlərin sayı 2 4 8 7 6 10 20 30

REİİ (РИНЦ) bazasında il ərzində 
nəşrlərin sayı 25 33 21 45 50 70 120 150

Elmi-Pedaqoji İşçilərin (EPİ) 
fəlsəfə və elmlər doktorluğu üzrə 
müdafiə şuralarının tərkibindəki  
sayı

5 6 18 13 36 42 48 54

EPİ-nin AAK-ın siyahısına daxil 
olan  elmi jurnalların redaksiya 
kollegiyasının tərkibindəki sayı

17 17 20 20 14 22 30 40

Universitet dissertasiya şuralarında 
müdafiə edilmiş fəlsəfə   və elmlər 
doktoru dissertasiyalarının sayı

- - - 6 - 18 24 30

                                                                 Tədqiqatların nəticələri
Web of Science və Scopus 
göstəricilərinə görə universitet 
alimlərinin məqalələrinin dərc 
olunduğu jurnalların impakt faktor 
əmsalı

0,3 0,34 0,56 0,7 0,7 0,72 0,74 0,76

                                                                  Tədqiqatların səviyyəsi
AMEA-nın həqiqi və müxbir 
üzvlərinin  sayı 5 1 1 1 - - 4 6

Respublika və beynəlxalq elmi 
fondlardan qrant alanların sayı 3 3 6 7 7 8 9 9
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3. Kadr təminatı

Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024
Əsas göstəricilər

Hesabat ilinin sonuna qədər  ştatda 
olan professor və müəllim heyətinin 
(PMH) sayı

381 434 394 427 425 430 440 460

Hesabat ilinin sonuna qədər  ştatda  
olan elmi işçilərin sayı 28 22 21 17 16 16 18 20

Fəlsəfə və elmlər doktoru elmi 
dərəcəsinə malik olan  əməkdaşların 
PMH-də payı (%) 

58,8 51,8 52,3 53,9 54,8 58 64 68

Əlavə göstəricilər
Gənc alimlərin PMH-də sayı 83 80 83 85 80 88 94 100

Bir nəfər işçiyə düşən orta aylıq 
əmək haqqı (AZN) 376 549 561 602 649 680 710 750

4. İnfrastruktur və maliyyə təminatı

Göstəricilər 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2024

Əsas göstəricilər

Elmi laboratoriya otaqlarının 
ümumi sahəsi (m2) 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3200

Yataqxanaların ümumi sahəsi (m2) - - - - - 9000 9000 9000
İdman komplekslərinin ümumi 
sahəsi (m2) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Əlavə göstəricilər

Universitetin bütün mənbələrdən 
gəliri (AZN)

9698292 10872268 13547032 14421484 16037472 17000000 18000000 19000000

Maşın və avadanlıqların payı (%) 1,8 1,0 0,8 1,2 4,1 4,5 5,2 5,9
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Universitetə qəbul olan birinci kurs  tələbələrinin ümumi say dinamikası

Tədris ili
Tələbələrin sayı

Dövlət hesablı Ödənişli Cəmi

2015/16 87 1264 1351
2016/17 97 1304 1401

2017/18 71 1382 1453

2018/19 47 1351 1398

2019/20 293 1259 1543

                      

2017/18
1453

2016/17
14012018/19

1398

2015/16
1351

2019/20
1543
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Əyani təhsil üzrə birinci kurs tələbələrinin ümumi say dinamikası

Tədris ili
Tələbələrin sayı

Dövlət hesablı Ödənişli Cəmi

2015/16 87 1195 1282
2016/17 97 1187 1284
2017/18 71 1231 1302
2018/19 47 1258 1305
2019/20 268 1166 1434

Universitetin professor-müəllim heyətinin ştat cədvəli (nəfərlə)

Tədris ili
Elmi dərəcəsi Elmi adı olanlar

Elmlər doktoru Fəlsəfə doktoru Professor Dosent

2016 45 180 43 145

2017 39 185 26 126

2018 36 170 34 164

2019 36 194 36 154

2020 33 200 33 154
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Universiteti təmsil edən nümayəndələrin xarici ölkələrə səfərləri 

Ölkələr Səfərlərin sayı İştirakçıların sayı

1. Amerika Birləşmiş Ştatları 3 4

2. Fransa 4 6

3. Almaniya Federativ Respublikası 3 8

4. Böyük Britaniya 3 5

5. Niderland Krallığı 1 2

6. İtaliya Respublikası 2 2

7. İspaniya Krallığı 4 10

8. İsveç Krallığı 2 2

9. Finlandiya Respublikası 1 2

10. Avstriya Respublikası 1 3

11. Macarıstan Respublikası 1 4

12. Yunanıstan Respublikası 2 7

13. Polşa Respublikası 1 1

14. Estoniya Respublikası 1 1

15. Litva Respublikası 3 7

16. Latviya Respublikası 1 1

17. Rusiya Federasiyası 16 33

18. Belarus Respublikası 2 3

19. Ukrayna Respublikası 1 1

20. Türkiyə Respublikası 12 17

21. Qazaxıstan Respublikası 1 2
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Universitetin iştirak etdiyi  müxtəlif profilli tədbirlər

Fəaliyyətin növü Qısa məlumat

İş
tir

ak
çı

la
rı

n 
sa

yı İllər

Beynəlxalq 
layihələr (aktiv)

ERASMUS + LPEB 561732-EPP-1-2015
Rusiya Federasiyası, Çin və Azərbaycanda 
binaların enerji və ekoloji səmərəliliyi üzrə açıq 
və distant təhsil formatında peşə bakalavrı

13 2015-2018

ERASMUS + PETRA 573630-EPP-1-
2016 Azərbaycan universitetlərində tədrisin 
mükəmməlliyinin təşviqi

8 2017-2020

ERASMUS + KA2 EQAC +586351-2017 
Azərbaycan Universitetlərində Keyfiyyət Təminatı 
Mərkəzlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi

8
2018-2021

TWİNNİNG potensialın gücləndirilməsi 30 2019-2020

Beynəlxalq 
layihələr 
(tamamlanmış)

7 TEMPUS layihəsi 21 2015-2016

Beynəlxalq 
Assosiasiyalar 

Azərbaycan-Rusiya Universitetləri Assosiasiyası
Xəzəryanı Dövlət Universitetləri Assosiasiyası
Qafqaz Universitetləri Assosiasiyası
Avrasiya Universitetləri Assosiasiyası

