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I. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) tərəfindən təsis edilmiş
"UNİVERSİTET QRANTI" universitetdə aparılan innovativ (fundamental, tətbiqi və axtarışinnovasiya) xarakterli elmi-tədqiqat layihələrini və digər elmi tədbirləri (bundan sonra layihələr) dəstəkləmək, aktual və müasir elmi problemlərin həlli ilə məşğul olan, bir elmi mövzu
(problem) ətrafında müvəqqəti yaradılmış universitetin yaradıcı elm kollektivlərinin elmi
fəaliyyətini stimullaşdırmaq və onlara əlavə yaradıcılıq imkanı yaratmaq məqsədinə xidmət edir.
1.2. Təklif edilən qaydalar müsabiqənin məqsəd, vəzifə və aparılma qaydalarını müəyyən edir.
1.3. ADNSU tərəfindən təsis edilmiş "UNİVERSİTET QRANTI" Azərbaycan Respublikasının
Qrant haqqında Qanunu (17 aprel 1998-ci il №483-IQ) və digər müvafiq normativ hüquqi
aktların tələblərini nəzərə almaqla qrantların verilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi qaydaları
ilə tənzimlənir.
1.4 Müsabiqələr iki ildən bir aparılmaqla ADNSU-nun prioritet elmi istiqamətlərinə uyğun
olaraq aşağıdakı elm sahələri üzrə təşkil edilir:
1.4.1. texnika elmləri üzrə 2 qrant;
1.4.2. kimya elmləri üzrə 2 qrant;
1.4.3. yer haqqında elmlər üzrə 2 qrant;
1.4.4. ictimai elmlər üzrə 1 qrant.
1.5. Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim olunan ərizə (bundan sonra - ərizə) və digər sənədlər
(formalar) tərtib edilərkən bu Qaydaların 1.4-cü bəndində qeyd olunmuş elm sahələri üzrə
ADNSU tərəfindən təsdiq edilmiş elmi-tədqiqat istiqamətlərinin ümumi təsnifatına istinad
olunur.
1.6. Müsabiqələr aşağıdakı istiqamətlərdə keçirilir:
1.6.1. fundamental və tətbiqi xarakterli elmi-tədqiqat layihələrinin qrant vasitəsilə
maliyyələşdirilməsi;
1.6.2. əhəmiyyətli və qısa zamanda dönüş yarada biləcək elmi-texniki nəticələr alınması
məqsədilə elmin ayrıca götürülmüş sahəsinin (sahələrinin) inkişafına qrantın verilməsi (pilot
layihəsi şəkilində);
1.6.3. axtarış-innovasiya yönlü layihələrin qrant vasitəsilə maliyyələşdirilməsi;
1.6.4. aşağıdakı xüsusi layihələrə qrantın verilməsi yolu ilə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi;
1.6.4.1. elmi-tədqiqatların müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki təminatı;
1.6.4.2. universitetdə elmin inkişafına, tədrisinə və təbliğinə yönəldilmiş tədbirlərin layihə
şəkilində dəstəklənməsi.
1.7. Hər bir qrant üçün ayrılan maliyyə vəsaitinin miqdarı 50.0 (əlli) min manata qədər həcmdə
müəyyənləşdirilir.
1.8. ADNSU tərəfindən təsis edilmiş "UNİVERSİTET QRANTI" onun icraçı orqanı olan "Elm
Məkəzi" (bundan sonra - icraçı orqan) tərəfindən hyata keçirilir, universitetin Elmi Şurasının
qərarı və rektorun əmri ilə rəsmiləşdirilir.
2. Müsabiqənin keçirilməsi prinsipləri
2.1. Bu Qaydaların 1.6-cı bəndində nəzərdə tutulmuş müsabiqələr üzrə layihələrin dəstəklənməsi
və maliyyələşdirilməsi ADNSU tərəfindən universitetin əməkdaşı olan alimlərin, mütəxəssislərin
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və digərlərinin elmi dərəcəsi və adından, işlədiyi qurum və tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq
şəffaflıq, bərabər şərait və elmi meyarların üstünlüyü prinsiplərinə riayət olunmaqla həyata
keçirilir.
