Azərbaycan Respublikası
Odlar Yurdu Universitetinin
STRATEJİ İNKİŞAF PLANI
(2020-2025-ci illər)

Bakı-2020

MÜNDƏRİCAT
1 TƏQDİMAT ……………………………………………………………………..

2 Odlar Yurdu Universiteti haqqında ……………………………………............
2.1 OYU-nun tarixi ………………………………………………………………..
2.2 Beynəlxalq statuslarımız ………………………………………………………
2.3 Maddi-texniki baza …………………………………………………………….

3 MİSSİYA VƏ DƏYƏRLƏR, GƏLƏCƏYƏ BAXIŞ…………………………
3.1 Missiya………………………………………………………………………
3.2 Dəyərlər……………………………………………………………………..
3.3 Gələcəyə baxış………………………………………………………………

4 STRATEJİ MƏQSƏDLƏR
4.1 Daxili keyfiyyət təminatını təkmilləşdirmək…………………………………..
4.2 Tədris prosesində interaktiv, yeni və daha müasir metodlardan istifadə
etmək……………………………………………………………………………….
4.3
Universitetin
təkmilləşdirilməsi…

monitorinq,

təhlil,

qiymətləndirmə

sisteminin

4.4 Universitetin təhsil, elmi tədqiqat və sosial işinin inkişafı……………………
4.5 Universitetin beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək………………………
4.6 Universitetin məzunlarla iş prosesinin effektivliyi artırmaq…………………
4.7 Distant təhsilin təlim texnologiyalarında inkişafı təmin etmək……………….

5 Gözlənilən nəticələr……………………………………………………………..

Professor Əhməd Vəliyev,
Odlar Yurdu Universitetinin təsisçisi və rektoru
Təqdimat
1995-cı ildə yarandığı gündən bəri, Odlar Yurdu
Universiteti müasir texnologiyaların nailiyyətlərini
və beynəlxalq standartları öz işində tətbiq edərək
qlobal təhsil sisteminə inteqrasiya edir.
Universitetimiz Avrasiya və ABŞ-ın aparıcı
universitetləri ilə əməkdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.
Bu, universitetin tələbə və müəllimlərinə, öz
işlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün geniş
imkanlar
yaradır.
Universitet bir çox istiqamətlər və ixtisaslar üzrə
kurslar təklif edir. Tədris prosesinin rahat formatı
tələbələrə istər gündüz, istərsə də axşamüstü və
istirahət günlərində dərslərdə iştirak etməyə imkan
verir.
Universitetin
yüksəkixtisaslı
müəllim
və
əməkdaşlar heyəti tələbələrin təhsil səviyyəsinin
artmasına yaxından köməklik göstərir. Bizim
proqram və xidmətlərimiz sizin ümidlərinizə və
gələcək karyeranızda uğur qazanmağınıza xidmət

edir.

2 Odlar Yurdu Universiteti haqqında
2.1 OYU-nun tarixi
10 noyabr 1995 – ci il. Odlar Yurdu Universiteti Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti nəzdində Dövlət Ali Ekspert Komissiyası tərəfindən yoxlanılaraq
müsbət rəy almışdır.
8 iyul 1996 - cı il. Odlar Yurdu Universiteti DAEK - in müsbət rəyi əsasında
Nazirlər Kabinetinin 86 saylı qərarı ilə dövlət qeydiyyatından keçmişdir.
16 oktyabr 1996 – cı il. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin 5 saylı
şəhadətnaməsi ilə universitetə hüquqi şəxs statusu verilmişdir.
3 iyun 1997-ci il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universitetinin
Biznesin İdarəedilməsi Kolleci arasında birgə əməkdaşlıq haqqında müqavilə
imzalandı.
1998-ci il. Zigen Universitetinin “Ölçmə texnikası” institutu arasında yaradıcılıq
əməkdaşlığına dair müqavilə
27 noyabr 1998 – ci il. Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya
Nazirliyinin AB seriyalı, 022011 saylı lisenziyası əsasında nəşriyyat fəaliyyətini
həyata keçirtməyə icazə verilmişdir.
10 fevral 1999 - cu il. Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya
Nazirliyinin AB seriyalı, 022338 saylı lisenziyası ilə "Odlar Yurdu Universitetinin
elmi və pedaqoji xəbərləri" jurnalının istehsalı və yayılmasını həyata keçirməyə
icazə verilmişdir.
12 iyun 1999 - cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin AB seriyalı
019004 saylı lisenziyası əsasında Odlar Yurdu Universitetinə bakalavr və magistr
pillələrində kadr hazırlığı aparılmasına, eyni zamanda Universitetin tərkibində Orta

İxtisas Təhsili Kolleci və Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbinin fəaliyyətinə
icazə verilmişdir.
14 dekabr 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Oklahoma Universiteti
nəzdində Sarkey Enerji Mərkəzi arasında əməkdaşlıq
25 iyun 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Rusiya Dövlət Yəhudi
Akademiyası arasında mədəni və elmi əməkdaşlıq
30 dekabr 1999-cu il. Odlar Yurdu Universiteti və Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Nyu
York (Bakı nümayəndəliyi) arasında Aktivlərin köçürülməsi protokolu
31 yanvar – 22 mart 2000-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Dağıstan Dövlət Tibb
Akademiyası arasında birgə təhsil və tədqiqat sahələri üzrə əməkdaşlıq
01