- 2015-2019

Beynəlxalq 
tədbirlər 
(seminarlar, 
təlimlər, sərgilər)

EduExpo-Beynəlxalq Təhsil sərgisi 600 2017-2019

AUKAA (Azərbaycan-Britaniya Məzunları Asso-
siasyası)

30 2015

British Council təşkilatı (Birləşmiş Krallıq) 30 2016

UNCEF (BMT-nin Uşaq Fondu) 90 2018-2019
RİİB (Regional İnkişaf İctimai Birliyi) 90 2018-2019

Türkiyə Müşavirliyi (Türkiyə Cümhuriyyəti) 5 2015-2019

Beynəlxalq humanitar əməkdaşlıq üzrə Federal 
Agentlik (Россотрудничество), Rusiya Federasiyası

5 2016-2019

DAAD – Almaniya Təhsil Mübadilə Xidməti 3 2016-2019

ENACTUS (Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz) təşkilatı 
(Amerika)

90 2015-2020

 
Mübadilə proqramı Mevlana mübadilə proqramı

1 2015-2016
2 2016-2017
3 2017-2018
5 2019-2020



28

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Fulbrayt 
proqramı (ABŞ 
departamenti) üzrə 
Sumqayıt Dövlət 
Universitetində dərs 
keçmiş müəllimlər

Dana Donoho 1 2015-2016

Kayla Motor 1 2017-2018

Jack Morris 1 2018-2019

Əməkdaşların 
xaricdə staj 
keçmələri

Sankt-Peterburq Dövlət İqtisad Universiteti 3 2019
Belarus Milli Texniki Universiteti 1 2017
Kazan Dövlət Energetika Universiteti 5 2018-2019

Tələbələrin 
xaricdə təcrübə 
keçməsi

Kazan Dövlət Energetika Universitetində  isteh-
salat təcrübəsi 

3 2018-2020

Türkiyənin İzmir şəhərində Petkim Petrokimya 
Holdinq

5 2014-2015

Türkiyənin İzmir Şəhərində ARGE (Araşdırma 
gelişdirmə) və Kalite sağlamlıq Müdürlüyünün 
laboratoriyaları 

6 2015-2016

Xarici ölkə 
səfirliklərinin 
nümayəndələri ilə 
görüşlər

Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə Respublikası, 
Çexiya, İndoneziya, Avstriya, Kolumbiya, 
Türkmənistanın Azərbaycandakı  səfirliklərinin 
səfirləri və səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşlər 

400 2015-2018

Müqavilələr Türkiyə, Rusiya, Fransa, Qazaxıstan, Özbəkistan, 
İspaniya, Ukrayna, Pakistan, İran, Belarusiya 

18 2015-2019
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Universitetdə keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfranslar

Tarix  Konfransın adı
21 Aprel 2015 “Ermənilərin soyqırım siyasəti bəşəriyyətə qarşı cinayətdir”

mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
24-25 noyabr 2016 “Müasir dilçiliyin aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi 

konfrans
2-3 may 2018 “İqtisadi təhlükəsizlik: vəziyyət və perspektivləri” adlı Beynəlxalq elmi

konfrans
24-25 may 2018 “Tətbiqi fizikanın və energetikanın aktual məsələləri-2018” adlı Beynəlxalq

elmi-texniki konfrans
15-16 noyabr 2018 “İnformasiya sistemləri və texnologiyalar: nailiyyətlər və perspektivlər”

mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
4 dekabr 2018 “Mədəniyyətlərarası dialoqda bədii ədəbiyyatın rolu” mövzusunda

Beynəlxalq elmi konfrans
28-29 noyabr 2019 “Kimya texnologiyası və mühəndisliyinin innovativ inkişaf perspektivləri”

mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
19-20 dekabr 2019 “Elmlərarası inteqrasiya: linqvodidaktik, linqvokulturoloji və 

psixolinqvistik aspektlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans
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Universitetin iştirak etdiyi forumlar
Keçirildiyi yer Forumun adı Tarix

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

V Bakı Beynəlxalq Humani-
tar Forumu

29 sentyabr 2016-cı il  

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

Beynəlxalq Biznes Forum 25 noyabr 2016-cı il

Rusiya Federasiyası 
Başqırdıstan Respublikası, Ufa 
şəhəri

Azərbaycan-Rusiya Univer-
sitetləri Assosiasiyasının II 
Forumu 

17-19 may 2017-ci il

Rusiya Federasiyası, 
Stavropol şəhəri

VIII Rusiya-Azərbaycan 
regionlararası “İnvestisiya, 
innovasiya, turizm”  foru-
mu 

27-29 sentyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

IX Azərbaycan-Rusiya Re-
gionlararası Forumu

27 sentyabr 2018-ci il

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

VI Bakı Beynəlxalq 
Humani tar Forumu

25-26 oktyabr 2018-ci il 

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

5-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumu

2 may 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

VII Qlobal Bakı Forumu 14-16 mart 2019-cu il

Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri

IX Beynəlxalq «Caspian 
Energy Forum - 2019»

19 sentyabr 2019-cu il

Rusiya Federasiyası, Moskva 
şəhəri

X Azərbaycan-Rusiya Re-
gionlararası Forumu

23 noyabr 2019-cu il
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Nəşr olunmuş elmi işlər və keçirilmiş elmi tədbirlərin göstəriciləri
                                                Elmi işlər və tədbirlər Sayı

Nəşr  olunmuş elmi işlər
Monoqrafiya 42
Dərslik 23
Dərs vəsaiti 122
Proqramlar, metodik vəsaitlər 637

Məqalələr
Respublikada 1340
İmpakt faktoru olan jurnallarda 174

Tezislər
Respublikada 1689
Xaricdə 331

Keçirilmiş elmi tədbirlər
Respublika konfransları və simpoziumlar 18
Tələbə konfransları 40

Xarici Akkreditasiya

Aşağıdakı ixtisaslara ASİİN- Avropa müstəqil ak-
kre ditasiya şirkəti (Almaniya, Düsseldorf) tərəfindən 
beynəlxalq sertifikat verilmişdir:  
1. Bakalavriat səviyyəsi üzrə
- Proseslərin Avtomatlaşdırılması mühəndisliyi 
- Elektroenergetika mühəndisliyi ixtisasları
2. Magistratura səviyyəsi üzrə
- Enerji menecmenti ixtisası