2.2. Müsabiqədə universitetin alim və mütəxəssislərinin iştirakı ilə müvəqqəti olaraq təşkil
olunmuş elmi yaradıcı kollektivlər iştirak edə bilərlər. Layihədə yalnız universitetin tam ştatında
və ya əmək kitabçası universitetdə olanlar iştirak edə bilərlər.
2.3. Müsabiqəyə təqdim edilən layihə həmin layihə üzrə rəhbərlə təmsil olunmalıdır. Bu və ya
digər səbəbdən layihə rəhbəri universitetdə fəaliyyətini dayandırarsa, layihə kollektivinin təklifi
və universitet rektorunun əmri əsasında layihə mövzusu sahəsində ixtisaslaşmış, elmi dərəcəsi və
təçrübəsi olan layihə iştirakçılarından biri layihə rəhbəri təyin edilə bilər.
2.4. Layihənin maliyyələşdrilməsi layihə kollektivinin təqvim planında üzərlərinə götürdükləri
öhdəlikləri (rüb ərzində) yerinə yetirmədikdə və bundan sonra işin aparılmasının
məqsədəuyğunsuzluğu aşkar edilərsə , icraçı orqanın təqdimatı, Elmi Şuranın qərarı və rektorun
əmri ilə dayandırılır.
2.5. Rektor, prorektorlar, dekanlar, bölmə rəhbərləri və kafedra müdirləri layihə rəhbəri qismində
iştirak edə bilməzlər.
2.6. Müsabiqədə bir qayda olaraq, ADNSU-nun prioritet elmi problemlərinin həllinə yönəlmiş,
innovativ ideyaların reallaşdırılmasına, yeni elm sahələrinin inkişafına, eləcə də tətbiqi xarakter
daşıyan və əldə edilmiş nəticələrin ölkə iqtisadiyyatına tətbiq perspektivinə malik olan və
beynəlxalq səviyyədə ADNSU-nun nüfuzunu yüksəldən layihələrə üstünlük verilir.
2.7. Layihələrə baxılarkən aşağıdakılar xüsusilə qiymətləndirilir:
2.7.1. layihələrin məqsəd və vəzifələrinin aydınlığı, mövzunun aktuallığı və yeniliyi,
universitetdə və ölkədə elmin prioritet istiqamətlərinə və dünya elminin müasir inkişaf
tendensiyalarına uyğun olması;
2.7.2. layihənin dəqiq ifadə edilmiş və əsaslandırılmış ideyasının olması, onun orijinallıq
dərəcəsi;
2.7.3. gözlənilən nəticələrin elmi əhəmiyyəti və onlardan mümkün olduğu təqdirdə, praktiki
məqsədlərlə istifadə və iqtisadiyyatda tətbiq imkanları;
2.7.4. dövlətin elmi-texniki və sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının yerinə yetirilməsinə
potensial töhvəsi;
2.7.5. ölkənin milli təhlükəsizliyi və müdafiə qüdrətinin gücləndirilməsinə yönəlmiş
tədqiqatların olması;
2.7.6. ixtiranın mövcudluğu, patent alınmasının ehtimal dərəcəsi və ixtiranın istehsalatda
tətbiqinin mümkünlüyü;
2.7.7. elmi-tədqiqat proqramının layihənin məqsəd və vəzifələrinə uyğunluğu, həmçinin
gözlənilən nəticələrin elmi tutumu;
2.7.8. layihənin icrası üçün tələb olunan müvafiq maddi texniki bazanın mövcudluğu;
2.7.9. layihə rəhbərinin və ya icraçının (icraçıların) əvvəllər yerinə yetirilmiş qrant layihələrində
iştirakı və bu layihələr çərçivəsində alınmış nəticələrin elmi praktiki əhəmiyyəti;
2.7.10. layihə rəbərinin və ya icraçıların layihənin elmi istiqamətləri üzrə nüfuzlu jurnallarda
(xüsusi halda, "Science Citation İndex"ə daxil olan və "İmpact Factor"lu jurnallarda), dövri
nəşrlərdə və tanınmış nəşriyyatlarda (Springier, Elsevier, Plediases Publishing and MAIK
"NAUKA/Interpriodika və başqaları) çap olunmuş elmi işlərin olması;
2.7.11. qrant layihəsi üçün tələb olunan maliyyələşdirmə məbləğinin məntiqə və reallığa uyğun
olaraq ciddi surətdə əsaslandırılması;
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2.7.12. təhsil sistemində kitab və dərsliklərin və başqa elmi-texniki nəşr materiallarının, elmin
təbliği və tədrisi üzrə vasitələrin hazırlanmasında rolu;
2.7.13. digər qiymətləndirmə meyarları.