fevral

2000-ci

il. 7/166

saylı

razılığı

AzərbaycanRespublikası

DaxiliişlərNazirliyiBaş DövlətYolPolisiidarəsininrazılığı ilə “B” kateqoriyalı
sürücülükkursları fəaliyyətə başlamışdır.
2001-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Zigen Universiteti (Almaniya) arasında ən
yeni texnologiyalar üzrə Bakalavr pilləsində kadr hazırlığının aparılması üçün
əməkdaşlıq imzalamışdır.
2002-ci ildən etibarən Odlar Yurdu Universiteti Beynəlxalq Universitetlər
Assosiasiyasına tam hüquqlu üzv kimi qəbul olunmuşdur.
1 iyun 2002-ci il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universitetinin
Biznesin İdarəedilməsi Kolleci arasında beynəlxalq elm və təhsil mübadiləsi
haqqında müqavilə imzalandı.
23 dekabr 2003-cu il. Odar Yurdu Yurdu Universiteti və İmam Xomeyni
Beynəlxalq Univeristeti (İran) arasında əməkdaşlıq nəticəsində hər iki ölkənin
tələblərinin biliyini artırmaq və adətlərin, mədəniyyətlərin qarşılıqlı ötürülməsi
məqsədilə əməkdaşlığa başlanılmışdır.
14 fevral 2003 - cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-03-662/17
saylı razılığı ilə Universitetə ABŞ-ın Corciya State Dövlət Universiteti ilə

“Biznesin idarə olunması üzrə magistr proqramı” (MBA) istiqamətində birgə kadr
hazırlığı üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.
14 fevral 2003 - cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-03-662/17
saylı razılıq məktubuna əsasən Odlar Yurdu Universiteti ABŞ-ın Corciya Dövlət
Universiteti ilə "Biznesin idarə olunması üzrə magistr proqramı” (MBA)
istiqamətində birgə kadr hazırlığı üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışdır.
29 oktyabr 2003 – cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 46-034911/17 saylı razılıq məktubuna əsasən Xarici Tələbələr üçün Hazırlıq fakültəsi
yaradılmışdır.
2003-cü ildə Odlar Yurdu Universiteti ilə Almaniyanın Zigen Universiteti arasında
elmi araşdırmalar üzrə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
2003-cü ildə Odlar Yurdu Universiteti Almaniyanın Zigen Universiteti ilə Ən Yeni
Texnologiyalar üzrə Bakalavr pilləsində kadr hazırlığının aparılması üçün
müqavilə imzalanmışdır.
2003-cü il. Türkiyənin Ege Universiteti ilə Odlar Yurdu Universiteti arasında elm
və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması üçün qarşılıqlı əməkdaşlıq
müqaviləsi imzalanmışdır.
2003-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Zigen Universiteti arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq çərçivəsində Alman dili üzrə DSH sertifikatına hazırlıq kurslarının
təşkili barədə müqavilə imzalanmışdır. 9 aylıq intensiv alman dili kurslarını uğurla
bitirən tələbələrə DSH Dil Sertifikatı verilir. DSH Dil Sertifikatı ilə tələbələr
gələcək təhsillərini almandilli universitetlərdə davam etdirmək imkanına
malikdirlər.
2 aprel 2004-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Corciya Dövlət Universiteti ilə
birgə BBA və MBA proqramı üzrə mütəxəssis hazırlığı haqqında müqavilə
imzalandı.
2004-cü il. Universitet Almaniyanın H+ akkreditasiyasına malikdir.

2004-cü il. Universitetin nəzdində çoxməqsədli “Oksigen” klinik xəstəxanası
fəaliyyətə başlamışdır. OYU-nun Tibb fakültəsinin bir çox klinik kafedraları məhz
bu klinikada yerləşir. Ən son tibbi avandanlıqla təchiz olunmuş klinikada OYUnun tələbələrinin təcrübə keçmələri üçün əlverişli şərait yaradılmışdır.
2 avqust 2004-cü il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 685 saylı razılıq
məktubuna əsasən universitetdə doktor və elmlər namizədi üzrə kadr hazırlığına
icazə verilmişdir.
25 iyul 2005-ci il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 593 saylı əmrinə
əsasən Odlar Yurdu Universitetinə, eyni zamanda Universitetin tərkibində Orta
İxtisas Təhsili Kolleci və Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbinin fəaliyyətinə
verilmiş razılığın (lisenziyanın) vaxtı uzadılmışdır.
2005–ci il. Universitetin nəzdində Orta Ümumtəhsil İnnovasiyalar Məktəbi Bakıda
Britaniya Məktəbi (BSB) fəaliyyətə başlamışdır.
14 iyun 2006-cı il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 474 saylı əmrinə
əsasən Azərbaycan Respublikası Akkreditasiya komissiyasının müvafiq qərarını
əsas tutaraq Odlar Yurdu Universitetinin və onun nəzdindəki təhsil müəssisələrinin
akkreditasiya olunması və ona müvafiq sertifikat verilməsi təmin edilmişdir.
02 oktyabr 2006-cı il. 5898 saylı razılığı AzərbaycanRespublikası Daxili İşlər
Nazirliyi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin razılığı ilə “BC” kateqoriyalı sürücülük
kursları fəaliyyətə başlamışdır.
2007-ci il Odlar Yurdu Universiteti və Yakın Doğu Universiteti arasında
Beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
2007-ci il. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin Mədəniyyət və Əməkdaşlıq
şöbəsinin nəzarəti altında Odlar Yurdu Universiteti ilə Fransanın Jorj Sand adına
Mədəniyyət Mərkəzi arasında Fransız dili üzrə TCF sertifikatı və DELF/DALF
diplomuna hazırlıq kurslarının təşkili barədə müqavilə imzalanmışdır.