“Odlar Yurdu Azərbaycana səyahət” adlı Beynəlxalq Yay Məktəbi

Sumqayıt Dövlət Universitetində Təhsil Nazir li-
yinin dəstəyi, Azərbaycan-Rusiya Ali Təhsil Müəssisə-
ləri Assosiasiyasının təş ki latçılığı ilə 2019-cu il iyulun 
14-dən 21-dək “Odlar Yurdu Azərbaycana səyahət” adlı 
Yay Məktəbi təşkil olunmuşdur. Tələbə Yay Məktəbində 
Rusiya Federasiyası və yerli ali təhsil müəssisələrinin 
70-ə yaxın tələbəsi iştirak etmişdir. “Odlar Yurdu 
Azərbaycana səyahət” adlı yay məktəbinin iştirakçıları 
Bakı Dövlət Universitetində, ADA Universitetində,  Bakı 
Slavyan Universitetində, Qobustan Milli Tarix-Bədii 
qoruğunda, Quba Soyqırımı Memorial kompleksində, Quba Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində 
oldular. Sonda “Odlar Yurdu  Azərbaycana səyahət” adlı Tələbə Yay Məktəbinin iştirakçıları 
sertifikatlarla təltif edildilər.
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STRATEJİ MƏQSƏDLƏR, 
HƏDƏFLƏR VƏ 
FƏALİYYƏTLƏR



33

Strateji İnkişaf Planı

STRATEJİ HƏDƏF 0.1

YÜKSƏK KEYFİYYƏTLİ TƏHSİL XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDƏN ALİ TƏHSİL 
OCAĞINA ÇEVRİLMƏK 

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR
0.1.1. Təhsil dövründə 
kompetensiyaların (bilik, 
bacarıq və vərdişlərin) 
formalaşdırılmasını təmin etmək, 
məzunların əmək bazarına 
qoşulması və orada davamlı 
qalması imkanlarına kömək 
etmək

 

 İxtisasların siyahısının tədris standartları, tədris 
planları və tədris proqramlarının dünya təcrübəsi və 
əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması;

 Tədris planlarında seçmə fənlərin sayının 
artırılması; 

 Müəllimlərin tələbələr tərəfindən seçilməsinin 
təmin edilməsi;

 Müəllimlərin aktiv dərs yükünün azaldılması;
 Hər müəllimə düşən tələbə sayının beynəlxalq 

standartlara uyğunlaşdırılması;
 Fənlərin daha effektiv və səmərəli şəkildə tədrisinin 

təmin edilməsi;
 Müəllim-mentor və tələbə-mentor institutlarının 

formalaşdırılması;
 Tələbələrin akademik yazı və danışıq bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsi;
 Xarici dillərin tədrisinin mütərəqqi dünya 

təcrübəsinə uyğunlaşdırılması;
 Tələbələrin beynəlxalq mübadilə proqramlarına 

cəlb edilməsinin genişləndirilməsi;
 Tələbələrin müasir kompüter proqram paketlərindən 

istifadə bacarıqlarının yüksəldilməsi;
 İnnovativ təlim metodlarından istifadənin 

genişləndirilməsi;
 Tələbələrin elmi-pedaqoji təcrübələrinin təşkilinin 

təkmilləşdirilməsi;
 Tədrisin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması;
 Müasir kitabxana şəbəkəsinin genişləndirilməsi;
 Universitetin məzunlarının işlə təmin edilməsi 

istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi.
0.1.2. 2025-ci ilə qədər bütün 
təhsil proqramlarının beynəlxalq 
akkreditasiyadan keçməsini 
təmin etmək

 Beynəlxalq akkreditasiya qurumları ilə əlaqələrin 
gücləndirilməsi;

 Təhsil proqramlarının beynəlxalq akkreditasiya 
qurumlarının tələblərinə uyğunlaşdırılması.

0.1.3. 2025-ci ilə qədər 
tələbələrin təqaüd imkanlarını 
davamlı olaraq artırmaq və 
onların yataqxana ehtiyaclarının 
ödənilməsinə nail olmaq

 Dövlət qurumları və iş adamlarının maliyyələşdiril-
məsi hesabına tələbələr üçün təqaüdlərin təsis 
edilməsi;

 Yeni tələbə yataqxanalarının tikilməsi və ya icarəyə 
götürülməsi yolu ilə tələbələrin yataqxanalarla 
təmin edilməsi.
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0.1.4. Distant təhsilin təşkil 
edilməsi istiqamətində fəaliyyəti 
genişləndirmək

 Müasir standartlara cavab verən Distant Təhsil 
Mərkəzinin formalaşdırılması;

 Tədris planları üzrə bəzi fənlərin distant formada təklif 
edilməsi.

0.1.5. 2025-ci ilə qədər akademik 
heyətin üzvlərinin peşəkarlıq 
səviyyəsini yüksəltmək, professor 
və müəllim heyətinin tərkibində 
40 yaşadək olan kadrların sayını 
artırmaq 

 Professor-müəllim heyətinin tərkibinin müxtəlif 
proqramlar çərçivəsində xaricdə və ölkəmizdə təhsil 
almış kadrlar hesabına gəncləşdirilməsi;

 Gənc professor-müəllim heyətinə dəstəyin verilməsi;
 Professor-müəllim heyəti üçün məqsədli təlimlərin 

sayının və effektivliyinin davamlı artırılması;
 Beynəlxalq mübadilə proqramlarına cəlb edilən professor-

müəllim heyətinin sayının müntəzəm olaraq artırılması;
 Xaricdən professor heyətinin məharət dərslərinə dəvət 

olunması.
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STRATEJİ HƏDƏF 0.2

ELMİ TƏDQİQAT VƏ İNNOVASİYA UNİVERSİTETİNƏ ÇEVRİLMƏK

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.2.1. 2025-ci ilə qədər 
magistratura və doktorantura 
təhsilini qabaqcıl dünya 
təcrübəsinə uyğunlaşdırmaq

 Tədris planı və proqramlarının Avropa standartlarına 
uyğunlaşdırılması;

 Magistratura səviyyəsində təhsil proqramlarının beynəlxalq 
akkreditasiyadan keçməsinin təmin edilməsi;

 Nüfuzlu universitetlərdən elmi rəhbərlərin seçilməsi 
mexanizminin qurulması;

 Magistrant və doktorantlar arasında müəllif hüquqlarına 
hörmət vərdişinin formalaşdırılması;

 Dissertasiya işlərinin nəticələrinin ölkə iqtisadiyyatı və 
elmin aktual problemlərinə tətbiqinin  təmin edilməsi.