2.8. Universitetin gənc alimləri və alim qadınların icraçı və ya layihə rəhbəri qismində iştirak
etdiyi layihələrə əlavə üstünlüklər verilir.
2.9. Müxtəlif elm sahəsinin qovşağında yerləşən layihələrin müsabiqədə iştirakına yol verilir.
2.10. Hər növbəti müsabiqə elanı üçün müsabiqələrin növləri, prioritet elmi istiqamətlər, elm
sahələrini əhatə edən elmi istiqamətlərin ümumi təsnifatı, müsabiqələrin keçirilmə müddəti,
həmçinin layihələrin maliyyələşdirilməsinin prinsipi və mexanizmləri içracı orqan tərəfindən
hazırlanmış təklifə əsasən ADNSU-nun rektoru və Elmi Şura ilə razılaşdırmaqla müəyyən edilir.
2.11. İcraçı orqan tərəfindən müsabiqə haqqında elan ADNSU-nun elektron və digər resurs
vasitələrindən istifadə etməklə potensial iştirakçı ola biləcək maraqlı tərəflərin nəzərinə çatdırılır.
2.12. Bir qayda olaraq, hər bir şəxs və ya yaradıcı kollektiv keçirilən müsabiqənin bir növündə
iştirak edə bilər (şəxs - icraçı və rəhbər qismində). Layihənin maliyyələşdirilməsi zamanı
əməkdaş yalnız bir layihədə iştirak edə bilər.
2.13. Layihələrin müddəti bir qayda olaraq bir il müddətinə, müəyyən edilir.
2.14. Icraçı orqan tərəfindən keçirilən əvvəlki müsabiqələrdə iştirak etmiş və maliyyələşdirilmiş
eyni mövzu üzrə layihələr təkrar müsabiqəyə buraxılmır.
2.15. İcraçı orqan ərizələrdə, bu qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə olunan sənədlər və digər
müşayiətedici materiallarda onların elmi məzmunu və layihələrin texniki təsviri ilə bağlı
dəyişikliklər üzrə tövsiyyələrə yol vermir. Yalnız maliyyələşdirməyə qəbul edilmiş
(müsabiqələrdən uğurla keçmiş) layihələr üzrə onların adının və ayrı-ayrı müddəalarının
dəqiqləşdirilməsi üzrə təkliflər verilə bilər və bu təkliflər layihə rəhbəri tərəfindən layihənin
icrası haqqında müqavilənin imzalanması mərhələsində nəzərə alına bilinər.
2.16. Müsabiqənin nəticələri haqqında məlumat müsabiqə bitdikdən sonra layihə rəhbərinə icraçı
orqan tərəfindən verilir. Müsabiqədən uğurla keçmiş layihələrin siyahısı ADNSU-nun internet
səhifəsində yerləşdirilir və onların maliyyələşdirilməsinin həcmi və müddəti layihə rəhbərinə
bildirilir.
2.17. Cari müsabiqədən keçməmiş, lakin yüksək bal toplamış iştirakçılara həmin layihələri
təkmilləşdirməklə növbəti müsabiqələrə təqdim etmələri tövsiyyə olunur. Qiymətləndirmə və
ekspertlər barədə məlumatlar məxfi saxlanmaqla, layihələrə verilən rəylərin məzmununun
müvafiq hissəsi ADNSU-nun internet səhifəsində yerləşdirilə bilər.