20 noyabr 2007-ci il. Qafqaz Beynəlxalq Universiteti (Gürcüstan Respublikası,
Tiflis şəhəri) ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti
təhsil və elmi-praktiki fəaliyyətin bütün sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulmasından ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
2008-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Girne Amerika Universiteti (Girne
American University – North Cyprus) arasında akademik və təhsil sahəsi üzrə
əməkdaşlıq
2009–cu il. Odlar Yurdu Universiteti Avropa Komissiyasının IV layihəsi olan
TEMPUS (Trans European Mobility Plan for University Studies) proqramına
qoşulmuşdur. 2009-2011 – ci illərdə Avropa Komissiyasının Cənubi Qafqaz üçün
nəzərdə tutduğu "NIROA -Network of International Relations Offices in
Azerbaijan" NİROA-Azərbaycanda Beynəlxalq Əlaqələr Offisləri Şəbəkəsinin
təşkili layihəsində iştirak etmişdir. Bu proqramda Azərbaycandan Odlar Yurdu
Universiteti ilə yanaşı Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Azərbaycan Tibb
Universiteti, Qafqaz Universiteti eyni zamanda Avropanın aşağıdakı beş aparıcı
universiteti iştirak edirlər.
o

ALMANİYA - Siegen University (Zigen Universiteti)

o

FRANSA -

Nice-Sophia Antipolis University (Niçe Dövlət

Universiteti)
o

İTALYA – Genoa University (Genuya Universiteti)

o

POLŞA - Bydgoszcz University Of Technology And Life Sciences
(Bıdgoş Texnologiya və Həyat Elmləri Universiteti)

o

YUNANISTAN - National Technical University Of Athens (Afina
Milli Texnologiya Universiteti)

8 aprel 2010-cu il. Linkolin Universiteti (Lincolin University -USA) və Qafqaz
Beynəlxalq Universiteti (Caucasus İnternational University-Georgia) arasında
“Biznesin idarəedilməsi” proqramı üzrə əməkdaşlıq

25 may 2010-ci il. Riqa Beynəlxalq İqtisadiyyat və Biznesin İdarə Olunması
Universiteti ilə Odlar Yurdu Universiteti arasında elm və təhsil sahəsində
əməkdaşlıq, tələbə-müəllim mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi üzrə müqavilə
imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
26 iyun 2010-ci il. İtaliyanın Genuya Universiteti ilə elmi əməkdaşlıq haqqında
müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti hər iki universitet arasında
əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, təhsil
sahəsində əməkdaşlıq və mübadilədən ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə
qüvvədədir)
27 avqust 2010-ci il. tarixində Yakın Doğu Univeristeti ilə (Şimali Kipr Türk
Respublikası) elmi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır. Müqavilənin əsas
mahiyyəti hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının
aparılmasından ibarətdir. Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir və onun
müddəalarının həyata keçirilməsi imkanları araşdırılır.
23 sentyabr 2010-cu il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman
Dəmirəl Universiteti birgə əməkdaşlıq çərçivəsində kadr hazırlığının aparılması
üçün Tibb fakültəsinin yaradılması sahəsində iki tərəfli müqavilə imzalamışlar.
27 oktyabr 2010-cu il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən
yenidən 5 il müddətində Lisenziya uzadılmışdır.
24 noyabr 2010-cu il. Polşanın Bıdqoş Texnologiya və Həyat Elmləri Universiteti
ilə universitetlərarası elmi araşdırma, kadr hazırlığı, ixtisasartırma, tələbə və
müəllim mübadiləsi, beynəlxalq səviyyəli müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi
sahələrində müzakirələr aparılmış və müqavilə imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu
müqavilə qüvvədədir)
12 iyul 2011-ci il. British Council Azerbaijan-ın “English Global Products” və
“Ali

Təhsilin

Beynəlmiləlləşdilirməsi”

koordinasiyası və davamlı əməkdaşlıq

layihələri

sahəsində

fəaliyyətin

21 iyun 2011-ci il. Fransanın Nice-Sophia Antipolis Universiteti ilə elmi
əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin predmeti hər iki
universitet arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, qarşılıqlı mədəni əlaqələrin
genişləndirilməsi,

tələbə-müəllim

mübadiləsinin

inkişaf

etdirilməsi

üzrə

əməkdaşlıq və mübadilədən ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
22 sentyabr 2011-cu il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman
Dəmirəl Universiteti birgə əməkdaşlıq çərçivəsində kadr hazırlığının aparılması
üçün Tibb fakültəsinin yaradılması sahəsində iki tərəfli müqavilə imzalamışlar.
3 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Xəzər Universiteti arasında
təcrübə müabdiləsi təşkil etmək və araşdırma sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq
2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında təcrübə
müabdiləsi təşkil etmək və araşdırma sahələrində qarşılıqlı əməkdaşlıq
26 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Azərbaycan Bank Tədris
Mərkəzi arasında strateji tərəfdaşlığa dair əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır.
21 oktyabr 2011-ci il. Odlar Yurdu Universiteti Türkiyə YÖK tərəfindən
tanınmışdır.
2 aprel 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Haccettepe Universiteti arasında
tədris proqramlarının mübadiləsi, müəllimlərin mübadiləsi, tələbələrin mübadiləsi,
birgə tədris fəaliyyətləri, biznes inkubator və texnopark layihələri üzərində birgə
işin həyata keçirilməsi
17 sentyabr 2012-ci il. Dəniz Təhsil Qurumunun 1 il müddətində Odlar Yurdu
Universitetinin Türkiyə Respublikasında səlahiyyətli nümayəndəsi olması
3 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Aleksandriya Kitabxanası
arasında traininq proqramları, təqüdlər, elmi mübadilə, seminar, seminar və digər
proqramların birgə hazırlanması və nəşrlərin paylanması sahəsində əməkdaşlıq
5 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Ağrı İbrahim Çeçen Universiteti
(Türkiyə) arasında akademik əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə edilmişdir. Ümumi

maraq və qarşılıqlı əməkdaşlıq problemləri əhatə edən proqramdan əldə edilən
ortaq faydalar
05 mart 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti, Xəzər və Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universitetinin Alyans Müqaviləsi imzalandı. Bu alyans ölkə bölgələrindəali təhsil
almaq imkanlarının genişləndirilməsi, təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin və
çeşidlərinin artırılması, həmçinin daha yüksək rəqabət qabiliyyətinə nail olması
üçün qurulmuşdur.
09 mart 2012-ci il. Süleyman Demirel Universiteti elm və təhsil əməkdaşlığının
konkretləşməsi, əməkdaşlığın genişləndirilməsi, distant təhsil, qısa və uzun
müddətli