0.2.2. 2025-ci ilə qədər milli və 
beynəlxalq səviyyədə yüksək 
reytinq qazanmış ən azı bir 
“beyin mərkəzi” yaratmaq

 Elmi tədqiqatçıların sayının artırılması və peşəkarlığının 
yüksəldilməsi;

 Tədqiqat mərkəzləri və laboratoriyaların işinin 
təkmilləşdirilməsi, kadr potensialının və universitetin 
maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi;

 Elmin yeni istiqamətləri üzrə tədqiqat və konsaltinq 
mərkəzlərinin yaradılması.

0.2.3. 2025-ci ilə qədər 
sifarişlər və qrantlar əsasında 
yerinə yetirilən tədqiqat 
layihələrinin sayını hər il 
artırmaq  

 Tədqiqatların nəticələrinin qlobal və milli problemlərin 
həllinə cəlb olunması istiqamətində işlərin artırılması;

 Elmi layihələri maliyyələşdirən yerli və xarici fondlarla, 
sifarişçi qurumlarla universitet tədqiqatçıları arasında körpü 
rolunu oynayacaq mexanizmlərin formalaşdırılması;

 Yerli və beynəlxalq tədqiqat proqramlarına müraciətlərin 
sayının artırılması;

 Yerli və beynəlxalq birgə tədqiqat layihələrində iştirakın 
dəstəklənməsi.

0.2.4. 2025-ci ilə qədər Web of 
Science, Scopus və Springer 
elmi məlumat bazalarına daxil 
olan ən nüfuzlu nəşrlərdə çap 
edilən məqalələrin elmi-nəzəri 
səviyyəsini yüksəltmək

 Yüksək keyfiyyətli tədqiqatlar apara biləcək tədqiqat 
qruplarının formalaşdırılması;

 Aparılan tədqiqatların elmi nəticələrinin nüfuzlu nəşrlərdə 
dərc edilməsini genişləndirmək və elmi-nəzəri səviyyəsini 
yüksəltmək məqsədilə Linqvistik mərkəzin fəaliyyətinin 
artırılması; 

 Nüfuzlu nəşrlərdə əsər çap edilməsinin stimullaşdırılması 
mexanizminin daim təkmilləşdirilməsi.

0.2.5. 2025-ci ilə qədər elmi 
məruzələri Web of Science 
və Scopus elmi məlumat 
bazalarına daxil edilən ən azı 2 
nüfuzlu beynəlxalq elmi tədbir 
(konfrans, konqres, forum və 
s.) təşkil etmək

 Birgə elmi tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə xarici tərəfdaş 
universitetlərlə razılığın əldə edilməsi;

 Elmi tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə dəstəyi verəcək 
sponsorlarla razılığın əldə edilməsi.
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0.2.6. 2025-ci ilə qədər Web 
of Science və Scopus elmi 
məlumat bazalarına daxil olan 
ən azı 1 elmi jurnalın təsisçisi 
olmaq

 Jurnalın təsisi məqsədi ilə beynəlxalq tərəfdaşlarla razılığın 
əldə edilməsi;

 Təsis edilən jurnalın elmi materiallarının internetdə 
yerləşdirilməsini təmin edilməsi;

 Təsis edilən jurnalın fəaliyyətinin müvafiq nüfuzlu 
beynəlxalq indekslərin tələbləri əsasında qurulması.

0.2.7.  Universitetdə beynəlxalq 
tələbə elmi konfranslarını təşkil 
etmək

 Birgə elmi tədbirlərin keçirilməsi məqsədilə beynəlxalq 
tərəfdaş universitetlərlə razılığın əldə edilməsi;

 Elmi tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə dəstəyi verəcək 
sponsorlarla razılığın əldə edilməsi.
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STRATEJİ HƏDƏF 0.3

SAHİBKAR UNİVERSİTETƏ ÇEVRİLMƏK

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.3.1. Universitetdə Start-up 
layihələrinin sayını artırmaq

 İnnovativ-biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi;

 Professor – müəllim heyəti və tələbələr arasında Start-up 
təlimlərinin keçirilməsi;

 Universitetin əməkdaşlarının və tələbələrin Start-up 
layihələrinin qurulmasına  həvəsləndirilməsi. 

0.3.2. Universitetin patent 
müraciətlərinin və kommersiyalaşan 
patentlərinin sayını hər il artırmaq

 Professor və müəllim heyətinin milli və beynəlxalq 
patent müraciətlərinə mərkəzləşdirilmiş dəstək 
mexanizminin qurulması;

 Texnologiya Transfer Mərkəzinin işinin 
təkmilləşdirilməsi.

0.3.3. Universitetin biznes dünyası 
ilə birgə reallaşdırdığı tədqiqat və 
innovasiya layihələrinin sayını hər 
il artırmaq

 Biznes dünyası ilə birgə elmi tədqiqatların aparılması və 
laboratoriyaların qurulması;

 ENACTUS sahibkarlıq təşkiları ilə əməkdaşlığı 
artırmaq, müsabiqələrdə iştirak etmək;

 Mövcud müqaviləyə əsasən Əlil Sahibkarlar Təşkilatı ilə 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi.
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STRATEJİ HƏDƏF 0.4

SOSİAL LAYİHƏLƏR İCRA EDƏN UNİVERSİTETLƏRDƏN BİRİNƏ ÇEVRİLMƏK 

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.4.1. Milli səviyyəli sosial 
məsuliyyətlilik layihəsini 
reallaşdırmaq

 Cəmiyyətin elmi yanaşmaya və elmi inkişafa verdiyi 
dəyəri artırmağa, ekoloji şüurun inkişafına xidmət edən 
sosial layihələrin həyata keçirilməsi;

 Cəmiyyətin aktual sosial problemlərinin öyrənilməsinə 
həsr edilmiş tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi.

