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“Bakı Ali Neft Məktəbi artıq 6 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu fəaliyyət
çox uğurludur. Bu illər ərzində bu ali məktəb Azərbaycanın təhsil
məkanında artıq öz layiqli yerini tuta bilibdir.”

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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“Bakı Ali Neft Məktəbi dünya
standartlarına uyğun tədris proqramları,
SOCAR-ın və ölkənin digər sənaye
sahələrinin müasir təlim texnologiyaları
əsasında ingilis dilində təhsil almış
yüksək ixtisaslı mühəndis kadrlarına
olan ehtiyacı ödəməyi özünə məqsəd
qoyur. Bu ali məktəb SOCAR-ın
strateji hədəflərindən birinə - insan
resurslarının inkişafı strategiyasına
xidmət edən ən önəmli layihələrindən
biridir. BANM-in dayanıqlı inkişafı bizim
üçün ölkəmizin neft və qaz sənayesinin
uğurlu gələcəyinin təmin edilməsi,
həmçinin neft kapitalının davamlı
olaraq insan kapitalına çevrilməsi
baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Buna görə də Bakı Ali Neft Məktəbi
öz təlim və tədris proqramlarının hər
zaman ən yüksək keyfiyyətlərə cavab
verməsi üçün çalışmalı və Ali məktəbin
ümumilikdə dayanıqlı inkişaf etməsinə
xüsusi diqqət göstərməlidir.”

Rövnəq Abdullayev
SOCAR-ın prezidenti

“

Dayanıqlı inkişaf mövcud nəsillərin
ehtiyaclarını gələcək nəsillərin öz
ehtiyaclarını ödəmə qabiliyyətini
təhlükə altına salmadan ödəyən
inkişafdır.”
– Brundtland Komissiyası, 1987

REKTORUN ÖN SÖZÜ

Bəşəriyyətin olduqca
mürəkkəb və mühüm ekoloji,
iqtisadi və sosial çətinliklərlə
qarşılaşmasının nəticəsidir ki,
dayanıqlı inkişaf bütün dünya
üzrə ən vacib trendlərdən
birinə çevrilmişdir. Bakı Ali Neft
Məktəbində biz inanırıq ki, ali
təhsil müəssisələri dayanıqlı
inkişaf problemlərinin həll
olunması üçün çox böyük
potensial və bu potensialın
nəticəsi olaraq mühüm
cavabdehlik daşıyır.
Bizim dayanıqlı inkişafa olan
yanaşmamız mərkəzləşdirilmiş
və məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirilir və bütün maraqlı
tərəflərimizi nəzərdə tutur.
Bu prosesdə yalnız tələbələr
və əməkdaşlarımız deyil,
partnyorluq və əməkdaşlıq
etdiyimiz hər bir qurumun da
iştirakı təşviq edilir.
Azərbaycan üçün neft-qaz
sənayesinin əhəmiyyətini
nəzərə alaraq Bakı Ali
Neft Məktəbi Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin “neft kapitalının
insan kapitalına çevrilməsi”
strategiyasını artıq yeddi ildir
ki, uğurla həyata keçirir. 2017ci ildə Bakı Ali Neft Məktəbi
ilk dəfə 102 tələbəsini məzun
etmiş və məzunlarımızın
hamısı işlə təmin olunmuşdur.
2018-ci ildə məzun olmuş
92 nəfər tələbəmizin 98%-i
artıq işlə təmin olunmuşdur.

Məzunlarımız bizim ən böyük
qürur mənbəyimiz olmaqdan
əlavə, Azərbaycanın dayanıqlı
inkişafı üçün verdiyimiz ən
böyük töhfədir. Xaricdən cəlb
olunan mütəxəssislərdən
asılılığın azaldılması və
yerli kadrların mükəmməl
şəkildə yetişdirilməsi Bakı Ali
Neft Məktəbinin ən böyük
nailiyyəti və Azərbaycan
iqtisadiyyatının tərəqqisi
üçün qarşısına qoyduğu əsas
məqsədlərindəndir.
Bakı Ali Neft Məktəbi dövlətin
dayanıqlı inkişafı məqsəd
qoymasını dərk edir və bu
yolda hərtərəfli dəstəyini
nümayiş etdirir. Ölkənin
öndəgedən və innovativ
təhsil müəssisəsi olaraq, biz
qarşımıza böyük hədəflər
qoyur və bu hədəflərə nail
olmaq üçün düşünülmüş və
uzaqgörən strateji addımlar
atırıq. Bu siyasətin nəticəsində
biz Ali məktəbimizdə dayanıqlı
inkişafı əks etdirən müasir
və dinamik mədəniyyətin
yaradılmasına nail olmuşuq.
İndiyədək əldə olunan
nailiyyətlərimizə baxmayaraq
biz daima inkişaf etmək
və daha da irəliləmək
arzusundayıq. Qürur və fərəh
hissi ilə Dayanıqlı İnkişaf üzrə
ilk Hesabatımızı oxuculara
təqdim edirəm. Qeyd etmək
istəyirəm ki, bu Hesabat Bakı
Ali Neft Məktəbinin ilk hesabatı

olmaqla yanaşı, həmçinin
ümumiyyətlə Azərbaycanın
ali təhsil müəssisələri arasında
Dayanıqlı İnkişaf üzrə dərc
olunmuş birinci hesabatdır.
Hesabat GRI standartlarının
“Əsas” tətbiqetmə səviyyəsi
üzrə hazırlanmışdır. Bu
hesabatı hazırlamaqda
əsas məqsədimiz yalnızca
nailiyyətlərimizlə bölüşmək
deyil, həmçinin dayanıqlı
inkişaf üzrə gələcək
hədəflərimizi bəlirləmək və
bu hədəflərə doğru inamla
addımlamaqdır. Yeni və gənc
bir müəssisə olduğumuzu
nəzərə alaraq, gələcəyə yönəlik
hədəflərimiz həmçinin halhazırda mövcud olmayan lakin
zəruri olduğunu dərk etdiyimiz
mövzuları əhatə edəcək və
gələcək hesabatlarımızda öz
əksini tapacaqdır.
Bu hesabatı dərc etməklə
Azərbaycanda yalnız təhsil
müəssisələrini deyil, dövlət
və özəl sektorda fəaliyyət
göstərən bütün müəssisə və
təşkilatları dayanıqlı inkişafa
töhfə vermək arzusunu
bildirirəm.
Dayanıqlı inkişafa nail olmaq
ümidi ilə.

Elmar Qasımov

01
Hesabatın metodologiyası və
əhatə dairəsi
01.1 Əhatə dairəsinin təyin olunması
Dayanıqlı İnkişaf hesabatının yazılması zamanı Bakı
Ali Neft Məktəbinə (bundan sonra “BANM”) aid təsviri
açıqlamalar Ali məktəb yarandığı tarixdən hazırki
dövrədək olan müddəti, kəmiyyət açıqlamaları isə
Universitetin 2015-2016, 2016-2017 və 2017-2018-ci
tədris illəri üzrə fəaliyyətini əhatə edir və bu, BANM-in
dayanıqlı inkişaf üzrə ilk hesabatıdır.
Hesabata Ali məktəbin fəaliyyəti üçün əhəmiyyətli
olan bütün mövzular daxil edilmiş, müvafiq maraqlı
tərəflərin fikirləri nəzərə alınmış və təhlil edilmişdir.
Hesabat üçün Ali məktəbin müxtəlif şöbələrindən
məlumatların toplanması və hesabatın yazılması
prosesində beynəlxalq GRI standartları əsas
götürülmüşdür və hesabat GRI standartlarının “Əsas”
tətbiqetmə səviyyəsinə uyğun olaraq tərtib edilmişdir.
Bu hesabatda əks etdirilən məlumat və göstəricilər EY
şirkəti tərəfindən xarici audit prosesindən keçirilmişdir.
Bu hesabatın Universitetin ilk Dayanıqlı İnkişaf
hesabatı olduğunu nəzərə alaraq, dayanıqlı inkişaf
strategiyası, spesifik planlar və hədəflər ilkin mərhələdə
olduğu üçün təfərrüatlı şəkildə təsvir olunmamışdır.
Buna baxmayaraq, bu hesabatla Universitet dayanıqlı
inkişafa olan yanaşmasını nümayiş edir və hər iki
ildən bir dayanıqlı inkişaf üzrə hesabat dərc etməyi
planlaşdırır. Gələcək hesabatlarda Universitetin
dayanıqlı inkişaf öhdəlikləri üzrə strategiyası və bu
öhdəliklər üzrə proqresin ölçülməsi prosesi daha ətraflı
şəkildə açıqlanacaqdır.