3. Ərizənin verilməsi və qeydiyyatı qaydaları
3.1. Ərizə (ərizənin titul vərəqi (Forma1) bilavasitə ADNSU-nun rektoruna unvanlanmaqla icraçı
orqan kimi "Elm Mərkəzi"nə təqdim edilir.
3.2. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər əlavə edilir:
3.2.1. layıhə haqqında umumi məlumat vərəqi, layihənin annotasiyası, layihənin məzmunu və
əsaslandırılması, layihənin istiqaməti üzrə qısa icmalı (Forma 2) ;
3.2.2. layihə rəhbəri, icraçılar və yaradıcı kollektiv haqqında məlumat, layihə rəhbərinin elmi
fəaliyyəti haqqında məlumat və elmi işlərinin siyahısı (Forma 3);
3.2.3.
xərclər maddələrini dəqiq göstərməklə layihənin smeta dəyərinin hesablanması
(kalkulyasiyası) (Forma 4);
3.3. Bu qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə edilən sənədlər üzrə formalar müvafiq müsabiqə
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növləri üzrə (fundamental, tətbiqi, axtarış-innovasiya xarakterli, pilot, məqsədli, xüsusi və s.)
məzmuna görə fərqlənə bilər. Ərizənin və bu Qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə edilən
sənədlərin formaları icraçı orqan tərəfindən təqdim edilir və ADNSU-nun rektoru tərəfindən
təsdiqlənir.
3.4. Bütün layihələr Azərbaycan dilində tərtib edilməlidir. Layihə üç formatda (kağız üzərində,
elektron məlumat daşıyıcılarına yazılmış şəkildə və elektron variantın elektron ünvana göndərilə
bilməsi üçün elektron fayllar şəkilində) aşağıdakı üsullarla təqdim olunur.
3.4.1. Layihə rəhbəri tərəfindən imzalanmış ərizənin, bu Qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə
olunan sənədlərin və digər müşayiətedici materialların A4 formatlı ağ kağızda iki nüsxədə çap
olunmuş variantı və elektron məlumatdaşıyıcılarına (CD, DVD və s.) yazılmış versiyası ilə
birlikdə:
3.4.1.1. və ya "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanına birbaşa çatdırmaq və qeydiyyatdan
keçirmək yolu ilə (elektron-poçt göndərişi zamanı mümkün itmələrdən qorunmaq üçün).
3.4.2. layihə rəhbəri tərəfindən imzalanmış ərizənin, bu qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə
olunan sənədlərin və digər müşaiyətedici materialların elektron variantını (Microsoft Word
formatında elektron faylların) "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanının elektron ünvanına
göndərmək yolu ilə.
3.5. Ərizənin, bu qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə olunan sənədlərin və digər müşayiətedici
materialların elektron variantının kağızda olan variantına tam uyğun olmasına məsuliyyəti layihə
rəhbəri daşıyır.
3.6. Ərizə təqdim edildiyi gün qeydiyyatdan keçirilir. Hər bir təqdim edilimiş ərizəyə
müsabiqənin keçirilmə ilindən, ərizənin sıra nömrəsindən, elmi istiqamətlər üzrə təsnifat
kodundan ibarət şifrə verilir və həmin şifrədən xidməti məqsədlər üçün istifadə olunur.
3.7. Yalnız müsabiqənin tələblərinə uyğun şəkildə, düzgün tərtib olunmuş və müəyyən edilmiş
müddət (son qəbul tarixindən və saatından əvvəl) ərzində təqdim edilmiş ərizələr qeydiyyatdan
keçirilir və layihələr ekspertizaya buraxılır. "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanına
birbaşa çatdırılma halında aşkar olunan kiçik qüsurların aradan qaldırılaraq ərizənin yenidən son
qəbul tarixindən və saatından əvvəl təqdim olunmasına bir dəfə şans verilir. Ən son qəbul günü
və saatı daxil olmuş və texniki qüsurlara görə müsabiqəyə buraxılmaq üçün qəbul olunmayan
ərizələrə görə "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı məsuliyyət daşımır.