tələbələrin

və

müəllimlərin

mübadiləsi, "Ömür

Boyu

Təhsil”

proqramlarının həyata keçirilməsi və təhsili başa vurduqdan sonra hazır mütəxəssis
kimi fəaliyyət göstərmələri üçün Süleyman Demirel Universitetinin professor,
müəllim heyətinin köməkliyi ilə praktiki vərdişlərin tələbələrə öyrədilməsi
istiqamətində Süleyman Demirel Universiteti və Odlar Yurdu Universitetinin birgə
sertifikatlarının verilməsi istiqamətində müqavilə imzalanmışdır. (Hal-hazırda bu
müqavilə

qüvvədədir)

02 aprel 2012 - ci il. Hacettepe Universiteti (Türkiyə) ilə anlaşma protoloku
imzalanmışdır.

Protokolun

mahiyyəti

tədris

proqramlarının

mübadiləsi,

müəllimlərin mübadiləsi, tələbələrin mübadiləsi, birgə tədris fəaliyyətləri, biznes
inkubator və texnopark layihələri üzərində birgə işin həyata keçirilməsindən
ibarətdir. (Hal-hazırda bu müqavilə qüvvədədir)
03 oktyabr 2012-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Misir Ərəb Respublikası
arasında Aleksandriya kitabxanası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır.
2012-ci il. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 474 saylı əmrinə əsasən
Azərbaycan Respublikası Akkreditasiya Komissiyasının müvafiq qərarını əsas
tutaraq Odlar Yurdu Universitetinin və onun nəzdindəki təhsil müəssisələrinin
akkreditasiya olunması və ona müvafiq sertifikat verilməsi təmin edilmişdir.

26 aprel 2013-cü il. – Odlar Yurdu Universiteti ilə David Game College (London,
Böyük Britaniya) arasında əməkdaşlıq haqqında niyyət protokolu imzalanmışdır.
21 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti Qafqaz Universitetlər Birliyinə üzv
seçilərək Qafqaz Universitetlər Birliyi və Birliyin üzvləri arasında əməkdaşlığın
gələcək inkişaf perspektivlərini nəzərdə tutan Mövlana Mübadilə Proqramına üzv
olmuşdur.
17 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti ilə Türkiyənin Süleyman Dəmirəl
Universiteti arasında birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq müqaviləsi yenidən
imzalamışlar.
24 may 2013-cü il. Qafqaz Universitetlər Birliyinin Mövlana proqramı
çərçivəsində Odlar Yurdu Universiteti və Giresun Universiteti arasında birgə
fəaliyyət və əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb.
31 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti arasında
akademik iş birliyi protokolu imzalanıb.
2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Giresun Universiteti arasında “Tibb
fakültəsi”nin yenidən təşkil edilməsi.
26 aprel 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Kensinqton Akademiyası
(London) işçi heyət və tələbələr üçün qarşılıqlı faydalı imkanları inkişaf etdirmək
üçün iki tərəf arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin təşkili
17 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti
arasında (Türkiyə). Odlar Yurdu Universitetinin “Tibb faküktəsinin yenidən təşkil
edilməsi”
22 may 2013-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Süleyman Dəmirəl Universiteti
arasında Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq.
27 iyun 2013-cü il. Odlar Yurdu Universitetinin tədris proqramına İKT-nin
inteqrasiya üzrə potensialın artırılması sahəsində mümkün əməkdaşlıq (Potensial
əməkdaşlıq.

29 sentyabr 2013-cü il. Ankara Universiteti dəstəyi ilə Odlar Yurdu
Universitetində Tibb, Əczaçılıq və sağlamlıq elmləri sahələrində Ankara
Universiteti səviyyəsində təhsil mühitinin yaradılması ilə iki universitet arasında
təhsil,

araşdırma,

xidmət

və

əməkdaşlıq

mühitinin

yaradılması

2011-2014-cü il. TEMPUS Layihəsində Təhsil proqramlarının keyfiyyətinin
təminatı sahəsində sənədlərin hazırlanması proqramına qoşulmuşdur.Eyni zamanda
layihədə aşağıdakı əməkdaş universitetlər iştirak edir.
- İtalyan Universitetləri Rektorları Cəmiyyəti, İtaliya
- Alikante Universiteti, Ispaniya
- Bratislava Texniki Universiteti, Slovakiya
- Dyuisburq Universiteti - Essen, Almaniya
- Consorzio Inter-Universitario Calcolo Automatico Italiano N.O., İtaliya
- Odlar Yurdu Universiteti, Azərbaycan
- Baku Dövlət Universiteti, Azərbaycan
- Xəzər Universiteti, Azərbaycan
- Azərbaycan Tibb Universiteti, Azərbaycan
- Bakı Mühəndislik Universiteti
- Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan
- Bişkek Maliyyə və İqtisad Akademiyası, Qırğızıstan
- Təhsil Şəbəkə Assosiasiyası, Qırğızıstan
- Qırğızıstan Təhsil və Elm Nazirliyi, Qırğızıstan
- Naryn Dövlət Universiteti, Qırğızıstan
- L. Gumilyov adına Milli Avrasiya Universiteti, Qazaxıstan
- Qazaxıstan Azad Təhsilin Keyfiyyətinə Nəzarət Agentliyi, Qazaxıstan
- Qazax Ablai Xan Universiteti, Qazaxıstan
- K.I. Satpayev adına Qazax Milli Texniki Universiteti, Qazaxıstan
- Qazaxıstan Təhsil və Elm Nazirliyi, Qazaxıstan