YOXSULLUĞA
SON

ACLIĞA
SON

Gender
bərabərlİYİ

YAXŞI SəHİYYə
Və RİFAH

Keyfİyyətlİ
təhsİl

TƏMİZ SU
və sanİtarİya

Sərfəlİ və
təmİz enerjİ

Sənaye, İnnovasİya
və İnfrastruktur

Bərabərsİzlİyİn
Azaldılması

DAYANIQLI
ŞƏHƏRLƏR
VƏ İCMALAR

MƏSULİYYƏTLİ
İSTEHLAK VƏ
İSTEHSAL

İQLİM
DƏYİŞKƏNLİYİNƏ
QARŞI MÜBARİZƏ

DƏNİZ
EKOSİSTEMİNİN
MÜHAFİZƏSİ

TORPAQ
EKOSİSTEMİNİN
MÜHAFİZƏSİ

SÜLH, Ədalət
və səmərəlİ
İNSTİTUTLAR

Layİqlİ əmək və
İqtİsadİ artım

01.2 Maraqlı tərəflərin cəlb olunması
BANM üçün maraqlı tərəflər onun ümumi fəaliyyətinə
və məqsədlərinə çatmasına bilavasitə təsir göstərən
tərəflərdir. Universitetin xarici maraqlı tərəflərinə
tələbələrin valideynləri, hökumət və qeyri-hökumət
təşkilatları, beynəlxalq qurumlar və partnyor universitet
və şirkətlər, daxili maraqlı tərəflərinə isə tələbələr və işçi
heyət daxildir. Hesabatın yazılması prosesində maraqlı
tərəflərdən bəzi tələbələr və işçi heyətin nümayəndələri
iştirak etmişdirlər.
Ali məktəbin maraqlı tərəfləri və onların cəlb edilmə
metodları aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilmişdir.
Maraqlı tərəf

Cəlb edilmə metodları

Cəlb edilmə tezliyi

Tələbələr

Sorğular
Veb-sayt
Sosial şəbəkələr və
elektron poçt
Görüşlər

İldə 2 dəfə
Davamlı
Davamlı

İşçi heyət

Sorğular və anketlər
Elektron poçt
Görüşlər

Davamlı
Davamlı
Çağırışdan asılı olaraq, ayda
1,2,4 dəfə*

Məzunlar**

Veb-sayt və sosial
şəbəkələr
Elektron poçt və telefon
Görüşlər

Davamlı

Veb-sayt və sosial
şəbəkələr
KİV
Telefon

Davamlı

Görüşlər
Yazılı əlaqələr
Veb-sayt və sosial
şəbəkələr
KİV

Lazım gəldiyi təqdirdə
Davamlı
Davamlı

İctimaiyyət

Partnyor universitetlər
və şirkətlər, dövlət
qurumları, QHT-lər,
beynəlxalq təşkilatlar

İldə 3-4 dəfə

Lazım gəldiyi təqdirdə
Lazım gəldiyi təqdirdə

Davamlı
Lazım gəldiyi təqdirdə

Davamlı

* BANM-də rəhbərliyin işçi heyəti ilə görüşləri 1, 2 və 3-cü çağırış əsasında
keçirilir. 1-ci çağırışda rektor, prorektorlar, dekanlar və şöbə rəisləri, 2-ci çağırışda
rektorat, şöbə rəisləri, mütəxəssislər və professor-müəllim heyəti, 3-cü çağırışda
isə texniki heyət də daxil olmaqla bütün əməkdaşlar iştirak edir.
** Hazırda BANM-in Tələbələrlə İş şöbəsində Məzunlarla İş üzrə mütəxəssis
çalışır. Məzunlarımız Ali məktəbin fəaliyyətinin bir sıra sahələrinə, həmçinin
müxtəlif təlimlərə cəlb olunur. Onlar BANM-in təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak,
həmçinin çıxış etmək üçün dəvət edilir, onlarla sıx əlaqələr saxlanılır. Məzunlar
Universitetə yeni daxil olmuş tələbələrə təlimlər keçmək məqsədilə də
dəvət olunur. Bundan əlavə məzunlardan bir neçəsi Bakı Ali Neft Məktəbinin
əməkdaşı olaraq çalışır, bir qrup məzun isə Ali məktəbin magistratura və MBA
proqramlarında təhsil alır.
Gələcək illərdə Universitetin məzunlarının sayının zamanla artacağını
nəzərə alaraq, onlarla əlaqələri saxlamaq və genişləndirmək üçün Məzun
Assosiasiyasının yaradılması gözlənilir.

Hesabatla əlaqədar istənilən suallar Rəhbərlik yanında
aparatda proqram meneceri Nərgiz Tarverdiyevaya
yönləndirilə bilər.
nargiz.tarverdiyeva@bhos.edu.az

MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN
TƏRƏFDAŞLIQ
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BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI

02
Bakı Ali Neft Məktəbində
Dayanıqlı İnkişaf
02.1 Dayanıqlı inkişaf mövzuları və əsas məsələlər
Təhsil
•Müvafiq dərslərin tədrisi
•Dayanıqlı təhsil
•Dinamik gələcək üçün məzunlar
Ekoloji təsir
•Sürətli inkişafın ətraf mühitə təsiri
•Ekoloji fəaliyyətin bütün əməliyyatlar
üzrə hesabatlılığı
İmkanlar və çıxışlar
•Müxtəliflik və bərabərlik
•Ali təhsil imkanlarının genişləndirilməsi
Məsuliyyətlilik və şəffaflıq
•Etik və düzgün davranış
•Dayanıqlı gələcək üçün müvafiq struktur
Maddi imkanlar
•Dayanıqlı maliyyə fəaliyyəti
•Etik yatırım imkanları
Partnyorlar və cəmiyyət
•Yerli cəmiyyətə olan təsirlər
•Qlobal və yerli partnyorluqlar
Sağlamlıq, rifah və təhlükəsizlik
•Sağlamlıq, rifah və təhlükəsizlik
•Əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlıq
İş yeri
•İşçilərin məmnuniyyəti
•İşçilərin saxlanması
Yenilik və tədqiqat
•Keyfiyyətli tədqiqat və dünya miqyaslı
yeniliklər
•Yerli cəmiyyətə dayanıqlı inkişafın
təsirləri üzrə tədqiqat və təlimlər

10

02.2 Əhəmiyyətlilik matrisi

İşçi və tələbələrin
rifahı

İqlim dəyişikliyinə
göstərilən təsirlər

Rəhbərliyin yanaşması və
fəaliyyəti

Tələbə və heyətin

İdarəetmə, öhdəliklər və cəlb
olunmalar

ətraf mühit bilikləri

Təhsil keyfiyyətinin artımı

Suyun mühafizəsi
Fakültə və heyət üçün
bərabər imkanlar

Emissiyalar və
tullantılar

Tədqiqat mərkəzləri və laboratoriyalar

Maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətlilik

Sağlamlıq və təhlükəsizlik

Kurikulumun inkişafı
Dayanıqlı təchizat

Yerli cəmiyyətə
göstərilən təsirlər

Dayanıqlı kampus

Təşkilati profil

Korporasiyalar ilə əlaqə
Korrupsiyaya qarşı mübarizə

Təhsil mühiti

Dayanıqlı materiallar
Etika və şəffaflıq
İqtisadi nailiyyətlər

Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq
Kağız sərfiyyatı

Məlumat təhlükəsizliyi

Biomüxtəlifliyə
göstərilən təsirlər

Enerji səmərəliliyi

Bakı Ali Neft Məktəbi üçün əhəmiyyətlilik

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI

11

Dəyərlərimiz
Bakı Ali Neft Məktəbi gənclərimiz üçün
parlaq gələcək təmin etmək məqsədi
ilə yaradılmış gənc universitetdir. Biz
təhsil və tədqiqatımız vasitəsilə indiki
və gələcək nəsillər üçün dünyanı daha
da yaxşılaşdırmaq üçün çalışırıq. Biz
ölkəmizə qarşısında duran ekoloji, sosial
və təhsillə bağlı çətinlikləri aradan
qaldırmaqda kömək etmək, mədəni
irsimizi gələcək üçün qoruyub saxlamaq
və çiçəklənən dünyaya öz töhfəmizi
vermək arzusundayıq.