3.8. Ərizələrin fonda daxil olması və qeydiyyatı barədə məlumatlar müsabiqədə iştirak edən
şəxslərə onların sorğuları əsasında (o cümlədən telefon və eletron-poçt vasitəsilə) verilə bilər.
3.9. Müsabiqəyə təqdim edilmiş materiallar geri qaytarılmır. Müsabiqədə iştirak etmək istəyən
şəxslərə əsas materialların (məqalələrin və s.) və zəruri sənədlərin əslinin deyil, sürətlərinin
təqdim edilməsi tövsiyə olunur.
4. Layihənin ekspertizasının ümumi qaydaları
4.1.Ekspertizanın əsas məqsədi təqdim olunmuş layihələrin elmi səviyyəsinin və onların yerinə
yetirilməsi imkanlarının və potensialının, gözlənilən elmi nəticələrin və mümkün tətbiq
ehtimalının qiymətləndirilməsindən, həmçinin maliyyələşdirilmənin məqsədəuyğunluğu və
həcmi barədə "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı və ADNSU-nun Elmi Şurası üçün
rəylərin, tövsiyələrin və arayışların hazırlanmasından ibarətdir.
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4.2. Layihələrin Ekspertiza qaydaları "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı tərəfindən
müəyyən edilir və ADNSU-nun rektoru (Elmi Şurası) tərəfindən təsdiq edilir. Ekspertizanın
həyata keçirilməsi məqsədilə "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı ƏSASNAMƏSINƏ
uyğun olaraq elmin müxtəlif sahələri üzrə universitetin alimləri sırasından ekspertlər seçir və
"UNİVERSİTET QDANTI"nın icraçı orqanının nəzdində müvəqqəti və(və ya) daimi ekspert
qrupları yaradır.
4.3. "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı cari müsabiqədə iştirak üçün təqdim olunmuş
layihələrin ekspertlər (ekspertlər qrupu) tərəfindən ekspertizası üç mərhələdə həyata keçirilir.
4.4. Birinci mərhələdə müsabiqəyə təqdim olunmuş layihələrin texniki ekspertizası keçirilir. Bu
mərhələdə, bir qayda olaraq ərizələrin qəbulu təşkil olunur, layihələrin tərtib olunmasının
müsabiqənin şərtlərinə cavab verməsi yoxlanılır, onların qeydiyyatı və kodlaşdırılması aparılır.
Eyni zamanda layihələrin ADNSU-nun müvafiq elm sahələrinin prioritet istiqamətlərinə
uyğunluq dərəcəsi müəyyən olunur, elmi istiqamətlər üzrə qruplaşdırılma aparılır və növbəti
mərhələyə keçməsi barədə müvafiq qeydlər olunur və iddiaçıya bu haqda məlumat verilir.
4.5. İkinci mərhələdə texniki ekspertizadan keçmiş layihələrin elmi ekspertizası işi təşkil olunur.
Layihələr icraçı orqanın nəzdində rektorun əmri ilə yaradılmış Elmi-texniki Ekspertiza Şurası
tərəfindən ilkin elmi ekspertizadan keçirildikdən sonra kodlaşdırılaraq ödənişli əsasla kənar rəy
almaq üçün ekspertlərə göndərilir. Bu zaman ekspertlərə yalnız layihənin məzmunu və müvafiq
materiallar təqdim edilərək, layihənin rəhbəri, iştirakçılar və ya layihəni təqdim etmiş qurum
haqqında hər hansı məlumat verilmir. Eyni zamanda ekspertlərin adları kodlaşdırılır.
Ekspertlərin (ekspert qruplarının) təyini, təşkili və say tərkibi haqqında qərar ADNSU-nun
rəhbərliyinin tövsiyələri nəzərə alınmaqla "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı
tərəfindən qəbul edilir. Bir qayda olaraq, müsabiqəyə buraxılmış fundamental və tətbiqi
xarakterli layihələr məxfiliyi təmin edilməklə ayrı-ayrılıqda azı üç ekspertə, pilot, axtarışinnovasiya yönlü, məqsədli və xüsusi layihələr isə müsabiqənin növündən asılı olaraq, üçdən az
və ya çox sayda ekspertə göndərilir. Layihələr ekspertlər (ekspertlər qrupu) tərəfindən ADNSUnun təsdiq etdiyi ekspertiza qaydalarına uyğun olaraq xüsusi sistem ilə qiymətəndirilir, rəy,
tövsiyələr və ümumiləşmiş arayışla birlikdə "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanına
təqdim edilir.