- Milli Təhsilin Keyfiyyətinə Nəzarət Mərkəzi, Qazaxıstan
- Tacikistan Təhsil Nazirliyi, Tacikistan
- Tacik Sahibkarlıq və Xidmət İnstitutu, Tacikistan
- Milli Tacik Universiteti, Tacikistan
- Tacik Texniki Universiteti, Tacikistan
- Qazax İnşaat və İnşaat Mühəndisliyi Akademiyası, Qazaxıstan
- J. Balasagyn adına Qırğız Milli Universiteti, Qırğızıstan
28 yanvar 2014-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Ankara Universiteti arasında iş
birliyi protokolu çərçivəsində “Xidmətlərin ödənilməsi” istiqamətində protokol
21 noyabr 2014-cü il. Odlar Yurdu Universiteti və Qafqaz Universiteti arasında
əməkdaşlıq

elmi-texniki

protokolu

13 aprel 2015-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və DORİS Tibb Mərkəzi (Medical
Service

Berlin-DORİS)

arasında

birgə

fəaliyyər

haqqında

müqavilə

27 may 2015-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Kahramanmaraş Sütçü İmam
Universitesi arasında Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq
protokolu.
10

oktyabr

2015-ci

il. Odlar

Yurdu

Universiteti

və

İstanbul

Aydın

Universiteti arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək
11 fevral 2016-cı il. Miqel de Servantes Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında hər iki tərəfli məqsədə uyğun olaraq bir-birinin tam imkanlarını qarşılıqlı
olaraq tanıyır
17 fevral 2016-cı il. Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək,
universitet

təhsili

gücləndirmək

prosesini

zənginləşdirmək

və

beynəlxalq

anlaşmanı

17 fevral 2016-cı il. Odessa Milli Politexnik Universiteti və Odlar Yurdu
Universiteti arasında tərəflərin bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan qarşılıqlı faydalı
əlaqələri gücləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet təhsilinin prosesinin
zənginləşdirmək və beynəlxalq əlaqəni möhkəmləndirmək
17 mart 2016-cı il. Tunceli Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu Universiteti
arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
17 fevral 2016-cı il. Lebanse Beynalxalq Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək,
universitet

təhsili

prosesini

zənginləşdirmək

və

beynəlxalq

anlaşmanı

gücləndirmək
18 fevral 2016-cı il. Yıldız Teknik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
18 fevral 2016-cı il. Almaata Texniki Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında beynalxalq anlaşmanı gücləndirmək
18 fevral 2016-cı il. Avro-Mediterenian Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
18 fevral 2016-cı il. Beynəlxalq Vizyon Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti.
Hər iki universitetdə elm və təhsil sahəsində kadr hazırlığının aparılması
18 fevral 2016-cı il. Spiru Haret Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında
qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
18 fevral 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında beynəlxalq akademik, mədəni və elmi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək
22

fevral

2016-cı

il. İstanbul

Kültür

Universiteti

və

Odlar

Yurdu

Universiteti arasında əməkdaşlıq protokolu
23 fevral 2016-cı il. Istanbul Medipol Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında tədqiqat layihələri üzrə birgə əməkdaşlıq

5 mart 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti ERASMUS + və Odlar Yurdu
Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
5 mart 2016-cı il. Istanbul Medipol Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu
Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf
etdirmək, universitet təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı
gücləndirmək
14 mart 2016-cı il. Çankırı Karatekin Universiteti MEVLANA və Odlar Yurdu
Universiteti arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
17 mart 2016-cı il. Bilik Fondu və Odlar Yurdu Universiteti. Tərəflər öz
səlahiyyətləri çərçivəsində

dövlət qanunvericiliyinə uyğun olaraq qarşılıqlı

əməkdaşlığı həyata keçirəcəklər
19 mart 2016-cı il. ASKON və Odlar Yurdu Universiteti arasında proyektlərin,
pogramların, konfransların, seminarların, yarışların təşkili
Mart 2016-cı il. Avro-Mediterenian Universiteti ERASMUS + və Odlar Yurdu
Universiteti arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf
etdirmək
7 aprel 2016-cı il. Beynalxalq Travnik Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək,
universitet

təhsili

prosesini

zənginləşdirmək

və

beynəlxalq

anlaşmanı

gücləndirmək
20 aprel 2016-cı il. Marmara Universitetivə Odlar Yurdu Universiteti arasında
qarşılıqlı əməkdaşlıq qurulub
Avqust 2016. Beynəlxalq Struqa Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti arasında
qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək, universitet
təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
18 iyul 2016-cı il. Bangladeş Trading Corporation və Odlar Yurdu Universiteti
arasında

30 dekabr 2016-cı il. Odlar Yurdu Universiteti və Oksigen Klinik Xəstəxanası
arasında müəllim və tələbə kontingenti ilə tibb ixtisası üzrə fənnlərin tədrisi,
beynəlxalq standartlara uyğun tibb fakültəsinin yaradılması
13 aprel 2017-ci il. EDUCO və Odlar Yurdu Universiteti arasında universitet
təhsili prosesini zənginləşdirmək və beynəlxalq anlaşmanı gücləndirmək
3 may 2017-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Tərəvəzçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
arasında uyğun ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrinin müvafiq müəssisə və
təşkilatlarda və istehsal təcrübəsi keçməklə öyrəndikləri peşəni dərindən öyrənmək
və professional peşə vərdişlərinə yiyələnmək
10 may 2017-ci il. Türkiyənin Avrasya Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq , elmi və akademik işbirliyinin inkişaf etdirilməsi və
genişləndirilməsi
1 mart 2018-ci il. Türkiyənin Bingöl Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında qurulmuş qarşılıqlı əməkdaşlığı möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
1 aprel 2018-ci il. Türkiyənin Kastomonu Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti
arasında Mevlana Tələbə mübadiləsi Proqramı
18 aprel 2018-ci il. Odlar Yurdu Universiteti və Beynəlxalq Miqrasiya təşkilatı
arasında Memorandum imzalanmışdır.