12

Bizim missiyamız
Bakı Ali Neft Məktəbinin missiyası
müxtəlif enerji sektorları, o cümlədən
mühəndislik, texnologiya və dizaynın
müxtəlif sahələrini yüksək bilik
və bacarıqlara malik yeni nəsil
müasir və qabaqcıl kadrlarla təmin
etmək məqsədilə yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Bunun
üçün biz ən müasir texnologiyalar və
peşəkar pedaqoji işçilərlə təmin edilmiş
təhsil mühiti yaratmışıq.

03
Strateji baxış
İdarəetmə

Ekoloji İdarəetmə

Müsbət təsirlərin
əməliyyatlarımıza
inteqrasiya edilməsi
rəhbərliyimiz
üçün prioritet olan
məsələlərdən olacaqdır.
Maksimal effektivlik və
səmərəliliyə nail olmaq
üçün biz idarəetmə
sistemimizi dünyanın
ən qabaqcıl təcrübələr
əsasında yeniləyib
təkmilləşdirəcəyik.

Ekoloji dayanıqlılığı
əməliyyatlarımıza
daxil etmək, karbon
emissiyaların və
tullantıların azaldılması
üçün müvafiq siyasətləri
qəbul etmək, həmçinin
əməkdaşlarımızı,
tələbələrimizi və
qonaqlarımızı buna təşviq
etmək üçün çalışacağıq.

Strateji tətbiq planı

Dayanıqlı inkişaf
üçün təhsil

Tədqiqat

Cəmiyyət

Tələbələrimiz üçün
sosial təsir məsələləri
haqda daha çox
öyrənmək və cəmiyyətin
rifahı üçün mövcud olan
layihələrdə iştirak etmək
imkanları yaratmaq
məqsədi ilə kurrikulum
vasitəsilə müsbət sosial
təsirlər və dayanıqlı inkişaf
prinsiplərini tətbiq etməyi
öhdəmizə götürürük.

İşimiz vasitəsilə iqtisadi
və sosial təsirləri daha
dərindən anlamağı və
tətbiq etməyi öhdəmizə
götürürük. Anlayırıq
ki, effektiv və dayanıqlı
təsirləri reallaşdırmaq
üçün konseptual tədqiqat
mütləqdir.

Tədqiqat, təhsil,
dayanıqlı inkişafa olan
töhfələrimiz, tələbə və
məzunlarımızı müsbət
təsirlər yaratmağa təşviq
etməklə cəmiyyətimizi
inkişaf etdirməyə davam
edəcəyik.

İdarəetmə və monitorinq
BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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04
Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin strategiyamıza
inteqrasiya olunması
2016-cı
il
oktyabrın
6-da
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
cənab
İlham
Əliyevin 1066 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurası yaradılmışdır. Şuranın
əsas məqsədi 2030-cu ilədək Azərbaycan üçün
əhəmiyyət kəsb edən qlobal məqsəd və hədəflərə
uyğun milli prioritetləri və onlara dair göstəriciləri
müəyyən etmək, ölkədə sosial-iqtisadi sahələri
əhatə edən dövlət proqramlarının və strategiyaların
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmasını
təmin etmək və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail
olunması ilə əlaqədar illik hesabat hazırlamaqdan
ibarətdir. Şura yaranma tarixindən indiyədək artıq
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altı iclas təşkil etmişdir. Bundan əlavə, Azərbaycan
2016-cı ilin noyabr ayında Paris İqlim Sazişini
ratifikasiya etmiş 195 ölkədən biridir.
Ölkənin aparıcı təhsil müəssisələrindən biri olaraq
Bakı Ali Neft Məktəbi də bu Hesabat vasitəsilə
dövlətin qarşısında qoyduğu bu hədəflərə nail
olması üçün öz dəstəyini bariz olaraq nümayiş
etdirir. Bu səbəbdən Hesabatın bölmələri müvafiq
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə uzlaşdırılmış və
BANM-in fəaliyyəti bu Məqsədlər üzrə açıqlanmışdır.
Növbəti səhifədə BANM üçün ən əhəmiyyətli
Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri seçilmiş və bu
Məqsədlər yönündə Ali məktəbin həyata keçirdiyi
təşəbbüslər təsvir olunmuşdur.

Təşəbbüslər
SÜLH, Ədalət
və səmərəlİ
İNSTİTUTLAR
Ke
təh yfİy
sİl yət

lİ

lİyİn
bərsİz
Bəra dılması
Azal

Səna
və İnfye, İnnova
rastr sİya
uktur

və
ək
əm tım
qlİ dİ ar
İ
y
La tİsa
İq

Hər kəs üçün əhatəli və ədalətli təhsili təmin
etmək və ömürlük öyrənmə imkanlarını təşviq
etmək;
Tələbələr və heyət üçün bərabər imkanlar;

MƏS
İSTEHULİYYƏTLİ
İSTEH LAK VƏ
SAL

Ə
İQLİM KƏNLİYİNİZƏ
DƏYİŞ I MÜBAR
QARŞ

MƏQSƏDLƏR ÜÇÜN
TƏRƏFDAŞLIQ

Resurs və enerji səmərəliliyinin, davamlı
infrastrukturun təşviq edilməsi, tələbə və
heyətin ətraf mühit biliklərinin artırılması;
Tələbə və heyətin rifahını təmin etmək və
onların sağlamlığını təşviq etmək;
Elektrik istehlakının azaldılması;
Hər kəs üçün suyun və sanitariyanın
mövcudluğunu və dayanıqlı idarə edilməsini
təmin etmək;
Emissiyaların tənzimlənməsi ilə iqlim
dəyişikliyinə qarşı mübarizə aparmaq üçün
tədbirlərin görülməsi, enerji və su istehlakının
azaldılması;
Tələbə və heyət arasındakı yeni innovativ
fikirlərin dəstəklənməsi, xarici tələbələrin
BANM-də təhsil almaları üçün yeni layihələrlə
imkan yaradılması;
Tələbələr üçün müxtəlif ictimai layihələr
yaratmaq, tələbələri yüksək keyfiyyətli təhsil ilə
təmin etmək və onlara karyera hədəfləri üzrə
yardım etmək;

TƏ
və MİZ S
san U
İta
rİ

YYə
əHİ
ŞI S H
YAX RİFA
Və

ya

Sərfəlİ və
təmİz enerjİ

Tələbə və heyət üçün şəffaf və təhlükəsiz
mühitin yaradılması və qorunması;
BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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Köməkçİ dəstək
xİdmətlərİ

İnsan Resursları, Müasİr alətlər və
İnfrastruktur, Məqsədlər üçün tərəfdaşlıq

ƏSAS dəstək
xİdmətlərİ

Dayanıqlı kampus İnkİşafı, Dayanıqlı
təchİzat, Tədqİqat mərkəzlərİ və
laboratorİyalar, Təhsİl mühİtİ

05.1 Ümumi
2011-ci ildə əsası qoyulan Bakı
Ali Neft Məktəbi ilk tədris ilinə
Xətai korpusunda başlamışdır.
2017 - ci ildə ölkə prezidentinin
iştirakı ilə Bibiheybət kampusunun
açılışı olmuşdur. Hal-hazırda,
BANM hazırlıq kursu və MBA
proqramının tələbələri üçün Xətai
korpusunda (Xocalı prospekti
30), digər tələbələr üçün isə
Bibiheybət kampusunda (Səbail
rayonu, Yeni Salyan yolu 3-cü km.
25) tədrisi təşkil edir. Ümumilikdə,
BANM-də 234-ü qadın, 490-ı kişi
olmaqla cəmi 724 nəfər tələbə
təhsil alır. Bunlardan 659 nəfər
bakalavr səviyyəsində, 65 nəfər
isə magistratura səviyyəsi (MBA
proqramı daxil olmaqla) üzrə
təhsil alır. Tələbələrdən doqquzu
əcnəbidir.