4.6. Üçüncü mərhələdə ekspertlərin (ekspert qruplarının) layihələrin dəstəklənməsi və
maliyyələşdirilmə həcmi barədə hazırladığı yekun rəylər, tövsiyələr və arayışlar (müsabiqədə
iştirak üçün bu Qaydalara uyğun olaraq qeydiyyatdan keçirilmiş ərizələr və ərizələrə əlavə
olunan sənədlərlə birgə) "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı tərəfindən
ƏSASNAMƏSINƏ və bu Qaydalara uyğun olaraq layihələrin seçilməsi barədə qərarın qəbul
olunması məqsədilə müzakirə edilir. Müştərək layihələrin qismən maliyyələşdirilməsi konkret
layihənin şərtləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
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4.7. Qrantların verilməsi haqqında qərar ADNSU tərəfindən universitetin Elmi Şurasında
razılaşdırılmaqla qəbul edilir.
4.8. Layihələrin maliyyə məzmunu və ekspertlərə dair məlumatlar məxfi saxlanılır.
"UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanının işinə cəlb eilmiş əməkdaşlar, ADNSU-nun Elmi
Şurasının üzvləri və ekspertlər tərəfindən məxvi saxlanılır.
4.9. Ekspertlərin və ekspert qrupu üzvlərinin əməyi ADNSU tərəfindən müəyyən edilmiş
layihələrin ekspertizası qaydalarına uyğun olaraq ödənilir.
5. Layihələrin həyata keçirilməsi şərtləri
5.1. Müsabiqədən keçmiş layihələrin maliyyələşdirilməsi həmin layihələrin iddiaçılarına (fiziki
şəxslər, müvəqqəti elmi yaradıcı kollektivlər və qurumlar) ADNSU tərəfindən büdcədən kənar
maliyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilir.
5.2. Müsabiqədən keçmiş layihələrin yerinə yetirilməsi və maliyyələşdirilməsi məqsədilə
"UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı ilə layihənin rəhbəri arasında layihənin həyata
keçirilməsi ilə bağlı tərəflərin qarşılıqlı məsuliyyət və vəzifələrini müəyyən edən müqavilə
bağlanır.
5.3. "UNİVERSİTET QRANTI"nda müsabiqədə iştirak edən layihə iştirakçılarının 35 yaşınadək
olanlarının sayı layihənin ümumi iştirakçılarının sayının 20 %-dən az olmamalıdır.
5.4. "UNİVERSİTET QRANTI" müsabiqəsində iştirak etmək üçün ayrılmış qrant vəsaitinin
bölgüsu aparılarkən layihənin smeta xərcləri aşağıdakı maddələri nəzərə almaqla tərtib edilsin:
- əmək haqqı xərcləri – 51%;
- kimyəvi reaktivlər, komplektləşdirici məmulatlar və avadanlıq xərcləri;
- ezamiyyət xərcləri;
- kənar təşkilatların xidmətlərinin ödəniş xərcləri (əgər varsa).
5.5. "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı yerinə yetirilməkdə olan layihələr üzrə aralıq
hesabatlar (rüblük və yarımillik) tələb etmək, mütəmadi olaraq və ya zərurət yarandığı hallarda
layihənin texniki, elmi və maliyyə monitorinqini təşkil etmək və keçirmək hüququna malikdir.
5.6. Yerinə yetirilmiş layihələr üzrə əsas (son) hesabat layihə rəhbəri tərəfindən "UNİVERSİTET
QRANTI"nın icraçı orqanına baxılmaq üçün təqdim olunur. "UNİVERSİTET QRANTI"nın
icraçı orqanı layihə üzrə son hesabatı qiymətləndirmək məqsədilə ekspertlərə (ekspertlər
qrupuna) göndərir və ekspert rəyləri ilə birlikdə müvafiq qərarın qəbul edilməsi üçün ADNSUnun rəhbərliyinə təqdim edir.