2.2 Beynəlxalq statuslarımız
Odlar Yurdu Universiteti:

-

Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyasının üzvüdür.

- Almaniyanın H+ akkreditasiyasına malikdir.

- Türkiyə Cumhuriyyəti YÖK tərəfindən tanınmışdır. Bu tanıtıma görə
universitetin bakalavr, magistr və doktorantura pilləsini başa vuran bütün
məzunların diplomu eyni zamanda digər ölkələrlə yanaşı Türkiyə Cümhuriyyətində
də tanınır.

- Azərbaycan Təhsil Nazirliyində ilk özəl universitet olaraq Dövlət
Akkreditasiyadan keçmişdir.

- TEMPUS-un iştirakçısıdır.

- Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tibb Təhsil Təşkilatı FAİMER (Foundation
for Advancement of İnternational Medical Education and Research) tərəfindən
tanınmışdır.

2.3. Maddi-texniki baza
 Universitet ümumi sahəsi 1 hektar sahəni əhatə edən 16000 m2 (on altı min)
ərazidə müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki bazalı, tədris prosesinin
bütün zəruri tələblərini ödəyən müasir tipli 7 mərtəbəli binaya malikdir.
 Oksigen Klinik Xəstəxanası 6000 (altı min) m2 sahəyə malikdir
 Tibb muzeyi
 Hüquq Klinikası
 Kriminalistika laboratoriyası
 Elektron imtahan otağları
 Kompüterlərin təmiri mərkəzi
 Elektron kitabxana
 Oxu zalı
 Açıq idman meydançası
 Qapalı idman zalı
 Böyük akt zalı
 Kiçik akt zalı
 Xarici tələbələr üçün yataqxana
 Açıq havada yeməkxana
 Qapalı yeməkxana
 Mikrobiologiya, immunologiya və virusologiya laboratoriyası










Histologiya və sitologiya laboratoriyası
Zoologiya kabineti
Fiziologiya kabineti
Anatomiya otağı
Fizika və biofizika laboratoriyası
AzRENA ictimai internet mərkəzi
Texnopark
Sürücülük məktəbi

3. Missiya və dəyərlər, gələcəyə baxış

3.1 Missiya
Odlar Yurdu Universiteti öz başlıca məqsədini Azərbaycan cəmiyyətində və
dünya mühitində rəqabət apara bilən yüksək bilikli və bacarıqlı professional, milli
və mənəvi dəyərlərimizə sadiq olan mütəxəssis və liderlərin hazırlanmasında
görür.

3.2 Dəyərlər
 Müxtəliflik
 Yaradıcılıq
 Əməkdaşlıq
 Müasirlik
 Səmərəlilik

3.3 Gələcəyə baxış
Növbəti 5 il ərzində Odlar Yurdu Universitetində təhsilin, elmi tədqiqatların,
beynəlxalq əlaqələrin, daxili keyfiyyət təminatının daha da təkmilləşdirilməsi
və strateji inkişaf planından irəli gələn hədəflərin realizə olunması.

4 Strateji məqsədlər
4.1 Daxili keyfiyyət təminatını təkmilləşdirmək

Daxili keyfiyyət təminatının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə aşağıdakı
istiqamətlər üzrə fəaliyyət nəzərdə tutulmuşdur:
- Keyfiyyətli təhsilə yönələn sistemin inkişaf elətdirilməsi;
- Tədris keyfiyyətinin və mənimsəmə imkanlarının yüksəldilməsi;
- Nəticəyönümlü və şəxsiyyətyönümlü tədrisin təşkilinə şərait yaradılması;
- Bundan öncəki bənd üzrə nəticənin əldə edilməsi;
- İştirakçısı olduğumuz yerli və beynəlxalq layihələrdən əldə olunan bilik və
təcrübənin təhsilə tətbiq edilməsi;
- İxtisasların siyahısının, tədris standartları, planları və proqramlarının dünya
təhsil təcrübəsi və hazırki əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması;

- Bütün ixtisaslar üzrə fənnlərin daha effektiv və səmərəli şəkildə
keçirilməsinin təmin edilməsi;
- OYU-da daha yüksək emi dərəcəsi, biliyi, səriştəsi ilə fərqlənən alimlərin
pedaqoqların sayının artırılması;
- Vaxtaşırı universiteti ESG-yə uygun olaraq xarici keyfiyyət təminatını
yoxlamaq;
- “universitet-məzun”,

“universitet–valideyn”,

“universitet-ictimaiyyət”

sistemlərini qurmaq, universitetin saytının daha dolğun və çevik olmasını
təmin etmək;
- İstedadlı tələbələr üçün xüsusi inkişaf proqramlarının hazırlanması;
- Akademik heyətin bilik və bacarıqlarının daim inkişaf etdirilməsi;

4.2 Tədris prosesində interaktiv, yeni və daha müasir metodlardan istifadə
etmək
Bu strateji hədəfə nail olmaq üçün aşağıdakıların realizə olunması nəzərdə
tutulur:
- Mənimsəmə imkanlarının artırılması üçün tələbələrlə “dəyirmi masa” ,
“interaktiv təlim”, “beyin həmləsi” metodlarınn tətbiqi;
- Dərsin optimistik başlanğıcının, emosional gərginliyinin azadılmasının və
intellektual gərginliyin artırılmasının təşkilinin həyata keçirilməsi.
- Yeni təhsil standartlarına cavab verən auditoriyaların təşkil edilməsi;
- Əlverişli və yaradıcı təhsil mühitinin yaradılması;
- Tədris prosesinin təşkili zamanı təhsil texnologiyaları sahəsində xarici
universitetlərin təcrübəsinə yiyələnmək və istifadə etmək;
- Müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə adekvat həcmdə yeni tədris
metodlarının işlənib hazırlanması və tətbiqi;