AZƏRBAYCANIN ƏN
YÜKSƏK REYTİNQLİ
UNİVERSİTETİ

Kurrİkulumun
İnkİşafı, Tədrİs
bacarıqlarının
İnkİşafı, İnzİbatİ
bacarıqların
İnkİşafı

Tələbələr,
Tədrİs
heyətİ,
İnzİbatİ
heyət

Məşğulluq,
davamlı
təhsİl, Təhsİl
keyfİyyətİnİn
artımı

Məzun
münasİbətlərİ,
İqtİsadİ
naİlİyyətlər,
Korporatİv
dünya İlə əlaqə

7.5 ha

KAMPUSLAR VƏ ƏRAZİ

İŞÇİLƏR

Əsas kampus

(hektar)
7.5

Xətai korpusu

0.15

Ümumi

7.65

TƏLƏBƏLƏR

Kişi

49

Kişi

490

Qadın

68

Qadın

234

Ümumi

117

Ümumi

724

təhsİl və əlaqələr

Beynəlxalq tələbələr

Bakı Ali Neft Məktəbinin
əsas öncəliyi tələbələrini
yüksək keyfiyyətli və beynəlxalq
səviyyəli təhsil sistemi ilə təmin
etmək, onların nəzəri və praktiki
bacarıqlarının yüksək səviyyədə
olduğuna əmin olmaq üçün təhsil
və sənaye arasında körpü rolu
oynamaqdır.

BANM BMT-nin Təlim və Tədqiqat
İnstitutu ilə birgə “Nigeriyanın Neftvə Qaz Sənayesində Potensialın
Gücləndirilməsi” layihəsinə
imza atmış və bir neçə nigeriyalı
tələbənin təqaüdlə BANM-də 4 illik
Neft-qaz mühəndisliyi ixtisası üzrə
təhsil almasına şərait yaradacaq
layihəyə başlamışdır.

mühəndİslİk və MBA
proqramları

İQTİSADİ STRUKTUR

BANM-in tədris proqramlarına
bakalavr və magistratura səviyyələri
üzrə Neft-qaz mühəndisliyi,
Kimya mühəndisliyi və Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
ixtisasları daxildir. Yenicə açılmış
“Biznesin İdarə edilməsi” üzrə
magistratura (MBA) və bakalavr
səviyyəsində “İnformasiya
təhlükəsizliyi” ixtisasları
gələcəkdə Ali məktəbin sosial və
iqtisadi sahədə təsir imkanlarını
genişləndirəcəyinə işarədir. Bundan
əlavə, universitetin bərpa olunan
enerjinin inkişafına yönəlik təşkil
etdiyi elmi-araşdırma mərkəzi,
kağız və enerji sərfiyyatının
azaldılmasına yönəlmiş tədbirlər
planı ekoloji baxımdan əsas təsir
sahələrindən sayıla bilər.

Dünya Enerjİ unİversİtetlƏrİ
BİRLİYİNƏ üzvlük
Bakı Ali Neft Məktəbi Qara
Dəniz Universitetləri Şəbəkəsinin
və İslam Dünyası Universitetləri
Birliyinin üzvüdür, həmçinin Avropa
Universitetləri Fonduna qoşulması
planlanır. 2018-ci il sentyabr ayında
BANM Dünya Enerji Universitetləri
Birliyinə üzv oldu.
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Bacarıqlı
tələbələr,
Bacarıqlı
tədrİs heyətİ,
Bacarıqlı
İnzİbatİ heyət

ÇATDIRILAN
DƏYƏR

05
Bakı
Ali Neft
Məktəbi
üzrə
faktlar

DƏYƏR ZƏNCİRİ

Bakı Ali Neft Məktəbi qeyri-mənfəət
ictimai qurumudur və yeganə
səhmdarı olan SOCAR tərəfindən
maliyyələşdirilir, həmçinin
Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Nazirliyi tərəfindən tələbələrin
təqaüdlərinin ödənilməsi üçün
vəsait alır.
SOCAR tərəfindən ödənilmiş
maliyyə vəsaitləri Universitetin
administrativ xərclərini, məsələn
maaşlar, kommunal xərclər və
texniki xidmət xərclərini qarşılamaq
üçün istifadə olunur. Həmçinin
bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi
Avropanın neft-qaz sahəsində
ən nüfuzlu universitetlərinin
təcrübəsindən faydalanmaq,
bu universitetlərin proqram və
kurrikulumundan istifadə etmək
üçün sərf olunur.

İLK UNİVERSİTET
Azərbaycanda 4 ISO sertifikatına
malik ilk universitet Bakı Ali Neft
Məktəbidir.

Tələbələr xüsusi kurrikulum sistemi ilə təhsil
aldığı və yerli və beynəlxalq şirkətlərin təcrübə
proqramlarında iştirak etmək fürsətləri olduğu
üçün artıq tələbə vaxtlarından mütəxəssis kimi
yetişdirilirlər.
Buna görə də BANM-in məzunlarının işə qəbul
səviyyəsinin ən yüksək səviyyədə olması Ali
məktəbin sosial miqyasda vacib təsir sahələrindən
biridir. Tələbələr üçün təhsil aldıqları müddətdə
yaradılan sosial-mədəni imkanlar (ayda bir dəfə
tələbələr və işçi heyətin teatr tamaşalarına,
muzeylərə, müxtəlif rayonlara səfərləri), tələbə və
işçi heyətin intellektual səviyyəsinin artmasına,
vaxtdan səmərəli istifadə və kollektivçilik ruhunun
artması üçün xidmət edir və bu da Universitetin
müsbət sosial təsirlərindən biridir.
BANM nəinki yalnız öz tələbələri, eyni zamanda
Azərbaycanın digər universitetləri və dünyanın
bir sıra ölkələrindən olan tələbələr üçün də sosial
layihələr həyata keçirir. Azərbaycanda təhsil alan
bütün mühəndislik tələbələri üçün nəzərdə
tutulan “Mühəndislər üçün biznes təhsili” layihəsi,
BANM-in idman infrastrukturunda təşkil olunan
idman yarışları və s. buna nümunədir. Bundan
əlavə, məzunların effektiv iş səviyyəsi dirçəlməkdə
olan Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına
olduqca müsbət təsir edir və bu Universitetin
iqtisadi anlamda ən böyük təsirlərindən hesab
edilə bilər.

05.2 Kampus

DAYANIQLI ŞƏHƏRLƏR
VƏ İCMALAR
Bakı Ali Neft Məktəbinin Bakının Bibiheybət
qəsəbəsində yerləşən yeni kampusu yüksək
səviyyəli şəraiti, ən müasir təlim avadanlıqları ilə
seçilir.
Burada təlim-tədrisin müasir standartlara
uyğun səviyyədə aparılması üçün hər cür
şərait yaradılmışdır. Kampusun əsas binasında
üzgüçülük hovuzu, iki ədəd idman zalı, akt zalı,
yeməkxana, kitabxana, inzibati və tədris korpusları
yerləşir. Əsas korpusun sahəsi 42,000 m2, beş
korpuslu yataqxananın ümumi sahəsi isə 4,800
m2-dir. Əlavə olaraq həyətdə açıq voleybol,
basketbol, yüngül atletika meydançaları, tenis
kortları, 1200 nəfərlik tribunası olan stadion da
inşa edilmişdir. Kampusun həyətyanı sahəsində
geniş yaşıllaşdırma işləri aparılmış, yüzlərlə ağac
əkilmişdir.
Həmçinin, yeni açılmış kampus binasında fiziki
məhdudiyyətli insanların rahat hərəkətini təmin
etmək məqsədi ilə liftlər və əlil arabaları üçün
pilləkən keçidləri quraşdırılmışdır ki, bunlar da
Universitetin aztəminatlı ailələrin övladlarının və
fiziki məhdudiyyətli insanların təhsil səviyyəsinin
yüksəlməsinə dəstək üçün atdığı addımlardandır.

