Bakı Ali Neft Məktəbinin Məzunlarının Assosiasiyası haqqında Əsasnamə

1. Ümumi müddəalar
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Bakı Ali Neft Məktəbinin (BANM) Məzunlar Assosiasiyası (bundan sonra
Assosiasiya) BANM-də təhsil almış məzunların Ali Məktəblə əlaqələrinin
möhkəmləndirilməsi, onların Ali Məktəbin fəaliyyətinə dəstək verməsi, Ali
Məktəbin fəaliyyətinin hər yerdə təbliğ edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərən
ictimai təşkilatdır.
Assosiasiya öz fəaliyyətini BANM-in qarşısında duran vəzifələrin müvəffəqiyyətlə
yerinə yetirilməsinə, Ali Məktəbin nüfuzunun daim artırılmasına hərtərəfli dəstək
verilməsi istiqamətində qurur və bu məqsədlə həyata keçirdiyi tədbirləri daim Ali
Məktəbin rəhbərliyi ilə razılaşdırır.
Assosiasiya gündəlik fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının elm və təhsil
haqqında qanunvericilik aktlarının, SOCAR-ın bu sahədə qəbul etdiyi
qərarlarının, BANM-in Nizamnaməsinin müddəalarının və rektorun əmrlərinin
tələblərini nəzərə almaqla qurur.
Assosiasiyanın ofisi BANM-in kampusunda, Bakı şəhəri, Səbail rayonu, BibiHeybət qəsəbəsi, Bibi-Heybət yolu ünvanında yerləşir;
Assosiasiya sənədləşdirmə üçün blanka, künc ştampına, möhürə, loqotipə,
banklarda manatla və xarici valyuta ilə hesablaşma hesablarına malikdir.

2. Assosiasiyanın əsas vəzifələri
2.1.

Assosiasiyanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır:
2.1.1.
Ölkə daxilində və xaricdə BANM-in nüfuzunu daim qorumaq, onun
fəaliyyətini ölkədə və xaricdə təbliğ etmək;
2.1.2.
BANM-in fəaliyyətinə dəstək verilməsinə ölkədə və xaricdə yaşayan fiziki
şəxsləri, ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən hüquqi şəxsləri cəlb etmək;
2.1.3.
BANM-in məzunlarının “alma mater”lə daimi əlaqə saxlamasını təmin
etmək, onların təhsili ilə bağlı sənədləşdirmə məsələlərini həll etmək;
2.1.4.
Məzunlarının iştirakı ilə BANM-də və digər yerlərdə elmi-texniki, sosialmədəni xarakterli tədbirlər keçirmək;
2.1.5.
Ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatları BANM-lə
əməkdaşlıq əlaqələri qurmağa təşviq etmək;
2.1.6.
BANM-də məzunlarla bağlı müxtəlif yönümlü və müxtəlif miqyaslı tədbirlər
keçirmək;
2.1.7.
BANM-in məzunlarının karyera uğurları haqqında məlumatlar toplamaq və
təbliğ etmək, onların fəaliyyəti haqqında məlumatları yaymaq;
2.1.8.
BANM-in kampusunda «Məşhur məzunlar qalereyası»nı yaratmaq;
2.1.9.
BANM-in məzunlarının və tələbələrinin birgə iştirakı ilə müxtəlif tədbirlər
keçirmək;

2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

BANM-də Karyera Mərkəzinin yaradılmasına köməklik etmək və bu
mərkəzlə sıx əməkdaşlıq etmək;
BANM-in İnternet səhifəsində məzunlar altsəhifəsini yaratmaq;
Müxtəlif ölkələrdə və müxtəlif müəssisələrdə çalışan məzunlar vasitəsilə
elm, texnika və sənaye sahələrində baş verən yeniliklər, kadrların biliklərinə
və şəriştələrinə tələbatlarda baş verən dəyişikliklər haqqında məlumatlar
tapmaq, təhlil aparmaq və tədris planlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
BANM-in rəhbərliyinə təkliflər vermək;
Tələbə qəbulu ərəfəsində orta məktəblərdə keçirilən tanıtım xarakterli
tədbirlərdə və il boyu orta məktəblərin kollektivləri ilə BANM-in
nümayəndələrinin görüşlərində məzunların iştirakını təmin etmək;
Dünyanın qabaqcıl universitetlərində məzunlarla iş üzrə həyata keçirilən
mütərəqqi yanaşmalar haqqında məlumatları BANM-də tətbiq etmək üçün
Assosiasiyanın rəhbərliyinə təqdim etmək.

3. Assosiasiyanın hüquqları
3.1.

Assosiasiya BANM-lə münasibətdə aşağıdakı hüquqlara malikdir:
3.1.1.
BANM-in fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinə aid məlumatları Ali Məktəbin
rəhbərliyindən almaq və onlardan öz vəzifələrinin icrasında istifadə etmək;
3.1.2.
BANM-in məzunlarının həyat və fəaliyyəti ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi
üçün BANM-in rəhbərliyinə təkliflər vermək, onları razılaşdırmaq və həyata
keçirmək;
3.1.3.
Ölkədəki və xaricdəki fiziki və hüquqi şəxslərlə BANM-lə əməkdaşlıqla
bağlı danışıqlar aparmaq və əlaqələrin qurulması üçün BANM-in
rəhbərliyinə təkliflər vermək;
3.1.4.
BANM-in rəhbərliyi ilə razılaşdırmaq şərtilə kampusda yaradılmış
infrastrukturdan müxtəlif elmi, tədris, təlim, mədəni, sosial, idman və s.
xarakterli tədbirlərin keçirilməsi üçün istifadə etmək;
3.1.5.
BANM-in rəhbərliyinin razılığı və yaxud tapşırığı ilə müxtəlif məsələlər üzrə
ölkədə və xaricdə keçirilən müzakirələrdə verilmiş səlahiyyətlər
çərçivəsində BANM-i təmsil etmək.