0.4.2. Universitetdə toplanan bilik 
və təcrübənin cəmiyyətə transfer 
mexanizmlərini fasiləsiz olaraq 
təkmilləşdirmək

 Universitetdə həyata keçirilən elmi tədqiqatlar, təşkil 
edilən elmi tədbir və layihələrin nəticələrinin beynəlxalq 
dildə və üslubda cəmiyyətlə bölüşdürülməsinə xidmət 
edən əlaqə mexanizmlərinin qurulması;

 Cəmiyyət üçün açıq tədris resurslarının 
formalaşdırılması, mühazirə və seminarların təşkil 
edilməsi və onların internet üzərindən yayılması.

0.4.3. Universitetdə ömürboyu 
təhsil (Life-long learning) proqramı 
üzrə təhsil xidməti göstərmək

 Cəmiyyətdəki müxtəlif sosial problemlərə həsr edilən 
maarifləndirmə proqramlarının təşkil edilməsi;

 Biznes dünyasının müxtəlif ehtiyaclarına xidmət edən 
qısamüddətli sertifikat proqramlarının təşkil edilməsi.

0.4.4. Universitetdə tələbələrin 
təşkilatlanma mexanizmini və sosial 
şəraitini daim təkmilləşdirmək

 İxtisaslaşmış tələbə təşkilatlarının sayının artırılması;
 Tələbə Senatı və Tələbə Auditinin formalaşdırılması;
 Tələbə-universitet-valideyn üçtərəfli əlaqə modelinin 

təkmilləşdirilməsi;
 Tələbələr arasında multikultural dəyərlərin yayılmasına 

xidmət edən tədbirlərin təşkil edilməsi;
 Tələbələrə psixoloji dəstək xidmətinin verilməsi;
 Tələbələrin sosial layihələrinin sayının və çeşidliliyinin 

artırılması və onların davamlılığının təmin edilməsi.
0.4.5. Məzunlarla əlaqə 
mexanizmini daim təkmilləşdirmək

 Universitetdə Məzunlar Assosiasiyasının yaradılması;
 Karyera mərkəzində məzunlarla əlaqə mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi;
 Məzunların elektron məlumat bazasının 

formalaşdırılması;
 Məzunların əlamətdar tədbirlərə dəvət edilməsi. 
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STRATEJİ HƏDƏF 0.5

BEYNƏLMİLƏL UNİVERSİTETƏ ÇEVRİLMƏK

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.5.1.  Beynəlxalq mübadilə 
proqramlarında iştirak edəcək 
tələbə, müəllim və inzibati işçilərin 
sayını davamlı surətdə artırmaq

  Mübadilə proqramlarının və protokollarının sayının 
artırılması;

  Akademik və inzibati heyətin xarici dil sahəsində 
biliklərinin təkmilləşdirilməsi;

  Əcnəbi tələbə və müəllimlərə Azərbaycan dilini 
öyrətmək imkanlarının genişləndirilməsi;

  Beynəlxalq tərəfdaşlarla əlaqələrin effektivliyinin 
artırılması.

0.5.2. Beynəlxalq ikili diplom 
proqramlarının sayını artırmaq 

 Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının sayının nüfuzlu 
universitetlər hesabına artırılması;

 İkili diplom müqavilələrinin icrası üçün tədris proq-
ram larının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 
istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsi;

 Magistratura və doktorantura səviyyələrində beynəlxalq 
ikili diplom proqramlarının formalaşdırılması.

0.5.3. Beynəlxalq layihələrin və 
mübadilə proqramlarının sayını 
artırmaq

 Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edilməsi;
 Xarici və yerli universitetlərlə əməkdaşlıq edilməsi, 

birgə ideayaların müzakirə olunması;
 Xarici donor təşkilatlarla müqavilələr bağlanılması.

0.5.4. Səfirlik və xarici 
nümayəndəliklərlə əməkdaşlıq

 Universitetdə təşkil olunan tədbirlərə səfirliyin 
nümayəndələrinin dəvət edilməsi;

 Səfirliyin dəstəyi ilə həmin ölkənin tarix və mədəniyyətini 
əks etdirən fənn kabinetlərinin təsis edilməsi.

0.5.5. Beynəlxalq Assosiasiyalarla 
əməkdaşlıq

 Universitetin üzv olduğu Assosiasiyalar çərçivəsində 
yay  və qış məktəblərinin təşkil edilməsi; 

 Assosiasiyalar çərçivəsində birgə beynəlxalq konfrans, 
seminar və təlimlərin təşkil edilməsi;

 Assosiasiyaya üzv universitetlərlə tələbə-müəllim 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi;

 Assosiasiyaya üzv universitetlərin müəllimlərinin    
SDU-da məharət dərsi, seminar aparması üçün dəvət 
edilməsi;

 Yeni Beynəlxalq Assosiasiyalara üzv olmaq.
0.5.6.Beynəlxalq Təhsil 
Sərgilərində iştirak etmək

  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi 
beynəlxalq sərgilərdə iştirakın effektivliyini artırmaq;

  Asiya, Avropa və Amerika ölkələrində təşkil edilən 
beynəlxalq təhsil sərgilərində iştirak etmək.
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 0.5.7. Universitetdə əcnəbi 
tələbələrin sayını artırmaq

 Hədəf ölkələrdə universitetin imicinin yüksəldilməsi 
istiqamətində tədbirlərin görülməsi;

 Beynəlxalq vasitəçi təhsil şirkətləri ilə effektiv və 
səmərəli əlaqələrin qurulması;

 Ali məktəblərə qəbul üzrə beynəlxalq statuslu 
imtahanların nəticələri əsasında tələbə qəbulu 
imkanlarının genişləndirilməsi;

 Xarici tələbələrdən ibarət Məzunlar Assosiasiyasının 
yaradılması;

 Əcnəbi tələbələr üçün beynəlxalq tələbə həftəsi 
mövzusunda tədbirlərin təşkil edilməsi. 

0.5.8. İngilis dilində təhsil 
proqramlarının sayını artırmaq

 Tələbələr üçün ingilis dilində hazırlıq proqramlarının 
təklif edilməsi;

 İELTS, TOEFL kimi beynəlxalq dərəcəli xarici dil 
imtahanlarının hazırlığı və sınaq imtahanlarının təşkil 
edilməsi. 