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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06
Bizim dayanıqlı inkişafa
yanaşmamız

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələrinin son illərdə daha dayanıqlı bir gələcək
üçün keçirdiyi layihələr Universitetin elmi araşdırmaları dəstəkləmək və tələbələri
bu sahəyə yönəltmək üçün apardığı düzgün və uğurlu siyasətin nəticəsidir.
BANM rektoru Elmar Qasımov Azərbaycanın alternativ enerji mənbələrinə,
xüsusən də günəş enerjisi potensialına görə olduqca zəngin olduğunu, ekoloji və
iqtisadi cəhətdən əlverişli olan günəş enerjisinin ölkəmizdə istifadəsinin mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini, və Universitetin bu yöndə olan bütün layihələrə dəstək
verməli olduğunu hər zaman vurğulayır.
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi fakültəsi tələbəsi olan Şamil
Ömərovun “Günəş panellərinin avtomatik idarə edilməsi” layihəsi hal-hazırda
istifadə olunan ənənəvi günəş panellərinin effektivliyinin 30% artırılmasını
hədəfləyir. Layihənin ilkin mərhələdə investorlar tərəfindən bəyənilməsi
və 1500 müraciət içində maliyyə dəstəyinə layiq görülməsi, Şamilə real
prototipin qurulmasında köməklik göstərmişdir. Daha sonra layihə Alternativ
və Bərpa olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin diqqətini çəkmiş və
mükafatlandırılmışdır.
Prototip Bakı Ali Neft Məktəbinin dəstəyi ilə yeni açılan kampusda quraşdırılmış
və enerji sərfiyyatının müəyyən hissəsinin bu texnika üzərindən qarşılanması
hədəflənmişdir. 2017-ci il May ayının 1-də yeni kampusun açılışı zamanı
avtomatik idarə olunan panel Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham
Əliyevə Şamil Ömərov tərəfindən təqdim edilmişdir.
Layihə eyni zamanda Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (JICA)
Özbəkistan ofisinin baş nümayəndəsi Katsutoshi Fushimi tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. O həm də daha mükəmməl texnologiyaları tətbiq etməyin
vaxtının gəlib çatdığını və ənənəvi enerjinin yerini tədricən alternativ enerji
növlərinə verməli olduğunu bildirmişdir.
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06.1 Dayanıqlı inkişafın idarə olunması
BANM yüksək keyfiyyətli təhsil və dayanıqlı inkişaf yolunda irəliləyərkən, tələbə-tələbə, tələbə-işçi, işçitələbə münasibətlərində, həmçinin xarici əlaqələrində bütün prosedurların şəffaf, təhlükəsiz, peşəkar və
düzgün şəkildə yerinə yetirilməsinə önəm verir. Bunun üçün Universitet Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Qanunvericiliyini, beynəlxalq təhsil standartlarını, bundan əlavə, beynəlxalq ISO 9001 “Keyfiyyət idarəetmə
sistemi”, ISO 14001 “Ekologiya idarəetmə sistemi”, OHSAS 18001 “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası
idarəetmə sistemi” və ISO 10002 “Müştəri məmnuniyyəti - şikayətlərin idarə edilməsi üzrə rəhbər göstərişlər”
standartlarının tələblərini əsas tutur.

ISO Sertifikatları
Bakı Ali Neft Məktəbi Azərbaycanda ilk və yeganə ali təhsil müəssisəsidir ki, ISO-nun (Beynəlxalq Standartlaşdırma
Təşkilatı) dörd istiqaməti üzrə - ISO 9001 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi”, ISO 14001 “Ekologiya idarəetmə sistemi”, OHSAS
18001 “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi” və ISO 10002 “Müştəri məmnuniyyəti - şikayətlərin
idarə edilməsi üzrə rəhbər göstərişlər” beynəlxalq sertifikatlarını əldə etmişdir. 2014-cü ilin dekabrında TSİ-nin (Türk
Standartları İnstitutu) auditorları beynəlxalq standartların BANM-də tətbiqinə dair qiymətləndirmə tədbirləri həyata
keçirərək BANM-in bütün struktur bölmələrində dünyada qəbul olunmuş ISO standartlarına uyğun olaraq keyfiyyətin
təminatı, ekologiya, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası, müştəri məmnuniyyəti idarəetmə sistemlərinin
tətbiq edildiyini təsdiqləmişdir. ISO standartları üzrə BANM TSİ-nin auditorları tərəfindən hər il bir dəfə olmaqla audit
yoxlanışından keçirilir.
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06.2 Əməkdaşlıqlar
Mübadilə proqramları
Bakı Ali Neft Məktəbi
Avropanın bir sıra
universitetləri ilə
Erasmus+ və Fellowship
mübadilə proqramları
üzrə əməkdaşlıq edir
və bu əməkdaşlıqlar çərçivəsində
tələbələrin, həmçinin akademik və
administrativ heyətdən olan işçilərin
mübadilələri həyata keçirilir. Halhazırda bu proqramda BANM əsas
mübadilələrini Yunanıstanın Qərbi
Attika Universiteti, İspaniyanın
Valladolid və Alkala Universitetləri,
Polşanın WSB Universiteti və
Rumıniyanın Neft-qaz Ploeşti
Universiteti ilə həyata keçirir. Bu
proqramlar çərçivəsində tələbələr
tədris ilinin müəyyən bir hissəsini
həmin universitetlərdə müvafiq
proqramlar üzrə təhsil alır, akademik
heyətin nümayəndələri xarici
universitetlərdə tədrisə cəlb olunur.

Əlavə olaraq, BANM-in akademik
və administrativ nümayəndələri
mübadilə proqramları çərçivəsində
müxtəlif beynəlxalq tədbir və
konfranslarda iştirak edir, məruzələrlə
çıxış edir və Universiteti beynəlxalq
arenada təmsil edirlər.
Növbəti illər ərzində BANM-in yeni
mübadilə proqramlarına, o cümlədən
Türkiyənin Mövlana proqramına
qoşulması, əməkdaş universitetlərin
sayının artırılması və mübadilələrin
genişləndirilməsi, həmçinin
Erasmus+ proqramının fəaliyyətini
genişləndirmək məqsədilə BANMdə Erasmus+ Ofisinin yaradılması
gözlənilir.
Bakı Ali Neft Məktəbi Qara
Dəniz Universitetləri Şəbəkəsinin
və İslam Dünyası Universitetləri
Birliyinin üzvüdür, həmçinin Avropa
Universitetləri Fonduna qoşulması
planlanır. 2018-ci il Sentyabr ayında

BANM Dünya Enerji Universitetləri
Birliyinə üzv oldu. Bundan başqa,
Universitet SOCAR, SAP, Microsoft,
Turnitin, BP, Schlumberger, Total,
Equinor, Baker Hughes, Halliburton,
ABB, Schneider Electric və s. ilə birgə
əməkdaşlıq edir. Həmçinin, Ali məktəb
SPE (Neftçi Mühəndislər Cəmiyyəti),
IADC (Beynəlxalq Qazma Kontraktorları
Assosiasiyası), SEG (Kəşfiyyat Geofizikləri
Cəmiyyəti) kimi nüfuzlu təşkilatların
tələbə filiallarını özündə cəmləşdirir.

Heriot-Vatt Universiteti ilə əməkdaşlıq
2012-ci ildə Bakı Ali Neft Məktəbi ilə Böyük Britaniyanın HeriotVatt Universiteti arasında birgə mütəxəssis hazırlığının təşkilinin
əsas prinsiplərini özündə əks etdirən müqavilə imzalanmışdır.
Beləliklə, BANM-də bakalavr səviyyəsində Kimya Mühəndisliyi və
Neft-qaz Mühəndisliyi ixtisasları HVU-nin kurrikulumu əsasında
qurulmuşdur. Bu ikili diplom proqramı üzrə təhsil almış
tələbələr 2017-ci və 2018-ci illərdə məzun olmuş və həm BANMin, həm də HVU-nin müvafiq diplomlarını əldə etmişlər.
2017-ci ildə HVU ilə əlaqələr daha da genişləndirilərək birgə
magistratura proqramı açılmış, “Neft və qaz texnologiyası” və
“Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması” ixtisasları üzrə
ikili diplom proqramının tətbiqinə başlanılmışdır.