4. Assosiasiyanın üzvləri
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

BANM-də bütün səviyyələrdə təhsil almış və məzun olmuş şəxslər
Assosiasiyanın fərdi üzvləri ola bilərlər.
BANM-in fəaliyyətinə rəğbət bəsləyən və onun fəaliyyətinə töhfə vermək istəyən
hər bir azərbaycanlı vətəndaşı Assosiasiyanın təəssübkeş üzvü ola bilər.
BANM-in məzunlarının rəhbərlik etdiyi və ya işlədiyi hər bir müəssisə və təşkilat
Assosiasiyanın kollektiv üzvü ola bilər.
Assosiasiyanın fərdi, təəssübkeş və kollektiv üzvü olmaq üçün Assosiasiyanın
elektron ünvanına (bhos.mezun@edu.az) məktub göndərmək və ya bilavasitə
ərizə ilə müraciət etmək tələb olunur. Məktubda və müraciətdə hansı motivlərə
görə üzv olmaq istəyi və BANM-in fəaliyyətinə hansı dəstəyi vermək arzusu və
imkanları göstərilməlidir;

4.5.

Assosiasiyanın fərdi, təəssübkeş və kollektiv üzvlərinin vəzifələri Əsasnamənin
2-ci bölməsində sadalanan vəzifələrin icrasında bilavasitə iştirak etmək və ya
vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsində bu işlərə dəstık verməkdir.

5. Assosiasiyanın idarə olunması
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Assosiasiyanın kollegial idarəetmə orqanı Məzunlar Yığıncağıdır. Məzunlar
Yığınacağı ildə bir dəfə BANM-in növbəti məzunlarının buraxılışı ərəfəsində
çağırılır. Məzunlar Yığıncağı BANM-in növbəti buraxılışı ilə bağlı məsələləri
müzakirə edir və növbəti il üçün iş planı qəbul edir.
Növbəti Məzunlar Yığıncağına qədər müddətdə Assosiasiyanın fəaliyyətinə İdarə
heyəti rəhbərlik edir. Idarə heyəti qəbul edilmiş iş planına uyğun tədbirlər həyata
keçirir, zəruri hallarda bu plandan əlavə ortaya çıxan məsələləri həll edir,
Assosiasiyanın üzvləri ilə əlaqələri nəzarətdə saxlayır, Məzunlar Yığıncağında il
ərzində görülmüş işlər haqqında hesabat və Assosiasiyanın fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verir.
Idarə heyətinin tərkibi tədris və idarəetməni həyata keçirən struktur bölmələrin
təklifləri əsasında BANM-in Elmi Şurasında təsdiq olunur. Bu tərkibdən Elmi
Şuranın qərarı ilə Assosiasiyanın prezidenti və baş katibi seçilir. Idarə heyətinin
üzvlərinin sayı 5-7 nəfər qəbul olunur.
BANM-in tədris və idarəetmə struktur bölmələri ilə daimi əlaqələrin təmin
edilməsi üçün Idarə heyətinin tərkibinə bu bölmələrin əməkdaşları daxil edilə
bilər. Bu Assosiasiyanın fəaliyyətinin ilk illərində işlərin səmərəli təşkili üçün çox
vacibdir.
Idarə heyəti Assosiasiyanın illik iş planının layihəsini tərtib edir və Məzunlar
Yığıncağında müzakirəyə təqdim edir.
6. Assosiasiyanın fəaliyyətinin təşkili

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Assosiasiyanın fəaliyyətinin təşkili üçün BANM-in kampusunda müvafiq ofis
yaradılır və müasir kommunikasiya vasitələri ilə təchiz olunur.
Assosiasiyanın cari fəaliyyəti Idarə heyəti tərəfindən Məzunlar Yığınacağında
təsdiq olunmuş iş planı üzrə həyata keçirilir.
Idarə heyəti öz iclasında iş planına daxil edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi
üçün zəruri olan işləri müzakirə edir və onların icrasını təmin edir.
Zərurət yarandıqda iş planına daxil edilməyən, lakin BANM-in fəaliyyətinə dəstək
olan digər tədbirlər də həmin qaydada həyata keçirilir.
7. Assosiasiyanın maliyyə fəaliyyəti

7.1.

Assosiasiya aşağıdakı maliyyə vəsaitlərinə malik ola bilər:
7.1.1.
Assosiasiyanın fərdi və kollektiv üzvlərinin ildə bir dəfə ödədikləri üzvlük
haqlarından daxil olan vəsaitlər;
7.1.2.
BANM-in təəssübkeşləri olan ölkə vətəndaşlarının, ölkədəki və xaricdəki
müəssisə və təşkilatların könüllü olaraq ayırdıqları vəsaitlər;
7.1.3.
Qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər

7.1.4.

Assosiasiya onun sərəncamında olan maliyyə vəsaitlərini BANM-in
rəhbərliyi ilə razılaşdırmaqla idarə edir.
8. Digər müddəalar

Zərurət yaranarsa bu Əsanaməyə BANM-in Elmi Şurasında təsdiq edilməklə dəyişikliklər
və əlavələr edilə bilər.

Əsasnamə Bakı Ali Neft Məktəbinin Elmi Şurasının 08.06.2017-ci il tarixli iclasında
(protokol №05-2016/2017) müzakirə edilib və bəyənilib.