- Müəllim və tələbə heyətinin

müasir kompüter proqram-paketlərindən

istifadə bacarıqlarının artırılması;
- İnnovativ və interaktiv təlim metodlarından istifadənin genişləndirilməsi;
- Tədris prosesinin İKT-dən istifadə ilə qurulmasının yeni formasına
keçrilməsi, tədris materialının elektron daşıyıcılarda işlənməsi və tətbiqi,
rəqəmsal təhsil resursları bazasının yaradılması;
- Təhsil proqramlarının beynəlxalq akkreditasiya qurumlarının tələblərinə
uyğunlaşdırılması;
- OYU-nun elektron kitabxanasının yaradılması;

4.3 Universitetin

monitorinq,

təhlil,

qiymətləndirmə

sisteminin

təkmilləşdirilməsi
Cari strateji planın müvafiq bəndinə əsasən aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri
nəzərdə tutulmuşdur:
- Təhsil keyfiyyətinin artırılması üçün

başlıca meyarlarının müəyyən

edilməsi;
- Tədris prosesində tələbənin qiymətləndirilməsinə nəzarət edilməsinin
təşkili;
- Tələbələrin imtahan-monitorinq nəticələrinin təhlili;
- Monitorinq və nəzarət mexanizminin formalaşdırılması və tətbiq
edilməsi;

- Monitorinq zamanı ortaya çıxan problemlərin aradan qaldırılması
məqsədilə işlərin görülməsi;
- Sistemli şəkildə Universitetin bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə
mütəmadi monitorinqlərin aparılması;
- Eləcə də, tələbələrin sosial vəziyyətlərini müəyyən edən monitorinqlərin
keçirilməsi, təhlili və aradan qalxa biləcək problərin həlli;
- professor

müəllim

heyyətinin

reytinqinin

müəyyən

edilməsi

meyyarlarının hazırlanması və “keyfiyyət elciləri” nin köməyi ilə
monitorinqin aparılmasını təmin etmək;
- qiymətləndirmə sisteminin səmərəliliyini artırmaq, davamlılıgı təmin
etmək;
- qiymətləndirmə sisteminin tələbələrə açıqlığını və şəffaflıgını təmin
etmək;
- tələbə məmunlugunu əldə etmək naminə “şikayyət və təkliflər” qutusu
üsulundan istifadə etmək;
4.4 Universitetin təhsil, elmi tədqiqat və sosial işinin inkişafı
Bu bənd strateji inkişaf planının ayrılmaz hissəsidir. Çünki Universitetin
təhsil,

elmi

tədqiqat

və

sosial

işinin

inkişafı

vacib

göstəricilərdən

biridir. Strategiyanın bu bəndi aşağıda qeyd olunanlar nəzərdə tutulur:
- Tələbənin

yaradıcılıq

potensialının

aşkarlanması

və

təkmilləşdirilməsi;
- Yaradıcı, intellektual, mədəni ünsiyyət mühitinin yaradılması;
- Tələbə özünüidarəetmə sisteminin formalaşdırılması;
- Maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılması;
- Doktorluq və magistr işlərinin müdafiəsi;

daha

da

- Kafedra

alimlərinin,

müəllimlərinin

reytinqinin

artırılması,

media

ilə (İnternet, televiziya, qəzet, jurnal, konfrans) əlaqələri genişləndirməklə,
reytinqli elmi bazalarda profillərin yaradılması.
- Elmi tədqiqat işlərinin səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- İşçilərin elmi, tədris proseslərinin keyfiyyətini təmin etmək üçün kafedrada
texnoloji və təşkilati infrastrukturun yaradılması;
- Tanınmış universitetlərin ən yaxşı professor-müəllim heyətini, dünyanın
müxtəlif universitetlərinin nümayəndələrini dəvət edərək, ümumi qəbul
edilmiş standartlar səviyyəsində konfransların təşkili;
- Bir tərəfdən kafedranın elmi istiqamətləri ilə digər tərəfdən universitetlər,
məktəblər və tərcümə mərkəzləri arasında sabit əməkdaşlıq əlaqələrinin
formalaşdırılması;
- Monoqrafiyaların, elmi məqalələrin hazırlanması və yüksək reytinqli
jurnallarda, bazalarda öz əksini tapmasına nail olmaq;
- Universitetin Tərcümə Mərkəzinin və Əlavə Təhsil Kurikulum İnstitutunun
inkişafı;
- “Web of Science”, “Scopus” və digər reytinqli elmi platformalarda çap
edilən məqalələrin sayını artırmaq;
- Odlar Yurdu Universitetinin “Elmi və Pedaqoji Xəbərlər” jurnalının elmi
bazalara daxil edilməsini təşkil etmək;
- Hər il məqalələrin “Web of Science” bazasına daxil olan beynəlxalq elmi
konfranslarda iştirakını təmin etmək.
- Elmi yanaşmaya və elmi inkişafa verilən dəyəri artırmağa xidmət edən
sosial layihələrin həyata keçirilməsi;
- Cəmiyyətin aktual sosial problemlərinin öyrənilməsinə həsr edilmiş
tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsi;
- Təhsilin sosialyönümlülüyünü təmin etmək;

- Tələbələrin

sosial

müdafiəsinin

gücləndirilməsinə

şərait

yaratmaq,

imkansız tələbələrə müxtəlif psixoloji və maddi yardımların göstərilməsi,
müəyyən güzəştlərin edilməsi;