Dayanıqlı inkişaf mövzusuna toxunduqda
“təhsilin
insan kapitalının inkişaf etdirilməsi

və gələcək nəsillərin bəşəriyyətin qarşısında
duran çətinliklərə qarşı mübarizə aparması
üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynadığı
danılmazdır. Heriot Vatt Universiteti və Bakı
Ali Neft Məktəbi arasında olan uzunmüddətli
strateji əməkdaşlıq Azərbaycanda neft və
qaz sənayesinin transformasiyası, habelə
beynəlxalq standartlara uyğun yeni nəsil
mühəndislərin yetişməsi üçün olduqca
vacibdir. Biz hal-hazırda əməkdaşlığımızın
yeni fazasını və sənaye üzrə tədqiqat,
həmçinin beynəlxalq akademik proqramların
dayanıqlı inkişafını səbirsizliklə gözləyirik.”
Riçard Vilyams,
Heriot-Vatt Universitetinin rektoru
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07
İdarəetmə

07.1 Təşkilati struktur
REKTOR

TƏDRİS VƏ ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Elektron tədris
şöbəsi

Tədris-metodiki
şöbə

Kitabxana

Bərpaolunan enerji mühəndisliyi
üzrə tədris və tədqiqat mərkəzi

Ömürboyu təhsil
fakültəsinin
dekanlığı

İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ
PROREKTOR

İcraya nəzarət,
kargüzarlıq və
təsərrüfat işləri şöbəsi

Təsərrüfat
sahəsi

Texniki
istismar
sahəsi

Yaşayışidman
kompleksi

İngilis dili və humanitar fənlər
mərkəzi

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİNİN DEKANLIĞI

Neft-qaz
mühəndisliyi
kafedrası

ELMİ ŞURA

Kimya
mühəndisliyi
kafedrası

Proseslərin
avtomatlaşdırılması
mühəndisliyi kafedrası

ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

Bədən tərbiyəsi
kafedrası

Tələbələrlə iş
şöbəsi

Rəhbərlik yanında aparat
İqtisadiyyat və uçot şöbəsi
İnsan resursları şöbəsi
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi
Keyfiyyətin təminatı şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Biznesin idarə olunması üzrə
tədris mərkəzi

07.2 Komissiya, komitə və ittifaqlar
Həmkarlar İttifaqı
BANM-in Həmkarlar İttifaqı təşkilatı 2015-ci ildə təsis konfransında qəbul olunmuş qərar əsasında yaradılıb. HİK-in
əsas fəaliyyəti üzvlərinin əmək hüquqlarının və sosial adaptasiyaya ehtiyacı olan təbəqələrin müdafiəsinə, həmçinin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada sərbəst toplaşaraq müxtəlif mədəni kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsinə,
üzvlərinin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə yönəlib.
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İmtahan Komissiyası
BANM-də semestr imtahanlarının
təşkili, onların qaydalara müfaviq
olaraq şəffaflıqla keçirilməsinə nəzarət,
tələbələrin imtahan kitabçalarının
yoxlanılması və nəticələrin hesablanması,
ümumilikdə imtahanların bütün
qaydalara uyğun şəkildə keçirilməsini
təmin etmək İmtahan Komissiyasının
öhdəliyindədir.

Apellyasiya Komissiyası
İmtahan nəticələri haqqında hər hansı
bir şikayət və ya narazılığı olan tələbələr
apellyasiyaya müraciət edə bilərlər. Həmin
tələbələrin imtahan yazıları apellyasiya
komissiyasının qarşısında müzakirə olunur,
müzakirədə şikayəti olan tələbələr və sualları
hazırlayan və imtahan işlərini yoxlayan
müəllimlər iştirak edir. Yekun nəticə
apellyasiya komissiyasının qərarına əsasən
qəbul edilir.

Bunlardan başqa BANM-də Təqaüd Komissiyası, Fövqəladə Hallar Komissiyası, Satınalmalar Komissiyası da yaradılmışdır.

07.3 Elmi şura
BANM-in Elmi Şurası Ali məktəbin maraqlı tərəflərinin müxtəlif təkliflər verdiyi, iqtisadi, sosial və ekoloji mövzularda
qaldırılan məsələlərin dinləndiyi, müzakirə edildiyi və bu məsələlərlə bağlı qərarların qəbul edildiyi şuradır. Elmi Şuranın
tərkibinə BANM-in rəhbər işçiləri, tədris, təlim-tərbiyə, elmi, beynəlxalq və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətini idarə edən struktur
bölmələrin, fakültələrin və kafedraların rəhbərləri, əməkdaşların və tələbələrin həmkarlar ittifaqlarının üzvləri və tələbəgənclər təşkilatının nümayəndələri olan tələbələr daxildir. Zəruri hallarda Elmi Şuranın tərkibinə digər elm və tədris
mərkəzlərinin, şirkətlərin və müəssisələrin nümayəndələri daxil edilə bilər. Elmi Şuranın öhdəliyində olan, lakin bununla
məhdudlaşmayan əsas vəzifələrə daxildir:
•
•
•
•
•
•

BANM-in Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi;
BANM-in illik fəaliyyəti haqqında hesabatlarının rektora təqdim olunması, müzakirəsi və müvafiq qərarların
qəbul edilməsi;
Görkəmli şəxslərə və əməkdaşlara fəxri adların, orden və medalların, habelə tələbələrə adlı təqaüdlərin
verilməsi haqqında təkliflərin irəli sürülməsi;
İxtiraçılıq, patent-lisenziya və innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı problemlərin müzakirəsinin təşkili və müvafiq
təkliflərin verilməsi;
Hər təqvim ili üçün tərtib olunmuş maliyyə planının müzakirəsinin keçirilməsi və təkliflərin hazırlanması;
İnzibati-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı digər problemlərin müzakirəsi və qərarların qəbul edilməsi və s.

Elmi Şura zəruri hallarda BANM-in bütün fəaliyyət növləri üzrə digər vacib problemlərin həlli ilə əlaqədar müzakirələr
aparır, təkliflər hazırlayır və səlahiyyəti daxilində qərarlar qəbul edir.

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI

25

08
Risklərin İdarəolunması

Hesabat dövrü ərzində risklərin qiymətləndirilməsi prosesi nəticəsində Universitetin fəaliyyəti ilə əlaqədar müəyyən
olunmuş bəzi əsas risklər və bu risklərin idarə olunması prosedurları aşağıdakı cədvəldə əks etdirilmişdir.

Risklər qrupu

Fərdi risklər

Riskin səbəbləri

Riskin idarə edilməsi prosedurları

Əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına tam əməl
olunmaması

İşin təyinatına görə işçilərin xüsusi geyim və avadanlıqlarla təchiz olunması,
istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində əmək qabiliyyətinin
itirilməsi hallarından icbari sığorta

Kadrların yetəri qədər hazırlıqlı olmaması

Kadrların ixtisasları üzrə daim təlimlərə göndərilməsi, müvafiq şöbələrin bütün işinin
işçilərə öyrədilməsi məqsədilə iş bölgüsünün dəyişdirilməsi və əsas personaldan
asılılıq riskinin azaldılması

Fövqəladə hal zamanı işçilərə zərər dəyməsi

Əməyin mühafizəsi təlimləri və fövqəladə hallar zamanı mülki müdafiə tədbirlərinin
görülməsi üzrə təlimlərin mütəmadi olaraq aparılması

Fəaliyyət zamanı sağlamlıq, əməyin
mühafizəsi və ətraf mühitin mühafizəsinin
təmin edilməməsi, obyektivlik, ədalətlilik,
düzgünlük və şəffaflıq prinsiplərinə əməl
olunmaması

Ölkədəki mövcüd qanunvericiliyi, Türk Standartları İnstitutu tərəfindən verilən ISO
9001 (Keyfiyyət idarəetmə sistemi), ISO 14001 (Ekologiya idarəetmə sistemi),
OHSAS 18001 (Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi)
standartlarının tələbləri rəhbər tutularaq yüksək keyfiyyət göstəricilərinə nail olmaq
istiqamətində bütün tədbirlərin görülməsi