5.7. "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı ilə layihənin rəhbəri arasında bağlanmış
müqavilədə layihənin dəyəri, hesablaşma qaydası, layihənin həyata keçirilmə müddəti, aralıq və
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əsas hesabatların təqdim edilmə müddəti, maliyyə, elmi və texniki monitorinq qaydaları, əsas
gözlənilən nəticələr, başa çatdırılmış layihənin və onun ayrı-ayrı mərhələlərinin qəbul olunma
müddəti və qaydaları və digər zəruri müddəalar nəzərdə tutulmalıdır.
5.8. Elmi-tədqiqatların müasir tələblərə cavab verən maddi-texniki təminatı (pilot və ya xüsusi
proqramlar çərçivəsində) "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanının təqdimatına əsasən
layihədə nəzərdə tutulmuş smeta xərcləri çərçivəsində ADNSU tərəfindən həyata keçirilir.
5.9. Layihənin maliyyələşdirilməsi aralıq elmi və maliyyə hesabatlarına, monitorinqlərin
nəticələrinə, həmçinin "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanıın ekspertlərinin əsaslandırılmış rəy və tövsiyyələri əsasında ADNSU tərəfindən vaxtından əvvəl dayandırıla bilər.
5.10. Layihənin rəhbəri və ya hər hansı bir icraçısı yaranmış vəziyyətlə əlaqədar (uzun müddətli
ezamiyyət, xəstəlik və s.) layihənin yerinə yetirilməsi üzrə öz vəzifələrini icra edə bilmədikdə,
"UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı monitorinq hesabatı əsasında layihə rəhbərinin
digər şəxslə (yalnız mövcud icraçılar sırasından) əvəz edilməsi, icraçının isə layihədən
kənarlaşdırılması barədə qərar qəbul edə bilər.
6.Müsabiqələrin xüsusiyyətləri
6.1.Müsabiqəyə təqdim olunan, elmi tədbirlərdə iştirak üçün nəzərdə tutulmuş müsabiqələr
istisna olunmaqla, bu Qaydaların 1.4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş layihələr "UNİVERSİTET
QPANTI"nın icraçı orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş müddət ərzində (son qəbul günü və
saatından əvvəl) qəbul olunur. Müsabiqələr ildə bir dəfə keçirilir. Əvvəlki müsabiqənin nəticələri
və növbəti müsabiqənin başlanması barədə müvafiq məlumat bir qayda olaraq hər ilin noyabr
ayının sonuna kimi elan edilir. Müsabiqənin növündən asılı olaraq nəticələr göstərilən
tarixlərdən əvvəl də elan edilə bilər.
6.2. Təqdim olunan materialların forma və siyahısı konkret müsabiqəyə uyğun olaraq müəyyən
edilir.
6.3. Elmi-tədqiqatların maddi-texniki bazalarının müasir səviyyədə yenilənməsini nəzərdə tutan,
eyni zamanda kollektiv istifadə oluna biləcək müasir elmi avadanlıqlar mərkəzlərinin
yaradılmasına yönəldilən layihələr bu Qaydalara uyğun olaraq maliyyələşdirilə bilər. Bu cür
maliyyə dəstəyi eyni tədqiqat qrupuna üç ildə bir dəfə göstərilə bilər.
7.Əlavə müddəalar
7.1. Ərizənin və bu Qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə olunan sənədlərin düzgün
doldurulması prosesini asanlaşdırmaq və effektivliyini artırmaq məqsədilə ərizələrin qəbulu üçün
nəzərdə tutulmuş dövr ərzində "UNİVERSİTET QRANTI"nın icraçı orqanı tərəfindən məsləhət
saatları və seminarları təşkil edilə bilər.
7.2. Ərizələrin və bu Qaydalara uyğun olaraq ərizəyə əlavə edilən sənədlərin formaları ADNSUnun internet saytında yerləşdirilir.
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