0.5.9. Azərbaycan Respublikası 
Təhsil Nazirliyi ilə əməkdaşlıq 
imkanlarını genişləndirmək 

 Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq, Əcnəbi 
Tələbələr şöbəsi ilə beynəlxalq layihələr çərçivəsində 
əməkdaşlıq edilməsi, Nazirlik tərəfindən təşkil olunan 
layihələrdə iştirak edilməsi;

 Avropa Komissiyasına təqdim ediləcək layihələr üçün 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən imzalanacaq mandatların 
vaxtında göndərilməsi, tərəfdaşlıq razılığının alınması;

 Xarici monitorinq üçün Təhsil Nazirliyinin Keyfiyyət 
Agentliyi ilə (keçmiş Akkreditasiya və Nostrifikasiya 
İdarəsi) ilə əməkdaşlıq edilməsi, keçirilən təlimlərdə 
iştirak edilməsi.

Fulbrayt proqramı üzrə  ABŞ-dan Sumqayıt Dövlət Universitetinə dəvət olunmuş 
Kayla Morton təlim zamanı
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STRATEJİ HƏDƏF 0.6

DAHA ÇEVİK VƏ YÜKSƏK SƏMƏRƏLİLİYƏ MALİK UNİVERSİTET İDARƏETMƏ
SİSTEMİNƏ SAHİB OLMAQ

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.6.1 Universitetdə strateji 
idarəetməni tam şəkildə tətbiq 
etmək

 Universitetin inkişaf strategiyasının təsdiq edilməsi;
 Bütün inzibati və akademik strukturların universitetin 

inkişaf strategiyasına uyğun fəaliyyət planlarının təsdiq 
edilməsi;

 Strateji idarəetmənin monitorinq və nəzarət 
mexanizminin formalaşdırılması və tətbiq edilməsi.

0.6.2. İnsan resurslarının idarə 
edilməsində səmərəliliyi davamlı 
yüksəltmək

 Universitetin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun akademik 
və inzibati heyətinin formalaşdırılması və davamlılığının 
təmin edilməsi;

 Akademik və inzibati heyətin vəzifə təlimatlarının 
hazırlanması;

 Akademik və inzibati heyətin peşəkar hazırlığının təlim 
proqramları vasitəsilə inkişaf etdirilməsi;

 Akademik və inzibati heyətin əmək qabiliyyətinin və 
fəaliyyətinin ölçülməsi sistemlərinin davamlı inkişaf 
etdirilməsi;

 Karyera yüksəlişində fəaliyyət göstəricilərinin nəzərə 
alınması;

 Əməyin motivasiya sistemlərinin davamlı 
təkmilləşdirilməsi;

 Akademik və inzibati heyətin məmnunluq səviyyəsinin 
diqqətdə saxlanılması.

0.6.3. Maliyyənin idarə edilməsində 
səmərəliliyi davamlı yüksəltmək

 Universitetin maliyyə mənbələrinin diversifikasiya 
edilməsi və artırılması;

 Sərbəst maliyyə resurslarının səmərəli investisiyalara 
yönləndirilməsi;

 Maliyyə resurslarının ayrılmasında çətinliklərin 
minimuma endirilməsi;

 Universitetin tədqiqat fondunun yaradılması və inkişaf 
etdirilməsi;

 Daxili və xarici audit mexanizmlərindən geniş istifadə 
edilməsi.

0.6.4. İnformasiya resurslarının 
idarəedilməsində səmərəliliyi 
davamlı yüksəltmək

 İdarəetmənin informasiya sisteminin qurulması;
 Göstərilən elektron xidmətlərin təhlükəsizliyi və 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 Mobil tətbiqlərin dəstəklənməsi;
 Onlayn xidmətlərinin çoxaldılması və pulsuz Wi-fi 

sahələrinin yaradılması;
 Təqdim edilən elektron xidmətlərin öz aralarında və 

kənar sistemlərlə inteqrasiyasının təmin edilməsi.
0.6.5. Universitetin idarəetmə struk-
turunu optimallaşdırmaq

  İnzibati idarəetmə strukturlarının funksionallıq əsasında 
formalaşdırılması prosesinin tamamlanması;

  Kafedra sistemindən departament sisteminə keçid 
işlərinə başlanılması.
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STRATEJİ HƏDƏF 0.7

YÜKSƏK REYTİNQLİ UNİVERSİTETƏ ÇEVRİLMƏK

ƏSAS HƏDƏFLƏR STRATEJİ FƏALİYYƏTLƏR

0.7.1. Respublika daxilində yüksək reytinqli 
universitetə çevrilmək

•	 Quacquarelli Symonds (QS) və digər nüfuzlu 
reytinq təşkilatları tərəfindən təşkil edilən semi-
nar, sərgi və digər tədbirlərdə fəal iştirak etmək;

•	 QS və digər nüfuzlu reytinq təşkilatları tərəfin dən 
təşkil edilən beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sa-
hibliyi etmək;

•	 QS və digər nüfuzlu reytinq təşkilatlarının 
tələblərinin universitet menecmentinin bütün 
pillələrində nəzərə almaq.

Fulbrayt proqramı üzrə  ABŞ-dan Sumqayıt Dövlət Universitetinə dəvət olunmuş 
Jack Edward Morris təlim zamanı
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MALİYYƏLƏŞDİRMƏ
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Ali təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir. 
Bu baxımdan universitetdə özünümaliyyələşdirmə forması olaraq, maliyyə resurslarından səmərəli 
istifadə olunmanın təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. SDU-nun inkişaf strategiyası universitetin 
öz vəsaiti, əldə etdiyi qrantlar və sponsorların maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiriləcəkdir. Burada  
vəsaitlərin əldə edilməsi mənbələri bir neçə istiqamətdə formalaşacaq: 

1. Təhsil haqları
2. Qrantlar
3. İnnovativ fəaliyyət olaraq elmi tədqiqatlar əsasında əldə edilən məhsulların kommer si ya laş-

dırılmasından yaranan gəlirlər 
4. Beynəlxalq və milli layihələr üzrə cəlb olunan vəsaitlər
5. Sponsorlar
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MONİTORİNQ VƏ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ
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2020-ci ildən başlayaraq, fasiləsiz olaraq universitetin inkişaf strategiyasında nəzərdə tutulan 
hədəflərə nə dərəcədə nail olunduğunun monitorinq və qiymətləndirilməsi aparılacaq, yetərsiz 
məqamların ortadan qaldırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.

Universitetin akademik və inzibati strukturları “Sumqayıt Dövlət Universitetinin Strateji İnkişaf 
Planı”na uyğun olaraq özünün fəaliyyət planlarını hazırlayacaqdır. Bu zaman onlar strateji məqsəd 
olaraq universitetin onlara aid olan strateji hədəflərini, strateji hədəf kimi isə universitetin strateji 
fəaliyyətlərini seçirlər. Onların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi də həmin strateji planlar əsasında 
aparılacaqdır.

Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbələri Avropa İttifaqının ERASMUS+ proqramı çərçivəsində 
təhsil sərgisində

Twinning layihəsi çərçivəsində Litvada elmi-işgüzar görüş
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STRATEJİ PLANIN 
HƏYATA KEÇİRİLMƏ 
MEXANİZMLƏRİ
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Qarşıya qoyulan strateji məsələləri (vəzifələri) həll etmək üçün aşağıdakı tədbirləri görmək  
lazımdır:

Təhsil fəaliyyətində:
o Ali və əlavə peşə təhsili proqramlarında təhsil almaq üçün dövlət orqanlarına və rəhbərliyə, 

biznes strukturlarına təkliflər paketinin hazırlanması;
o İşsiz vətəndaşların peşə hazırlığı və ixtisasartırma kurslarına cəlb olunması üçün regional 

proqramların hazırlanması;
o Biznes strukturlarının iştirakı ilə regional koordinasiya mərkəzinin yaradılması, ali təhsilin yeni 

və mövcud təhsil proqramlarının peşə standartlarına uyğun təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrin 
hazırlanması;

o Sumqayıt şəhər üzrə tam orta məktəblərin əsasında baza məktəblərinin, həmin məktəblərdə 
universitetin müvafiq metodika kafedralarının filiallarının yaradılması;

o Regional biznesin iqtisadi və texnoloji problemlərinin həlli üçün seçmə fənlərin, fənlərarası 
layihələrin, birgə layihə və proqramların işlənib hazırlanması;

o Universitetin beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiyası proqramlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi;

o Vahid regional informasiya məkanının (kitabxanalar, internet təminatına malik elektron 
mərkəzlər, universitetlərin və bölgənin işgüzar cəmiyyətinin (sahibkarlıq subyektlərinin) birgə 
istifadəsi üçün laboratoriyalar) və zəruri infrastrukturun yaradılmasında iştirak;

o Sumqayıtda və qonşu rayonlarda inzibati və idarəetmə bölmələrinin nümayəndələri və müəllimlər 
arasında əsas səlahiyyətlərin inkişafını təmin edən müəllimlərin yenidən hazırlanması üzrə 
regional universitet mərkəzinin işinin genişləndirilməsi;

o Elmi və pedaqoji işçilər və universitet tələbələri üçün intensiv xarici dil təliminin təşkili;
o Akademik mobilliyin qrant dəstəyi üçün məlumat xidmətinin yaradılması və inkişafı;
o Prioritet dövlət proqramları və innovativ layihələr üçün davamlı təhsil və kadr hazırlığı üçün 

platformanın yaradılması;
o Orta məktəb şagirdlərinin içərisindən gələcəyin istedadlı tələbələrinin müəyyən edilməsi və 

universitetə cəlb edilməsi məqsədilə orta təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq;
o Tələbələr üçün xüsusi elmi tədbirlərin (milli və beynəlxalq olimpiadalar, sərgilər, müsabiqələr, 

məharət dərsləri, yay və qış məktəbləri) təşkil olunması;
o Universitetin tədris prosesində istifadə olunan və bütün maraqlı şəxslər tərəfindən müstəqil bilik 

əldə etmək üçün nəzərdə tutulmuş açıq, o cümlədən, metodik və elmi xarakterli materialların 
bazasının genişləndirilməsi, bu materialların  monitorinqi və yenilənməsi;

o Doktorantura təhsil sistemində biznes strukturlarının işçiləri üçün ixtisasartırma mərkəzlərinin 
yaradılması və fəaliyyətinin genişləndirilməsi;

o Universitetin beynəlxalq təhsil məkanına inteqrasiyası proqramlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi;

o Regionlararası təhsil qruplarının yaradılması;  
o Akademik mobilliyin təmin edilməsi məqsədilə qrant dəstəyi üçün məlumat xidmətinin 

yaradılması və inkişafı;
o Ortaq universitetlərlə birlikdə təhsil və elmi laboratoriyaların iş prosesində inteqrasiya 

imkanlarının yoxlanılması və tətbiqi.

Elmi-tədqiqat və innovasiya fəaliyyətində:
o Elmi-tədqiqat və elmi-texniki xidmətlər göstərmək üçün biznes strukturlarına təkliflər paketinin 

hazırlanması;
o Dövlət və yerli idarəetmə orqanları, biznes strukturları ilə birlikdə kiçik innovativ müəssisələrin 

fəaliyyətini əlaqələndirən mərkəzin yaradılması;
o Perspektivli innovasiya sahələri üçün regional universitetlərarası tədqiqat mərkəzlərinin işlərinə 

qoşulmaq;
o Texnologiyaların ticarəti, innovativ sahibkarlıqda təlim, Start-up layihələrə dəstək və patent 
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lisenziyalı prosesləri dəstəkləyən dövlət və özəl sektorların tərəfdaşlığına əsaslanan strukturların, 
universitet texnoloji parkının yaradılmasına təşəbbüs göstərilməsi;

o Sumqayıt Dövlət Universitetində Fənlərarası Humanitar və Təbiət-Texniki Təmayüllü 
Tədqiqatlar Mərkəzinin yaradılması.

Cəmiyyətlə əlaqədə:
o Mövcud bazaların təkmilləşdirilməsi, yeni şöbələrin və korporativ mərkəzlərin yaradılması;
o Texnoloji proqramlarda və yüksək texnoloji sahələrin yaradılması layihələrində iştirak etməyə 

nail olunması;
o Vəsait toplama vasitələri və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, elm və tədqiqat işlərinə dəstək 

fondunun, elmi icmaların və biznes strukturlarının fərdi təqaüdlərinin təsis olunması;
o Universitet işçilərinin hökumət və idarəetmə orqanlarının, biznes və universitetlərin 

nümayəndələrinin iştirakı ilə daimi məşvərət şuralarına və digər ekspert qruplarına daxil 
edilməsi;

o Kommersiya sahəsində ortaq layihələr üzrə ənənəvi inkişaf etmiş xarici əlaqələri olan biznes 
strukturları və universitetlər arasında təklif mübadiləsi üçün açıq elektron sistemin yaradılması;

o İş birliyi, dövlət və idarəetmə, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə qarşılıqlı əlaqə baxımından 
universitetin struktur bölmələrinin səlahiyyət və resurslarının genişləndirilməsi;

o Universitetin ştatlı müəllim heyəti və inzibati heyətinin iş strukturlarının rəhbərləri və 
mütəxəssisləri hesabına artırılması;