Tədris prosesinin keyfiyyətsizliyi, tələbələrin
tədris prosesindən məmnun qalmaması.
Tələbələrin peşəkar kadr kimi yetişməməsi

Dövlətin təhsil standartları əsasında beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin
prinsiplərinə əsaslanaraq Beynəlxalq Standartların tələbləri səviyyəsində yüksək
ixtisaslı professor-müəllim heyəti tərəfindən tədris prosesi həyata keçirilir. Ali
məktəbimizdə təhsil və tədrislə bağlı tətbiq olunan standart və meyarlar, o cümlədən
tədrisin və imtahanların təşkili və keçirilməsi və biliklərin qiymətləndirilməsi
prosesləri dünyanın aparıcı universitetlərinin təcrübələrinə uyğun təşkil olunur.
BANM-də hazırlanan kadrların nəzəri biliklərlə yanaşı, praktik təcrübəyə yiyələnmələri
üçün SOCAR-ın struktur bölmələrində, Bakıda fəaliyyət göstərən müvafiq partnyor
beynəlxalq şirkətlərdə istehsalat təcrübələrinin keçirilməsi

Tələbələrin plagiatçılığa yol verməsi

Plagiatçılığın aşkarlanması və qarşısının alınması üçün BANM ABŞ-ın Turnitin şirkəti
ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Sistemin BANM-də tətbiqi tələbələrin
elmi işlərinin müstəqil və məsuliyyətli şəkildə hazırlanmasında və tədris prosesinin
təkmilləşdirilməsində vacib rol oynayır

Tədris materiallarının çatışmazlığı

Ali məktəbin kitabxanası tələbələrə bir çox tədris materialları və hesablama texnikası
ilə yanaşı həmçinin lazımi məlumatın əldə olunmasına yardım edəcək mütəxəssis
məsləhətləri təklif edir. Bundan əlavə tələbələrə Heriot-Vatt Universitetinin
kitabxanasının elektron resursları, təlim-tədris prosesində isə EBSCO və başqa
məlumat bazaları və Pearson, Blackwell kimi qabaqcıl nəşriyyat evləri vebsaytlarında
yerləşdirilən elektron resurslardan istifadə etmək imkanı yaradılıb.

Əməliyyat riskləri

Qeyd olunan mövzularla bağlı riskləri idarəetmə prosesinin effektiv olması üçün həm əməkdaşlar, həm də tələbələrlə
görüşlərdə bu məsələlər müzakirə olunur. Ümumilikdə, rəhbərlik tərəfindən, təkcə ekoloji, sosial və iqtisadi mövzuları
deyil, ay ərzində Universitetlə əlaqəli bütün mövzuları müzakirə etmək üçün aylıq iclaslar təşkil edilir, bu məsələlər gözdən
keçirilir. Tələbələrlə bağlı sosial mövzuları dəyərləndirmək üçün isə rektorla tələbələr arasında ildə iki dəfə olmaqla görüşlər
keçirilir. Bundan başqa semestr boyu keçirilən onlayn və anonim direkt sorğular vasitəsi ilə də tələbələrlə bağlı sosial
məsələlər müzakirə edilir. Bu sorğulara birbaşa rəhbərlik tərəfindən baxılır.
2017-ci il ərzində professor-müəllim heyəti və mühəndis-texniki işçilərdən 93 nəfərin, işçi personaldan 13 nəfərin Əməyin
Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası (ƏMTT) üzrə bilikləri yoxlanılmış, 13 nəfərə iş yerində təlimat, 21 nəfərə giriş təlimatı
keçilmişdir. ƏMTT üzrə böyük mühəndis tərəfindən il ərzində keçirilmiş yoxlamalar aktlaşdırılır, nöqsanların aradan
qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür.
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09
Təhsil və Tədqiqat
sahələrində Dayanıqlı İnkişaf

09.1 Təhsil

BANM-in tədris proqramlarına
bakalavr və magistratura səviyyələri
üzrə Neft-qaz mühəndisliyi,
Kimya mühəndisliyi və Proseslərin
avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
ixtisasları daxildir. Bundan əlavə
Universitet yeni 2018/2019 tədris
ilindən İnformasiya Təhlükəsizliyi
üzrə bakalavr və MBA proqramlarının
tədrisinə başlamışdır.
Neft-qaz və Kimya mühəndisliyi
ixtisasları üzrə bakalavr və magistr
səviyyələrində BANM Böyük
Britaniyanin Heriot-Vatt Universiteti
ilə əməkdaşlıq edir, məzunlara hər
iki universitetin diplomları verilir.
Həmçinin, Ali məktəb kəşfiyyat
və istehsalat sahələri üzrə ən
qabaqcıl universitetlərdən olan
Norveç Stavanger Universiteti,
Fransa Neft İnstitutu (IFP School),
Hyuston Universiteti və Norveç Elm
və Texnologiya İnstitutu (NTNU) ilə
əməkdaşlıq edir. BANM-in həm də
sənayenin ən öndə gedən şirkətləri
olan BP, Schlumberger, Baker
Hughes, Halliburton, Emerson, ABB

ilə yaxın əməkdaşlıq əlaqələri
olduğundan, Ali məktəbin
tələbələri bu şirkətlərin
təcrübə proqramlarında və yay
məktəblərində iştirak etmək
imkanı qazanır ki, bu da onlara
sənayenin qabaqcıl mütəxəssisləri
ilə effektiv münasibət qurmağa
və uğurlu karyeranın əsasını
qoymağa kömək edir.
Bundan başqa, Universitetdə
SPE (Neft Mühəndisləri
Cəmiyyəti), SEG (Kəşfiyyat
Geofizikləri Cəmiyyəti) kimi
böyük təşkilatların tələbə
cəmiyyətləri olduğundan,
tələbələrin bu təşkilatların təşkil
etdiyi təhsil proqramlarında (
Gənc İstedadlar Proqramı, Quyu
mühəndisliyi məktəbi), yarışlarda
(PetroBowl, ChemBowl, Evolve),
simpoziumlarda və illik texniki
konfranslarda iştirak etmək
imkanları vardır.

09.2 BANM-ə qəbul
Ali təhsil müəssisələrinə qəbul, aparılan ixtisaslar, həmin ixtisaslar üzrə ali
təhsilin dövlət standartları – bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə
qoyulan məcburi minimum tələblər, bu ixtisaslara yiyələnmək üçün tələb
olunan bilik, bacarıq və vərdişlər nəzərə alınmaqla beş qrupa bölünür. BANM-ə
qəbul Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) imtahanları
əsasında aparılır və bu imtahanlarda hər bir ixtisas qrupu üzrə müvafiq
fənlərdən suallara cavab verməklə maksimum 700 bal toplamaq mümkündür.
BANM-ə qəbul üçün tələbələr I ixtisas qrupu üzrə imtahandan keçməlidirlər.
Ortalama qəbul balları aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

2018-ci il ixtisaslararası orta bal dinamikası
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İnformasiya
təhlükəsizliyi