4.5 Universitetin beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək
Odlar Yurdu Universitetinin mövcud beynəlxalq əlaqələrininin daha
genişləndirilməsi və yeni əlaqələrin qurulması məqsədilə aşağıdakıların
realizə olunması nəzərdə tutulmuşdur:
- Xaricdə fəaliyyət göstərən universitetlərlə yeni əlaqələrin qurulması;
- Universitetimizin

müəllim

və

tələbələrinin

beynəlxalq

mübadilə

proqramlarına cəlb edilməsini genişləndirilmək;
- Xarici təşkilatlarla əməkdaşlıq, təhsil və elm sahəsindəki proqramlarda,
layihələrdə, konfranslarda, vebinarlarda, debatlarda və s. müntəzəm olaraq
iştirakının təşkil etmək;

- Tərəfdaş olduğumuz beynəlxalq səviyyəli qrant layihələrinin sayının
artırılması;
- Müəllimlərin xaricdəki təhsil proseslərində iştirakının təmin etmək;
- Əməkdaşların bilik, bacarıq və vərdişlərinin artırılması üçün zəruri
tədbirlərin təşkili, yüksək ixtisaslı kadrların dəvət olunması, yerli və
beynəlxalq təlimlərin həyata keçirilməsi;
- Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıqların sayının artırılması;
- Beynəlxalq

statuslu

imtahanların

Universitetimizdə

keçirilməsi

istiqamətində işlərin görülməsi;
- Beynəlxalq akkreditasiya qurumları ilə əlaqələrin gücləndirilməsi;
- Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının sayının nüfuzlu universitetlər
hesabına artırılması;
- Beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyinin edilməsi;
- Əcnəbi tələbələrlə iş keyfiyyətinin daha da təkmilləşdirilməsi;

4.6 Universitetin məzunlarla iş prosesinin effektivliyi artırmaq
Odlar Yurdu Universitetinin məzunları ilə əlaqələrinin davamlılığı
istiqamətində aşağıdakı fəaliyyətlər nəzərdə tutulmuşdur:
- Uğurlu tələbə və məzunların işə götürülməsinə dəstəyin verilməsi;
- Müasir təhsil konsepsiyası baxımından məzunların öz təhsillərini fasiləsiz
davam etdirməsi üçün, onların yüksək yaradıcı potensiala, fundamental
biliklərə və praktik bacarıqlara malik olan mütəxəssislər kimi yetişdirilməsi
məqsədi ilə ali təhsilin səviyyələri arasında əlaqələrin və varisliyin təmin
edilməsi;

- Məzun yarmarkalarının keçirilməsi;
- Məzunlarla əlaqələrin gücləndirilməsi, məzunlar assossiasiyaları və ya
məzunlar klublarının yaradılması;
-

Elmi və istehsalat fəaliyyətində, idarəetmə və biznes sahəsində əhəmiyyətli
müvəffəqiyyətlər əldə etmiş məzunların Odlar Yurdu Universitetinin
həyatında fəal iştirakının təmin edilməsi, onların müxtəlif elmi, təhsil və
sosial proqramlarda iştiraka cəlb edilməsi üçün təkliflərin hazırlanması;

4.7 Distant təhsilin təlim texnologiyalarında inkişafı təmin etmək
- Tədris prosesinə distant kommunikasiya texnologiyalarının daxil edilməsi;
- Distant təhsil üzrə tədris-metodiki materialların hazırlanması işlərinin
başlanması;
- Tələbələrə geniş distant təhsil xidmətlərini təklif etmək;
- Müasir standartlara cavab verən Distant Təhsil formalaşdırılmaq;
- Tədris planları üzrə bəzi ümumi fənlərin distant formada təklif edilməsi;
- Tamamilə distant təhsil proqramlarına keçid üçün şəraitin yaradılması;
- Distant təhsilin müsbət tərəflərini, mobilliyini məntiqi əsaslarla təbliğ etmək;

- Distant təhsil vasitəsilə xaricdən əcnəbi tələbələrin sayının artırılmasını
təmin etmək;
- Universitetin bəzi proqramlar üzrə tam olaraq distant təhsilə keçməsi üçün
hazırlıqlı olması;
- Distant təhsil vasitəsilə işləyən tələbələrin təhsilinin təmin edilməsi, yerli
tələbə sayının artırılmasına zəmin yaratmaq;
- Distant təhsilə marağın artmasına təkan verən platformaların, bazaların
hazırlanması;

5 Gözlənilən nəticələr
- Strateji inkişaf planının yerinə yetirilməsi aşağıdakı nəticələrin əldə
edilməsinə imkan yaradacaq:
- Odlar Yurdu Universitetinin Azərbaycanın aparıcı universitetlərindən biri
kimi mövqeyinin möhkəmlənməsinə;
- OYU-nun xarici elm və təhsil məkanına inteqrasiyasının sürətlənməsinə;
- Beynəlxalq təsnifata uyğun istiqamət və ixtisaslar üzrə müasir tələblər
səviyyəsində pedaqoji kadr hazırlığının aparılmasına;

- OYU-nun

maddi-texniki

və

tədris-metodiki

təminatının

müasirləşdirilməsinə;
- Əcnəbi tələbələrin sayının artmasına;
- Universitetdə kadr hazırlığının cəmiyyətin əmək bazarının tələbatlarına
- uyğunlaşdırılmasına;
- Beynəlxalq tələblərə cavab verəcək keyfiyyətin təminatı və idarəolunması
- sisteminin yaradılmasına;
- Müəllim və tələbə mübadiləsi sahəsində imkanların artırılmasına;
- Məzunlarla əlaqələrin güclənməsi, universitetdə elmin və təhsilin inkişaf
etdirilməsi

üçün

omların

imkanlarından

istifadə

imkanlarının

genişlənməsinə;
- Kadr istehlakçılarının təhsilin keyfiyyətinə nəzarət prosesində fəal iştirakının
təmin olunmasına;
- Universitetin professor-müəllim heyətinin distant təhsildə yeni pedaqoji
texnologiyalar üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşması;
- Beynəlxalq
aparılmasına;

səviyyədə

fundamental

və

tətbiqi

elmi

tədqiqatların