 
Kadrlarda:

o Strateji hədəflərə uyğun olaraq və xarici reytinqlərin prioritetləri nəzərə alınmaqla struktur 
bölmələrin (fakültələr, şöbələr) və elmi-pedaqoji işçilərin daxili reytinqinə baxılması;

o Biznes strukturlarında müəllimlərin hazırlanması üçün rəqabət mexanizminin tətbiqi; 
o Perspektivli məzunların karyera dəstəklənməsi üçün «istedad menecmenti» modelinin tətbiqi;
o Həvəsləndirmə meyarlarını və vəzifələrə qoyulan tələblərin miqyasının yenidən nəzərdən 

keçirilməsi, kadr idarəetmə sistemində davamlı peşəkar inkişafın prinsiplərinin reallaşdırılması;
o «Gənc müəllimlər məktəbi» yaratmaqla gənc müəllimlərə pedaqoji bacarıqlarının inkişafında 

kömək göstərilməsi;

İnfrastruktur dəstəyində:
o Uçotların qurulması və vəziyyətinin moni-

to rinqi, istifadəsi və saxlanılması, bahalı 
təd qiqat avadanlıqlarından istifadənin el-
mi məhsuldarlığının və monitorinqinin zə-
ruriliyini əsaslandıran mexanizmlərin tək-
mil ləşdirilməsi ilə tədris və elmi-tədqiqat 
ava danlıqları parkının idarə edilməsi üçün ef-
fektiv sistemin yaradılması;

o Obyektlərin təmiri və yenidən qurulması, 
sponsorların dəstəyi, dövlət və özəl sektorların 
tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq mexanizmləri vasitəsilə auditoriyaların və laboratoriyaların təchiz 
edilməsi üçün əlavə sərmayələrin cəlb edilməsi;

o Sumqayıt Dövlət Universitetinin bütün əsas auditoriyalarını müasir audiovizual komplekslərlə 
yenidən təchiz etmək, universitetin yerli şəbəkəsini mövcud ehtiyaclara uyğun modernləşdirmək;

o Sosial infrastruktur obyektlərinin, o cümlədən, yataqxanalar və idman obyektlərinin 
universitetlərarası tərəfdaşlıq yolu ilə tikilməsi və yenidən qurulması;

o İxtisaslaşdırılmış təşkilatlara dəstək xidmətlərinin verilməsi.
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Beynəlmiləlləşmədə:      
o Mübadilə proqramlarının və protokollarının, beynəlxalq ikili diplom proqramlarının sayının 

artırılması üçün universitetlərin müvafiq qurumları ilə əlaqələri gücləndirmək;
o İkili diplom müqavilələrinin icrası üçün tədris proqramlarını beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırmaq, magistratura və doktorantura təhsil pillələrində beynəlxalq ikili diplom 
proqramlarını formalaşdırmaq üçün qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək, ikitərəfli görüşləri təşkil 
etmək, danışıqlar aparmaq;

o Beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmək üçün resurslar hazırlamaq;
o Akademik və inzibati heyətin ixtisasyönümlü xarici dil biliklərini genişləndirmək üçün onları 

mübadilə proqramlarına cəlb etmək;
o Xarici donor təşkilatlarla müqavilələr bağlamaq;
o Beynəlxalq tədbirlər — konfrans, seminar, təlimlərə Avropa universitetlərinin alimlərini dəvət 

etmək;
o Xarici alimləri məharət dərsləri aparmaq üçün dəvət etmək;
o Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirlikləri və təşkilatları ilə əməkdaşlığı gücləndirmək;
o Universitetin üzv olduğu Assosiasiyalar çərçivəsində yay və qış məktəblərini təşkil etmək;
o Assosiasiyalar çərçivəsində birgə beynəlxalq konfrans, seminar və təlimləri təşkil etmək, birgə 

elmi nəşrlər, elmi tədqiqat layihələrini hazırlamaq üçün tərəfdaş universitetlərin alimləri ilə 
əlaqələr qurmaq;

o Beynəlxalq vasitəçi təhsil şirkətləri ilə effektiv və səmərəli əlaqələr qurmaq;
o İELTS, TOEFL kimi beynəlxalq dərəcəli xarici dil imtahanlarının hazırlığı və sınaq 

imtahanlarının təşkil edilməsi üçün mərkəz yaratmaq;
o QS və digər nüfuzlu reytinq təşkilatları tərəfindən təşkil edilən seminar, sərgi və digər tədbirlərdə 

fəal iştirak etmək;
o Əcnəbi tələbə və müəllimlər üçün Azərbaycan dili kursları təşkil etmək;
o Xarici monitorinqlərin təşkil olunması üçün Təhsil Nazirliyinin Keyfiyyət Agentliyi ilə 

əməkdaşlıq etmək. 

Universitetin əməkdaşlıq etdiyi xarici təşkilatlar və təhsil müəssisələri
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Sumqayıt Dövlət Universitetinin Strateji İnkişaf Planının hazırlanmasında dəyərli məsləhətlərinə 
görə avropalı ekspertlər professor Jean-Jacques Paul  cənablarına  (Fransa) və Kaunas Texnologiya 
Universitetinin  (Litva) professoru Jurgita Šiugždinienė xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk.

Avropalı ekspertlər tərəfindən Strateji plan haqqındakı rəydən: “...Sumqayıt Dövlət 
Universiteti əhatəli və xüsusi zövqlə tərtib olunmuş “İnkişaf Strategiyası” sənədini hazırlamışdır. 
Bu sənəddə Universitetin missiyası və dəyərləri, məqsədi və vəzifələri ilə yanaşı fəaliyyət planı da 
müəyyənləşdirilmişdir. Təhsil ocağının hər bir sahəsinin fəaliyyətini qiymətləndirən indikatorlar da 
burada öz əksini tapmışdır. “İnkişaf Strategiyası” gözəl foto şəkillərlə, universitetin tarixi və həyatı 
haqqında maraqlı məlumatlarla zəngindir. Universitetin tərəfdaşları haqqında məlumat da sənəddə öz 
yerini almışdır”.
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