AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA
ELMİN İNKİŞAFI FONDU
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun
Elmi-tədqiqat layihələri üzrə əsas qrant müsabiqəsinin
(EİF-ETL-2020-2(36)) qalibi olmuş
layihənin yerinə yetirilməsi üzrə aralıq
(rüblük olaraq 1-ci mərhələ))

ELMİ-TEXNİKİ HESABAT
Layihənin adı: Biliklərin intellektual qiymətləndirilməsi ücün metod və alqoritmlərin
yaradılması
Layihə rəhbərinin soyadı, adı və atasının adı: Məlikov Ağasi Zərbəli oğlu
Qrantın məbləği: 60 000 manat
Layihənin nömrəsi: EİF-ETL-2020-2(36)-16/07/1-M-07
Müqavilənin imzalanma tarixi: 23 fevral 2021 – ci il
Qrant layihəsinin yerinə yetirilmə müddəti: 12 ay
Layihənin icra müddəti (başlama və bitmə tarixi): 01 mart 2021-ci il– 01 mart 2022-ci il
Layihənin I mərhələ üzrə (rüb) məbləği:
Hesabatda aşağıdakı məsələlər işıqlandırılmalıdır:
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Layihənin həyata keçirilməsi üzrə cari rübdə yerinə yetirilmiş elmi işlər
Tələbələrin attestasiya prosesinin sistemləşdirilmiş elmi analizi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki,
müasir dövrdə mütəxəsis hazırlığına tələbat təhsilin bütün səviyyələrində sistemləşdirilmiş şəkildə
vahid platformada hazırlanmalıdır. Orta təhsildə baş verən ciddi dəyişikliklər, tədrisə yaradıcıtədqiqat konteksində yanaşma ali məktəblərdə, xüsusilə texniki təhsildə tamamliə yeni təhsil
strategiyasının yaradılmasını tələb edir. Bu strategiyada müasir İKT-nin sürətli inkişafı fonunda on
line və distant təhsillə yanaşı, “ömürboyu” təhsilin də metod və formaları nəzərə alınmalıdır. Bu
istiqamətdə layihədə nəzərdə tutulan I mərhələdə İNTERNET-də və elmi jurnallarda layihə
mövzusu istiqamətində mövcud tədqiqatların nəticələri analiz edilimişdir.
Layihənin həyata keçirilməsi üzrə planda nəzərdə tutulmuş işlərin yerinə yetirilmə dərəcəsi (cari rüb
üçün, faizlə qiymətləndirməli)
Pandemiya dövrünün çətinliklərini nəzərə alaraq, layihə mərhələsində nəzərdə tutulan işlərdən yalnız
nəzəri tədqiqatlar aparılmış, respublikanın müxtəlif ali məktəblərində mövzu istiqamətində müxtəlif
görüşlər və debatlar aparmaq mümkün olmamışdır. Ümumi nəzəri işlərin yerinə yetirilmə həcmi 6070% kimi qiymətləndirilə bilər.
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Hesabat dövründə alınmış elmi nəticələr, onların yenilik dərəcəsi
1. İNTERNET-də və elmi jurnallarda layihə mövzusu istiqamətində mövcud tədqiqatların
nəticələrinin analizi göstərmişdir ki, müasir təhsil konkret tələbəyə yönəlmiş təhsil taktikası
və texnologiyası üzərində qurulmalıdır.
2. Təhsilin unifikasiyası və individuallaşdırılması təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınmasını tələb edir.
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Layihənin yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunan üsul və yanaşmalar
İNTERNET-də və elmi jurnallarda layihə mövzusu istiqamətində mövcud tədqiqatlar əsasında
analiz aparılmışdır.
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Layihə üzrə elmi nəşrlər (məqalələr, monoqrafiyalar, icmallar, konfrans materialları, tezislər) (dərc
olunmuş, çapa qəbul olunmuş və çapa göndərilmişləri ayrılıqda qeyd etməklə) (surətlərini əlavə
etməli!)
Bir məqalə çapa hazırlanmışdır və yaxın günlərdə Ukraynada nəşr edilən “Проблеми
інформатизації та управління” jurnalına təqdim olunacaqdır.
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İxtira və patentlər, səmərələşdirici təkliflər
Yoxdur

7

Layihə üzrə ezamiyyətlər
Olmamışdır

8

Layihə üzrə elmi ekspedisiyalarda iştirak
Olmamışdır

9

Layihə üzrə digər tədbirlərdə iştirak
Olmamışdır

10

Layihə mövzusu üzrə elmi məruzələr (seminarlar, konfranslar, dəyirmi masalar və s. çıxışlar)
Məhdud çərçivədə mütəxəsislərlə online müzakirələr aparılmışdır

11

Layihə üzrə əldə olunmuş cihaz, avadanlıq və qurğular, mal və materiallar
Alınmamışdır.

12

Yerli həmkarlarla əlaqələr
Online formada olmuşdur

13

Xarici həmkarlarla əlaqələr
Olmamışdır

14

Layihə mövzusu üzrə kadr hazırlığı
Aparılmamışdır.

15

Sərgilərdə iştirak
Olmamışdır
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17

Təcrübəartırmada iştirak və təcrübə mübadiləsi
Olmamışdır
Layihə mövzusu ilə bağlı elmi-kütləvi nəşrlər, kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlar, yeni
yaradılmış internet səhifələri və s.
Olmamışdır

Layihə rəhbərinin imzası
Tarix 2 iyun 2021

QEYD: bütün hallarda uyğun olan bəndlər doldurulmalıdır.
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