BUNLARI BİLMƏK
MARAQLIDIR:
•Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri öz
təhsillərini davam etdirərkən nəzəri biliklərlə
yanaşı praktiki biliklərə də ən yüksək
səviyyədə yiyələnmək imkanı əldə edirlər.
Belə ki, tələbələr hər ilin yayında SOCAR, BP,
Halliburton, Baker Hughes, Emerson və başqa
bir sıra yerli və xarici şirkətlərin təşkil etdiyi
istehsalat təcrübələrinə qoşulur və həmin
şirkətlərdə yüksək ixtisaslı mütəxəssislərlə
birgə müxtəlif layihələr və əməliyyatlar
üzərində çalışırlar. İstehsalat təcrübələri Bakı
Ali Neft Məktəbinin kurrikulumunun ayrılmaz
hissəsidir və hər bir tələbə təcrübə keçdikdən
sonra yiyələndiyi bilikləri və təcrübəni
BANM-in müəllim heyəti və təcrübə keçdiyi
şirkətdən dəvət olunmuş kadrlar qarşısında
təqdimat keçirməklə nümayiş etdirir.
2017-2018-ci illər ərzində BANM-ın “Neftqaz mühəndisliyi”, “Kimya mühəndisliyi”
və
“Proseslərin
avtomatlaşdırılması
mühəndisliyi” ixtisasının IV kursda təhsil
alan 14 tələbəsi BP şirkətində 10 həftəlik
yay istehsalat təcrübə proqramında iştirak
etmişdir. Tələbələrdən hər biri BP şirkətində
tətbiq edilən quyuların qazılması, qazma
məhlulları texnologiyası, avadanlıqların
quraşdırılması və bu kimi daha bir çox layihədə
işləmiş və öz nəzəri biliklərinin istehsalatda
tətbiqinə şahid olmuşdur. Tələbələr
təcrübə proqramının sonunda TechnoFest
yarışmasında öz proyektlərini təqdim etmiş
və BANM-ın 5-ci kurs “Kimya mühəndisliyi”
ixtisasının tələbəsi Anar Bədəlbəyli “İstehsal
olunan suyun təmizlənməsi paketi: Suda neft
problemi” layihəsi ilə münsiflər heyətinin
qiymətləndirməsi nəticəsində ikinci yerə
layiq görülmüşdür.
•Eyni zamanda BANM-in 20 tələbəsi
Türkiyədə Petkim Petrokimya Holdinq”
şirkətinin təşkil etdiyi istehsalat təcrübə
proqramında
iştirak
etmək
hüququ
qazanmışdır. Tələbələr bu istehsalat proqramı
çərçivəsində Türkiyə və Azərbaycanın ən
yüksək ixtisaslı kadrları ilə birgə işləmək və
hal-hazırda kimya sənayesində tətbiq olunan
ən müasir avadanlıqlar və proseslərlə tanış
olmaq şansı əldə etmişdir.
“Petkim” Petrokimya Holdinqin insan
resursları üzrə baş direktorunun müavini
Levent Kocagül çıxışında bildirmişdir ki,
“Petkim”in BANM-in tələbə və məzunlarına
marağı onların öz sahələri üzrə yüksək bilik
və bacarığa malik olmaları, həmçinin nizamintizam və təhlükəsizlik qaydalarına ciddi
əməl etmələri ilə əlaqədardır.
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Universitetin əsas təhsil proqramlarındakı qəbul yerlərinin 90% - i dövlət sifarişi əsasında olduğu üçün (2018/2019 təhsil
ili üçün), yeni qəbul olmuş tələbələrin 90%-i, əvvəlki illərdə qəbul olmuş tələbələrin isə hamısı BANM – də pulsuz təhsil
almaqdadırlar (xarici ölkə vətəndaşlarına şamil edilmir).
Universitetə yeni qəbul olunmuş tələbələrin və orta məktəbi qızıl medalla başa vurmuş tələbələrin statistikasına nəzər
yetirdikdə, burada qəbul imtahanında maksimum nəticə əldə etmiş tələbələrin sayında ilbəil artımı və bu tələbələrin
BANM-ə artan marağını müşahidə etmək olar.

Prezident təqaüdünə layiq görülmüş tələbələr
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Mühəndislik peşəsinin ənənəvi olaraq oğlan tələbəri cəlb etməsini nəzərə alaraq, Ali məktəbə qız
tələbələrin cəlb olunması prioritet məsələlərdən hesab olunur və bu istiqamətdə statistik göstəricilər daim
nəzarət altında saxlanılır.

Tələbələrin cinsinə görə təsnifatı
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09.3 Məzunlar
Statistika
Aşağıdakı qrafik məzunlarımızın işlə təminolunma statistikasını özündə əks etdirir və bu da
gənclər arasında məşğulluq səviyyəsinin artırılması yönündə Ali məktəbin dayanıqlı inkişafa
töhfəsinin nümunəsidir:

Məzunların statistik göstəriciləri
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Məzunlarımız haradadır?

Riyad Muradov

Neft-qaz mühəndisliyi,
2017-ci il məzunu

Mən ABŞ-ın Stanford Universitetinin “Enerji resursları mühəndisliyi” ixtisası
üzrə magistratura pilləsində təhsilimi davam etdirirəm. BANM-i bitirən kimi mən
Stanford Universiteti tərəfindən təqaüdə layiq görüldüm. Düşünürəm ki, BANM-in
gənc ali təhsil müəssisəsi olmasına baxmayaraq, Stanford Universiteti ilə oxşar
cəhətləri çoxdur. Məsələn, tələbələr üçün mükəmməl infrastrukturun yaradılması,
professional müəllim kollektivi və s. Mən bu gün ABŞ-da böyük qürur hissi ilə Bakı
Ali Neft Məktəbinin məzunu olduğumu deyə bilirəm. Bizi ən yüksək səviyyədə
tədrislə təmin etdiyi, bununla kifayətlənməyib oxuduğumuz müddət ərzində bizə
biliklərimizi praktikada tətbiq etmək imkanı yaratdığı üçün BANM-in rəhbərliyinə,
5 il ərzində mənə mühəndislik peşəsini sevdirən, onu dərindən öyrədən və bizim
üçün hər şeyin ən yaxşısını edən sevimli professor-müəllim heyətinə öz dərin
təşəkkürümü bildirirəm.

Mən SOCAR Türkiyə, STAR Neft Emalı Zavodunda “Amin regenerasiya”,
“Kükürd geri qazanma” və “Çirkli suyun təmizlənməsi” qurğularında istehsalat
mühəndisi vəzifəsində çalışıram. Mənim əsas vəzifəm boruların təmizlənməsinə,
avadanlıqların düzgün quraşdırılmasına, qurğuların dövrəyə alınması üçün
edilən hazırlıqlara nəzarət etməkdir. Həmçinin, nasosların dövrəyə alınması
prosedurlarını hazırlamaq və bunu operatorlara lazımi qaydada təqdim etməkdir.
Bu vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələ bilməyimdə BANM-in rolu əvəzsizdir. İstər
peşəkar müəllimlərimiz tərəfindən tədris olunan yüksək keyfiyyətli təhsil, istərsə
də hər il təşkil olunan istehsalat təcrübələri, sosial və mədəni fəaliyyətlər fərdi
inkişafımda müstəsna rol oynamışdır. Yüksək ixtisaslı mühəndis və ən əsası
şəxsiyyət kimi formalaşmağımda əməyi keçən hər kəsə - Bakı Ali Neft Məktəbinin
qurucularına, rəhbərliyinə və professor-müəllim heyətinə öz təşəkkürümü
bildirirəm.

Pərnaz Səlimova
Kimya mühəndisliyi,
2017-ci il məzunu

Mən hazırda dünyanın mühəndislik üzrə ən nüfuzlu ali məktəblərindən biri olan
Kolorado Qazma Məktəbinin (Colorado School of Mines) Geofizika və seysmologiya
ixtisasının (Geophysics and seismology) doktorantura (PhD) pilləsində təhsil
alıram. Bakı Ali Neft Məktəbində aldığım mükəmməl təhsilin nəticəsidir ki, mən
bakalavrdan birbaşa doktorantura pilləsinə qəbul olmuşam. ABŞ-da təhsil aldığım
bu müddətdə mənə aydın olur ki, BANM biz məzunlara mükəmməl fundamental
bilik və təcrübə verərək gələcək nailiyyətlərimizin əsasını qoymuş oldu. BANMdəki istehsalat təcrübələri şəxsən mənim üçün ayrı bir məktəb olmuşdur. Belə
bir şəraiti bizə yaratdıqları üçün doğma ali məktəbimizin rəhbərliyinə, professormüəllim heyətimizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Biz məzunlar xaricdə olsaq
belə ölkəmizin, doğma ali məktəbimizin adını hər zaman uca tutacağıq.

Qurban Orucov

Neft-qaz mühəndisliyi,
2017-ci il məzunu
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Mən hal-hazırda BP şirkətində lay mühəndisi olaraq çalışıram. Burada mən əsasən
layların simulyasiya modelləşdirilməsindən istifadə edərək quyuların işlənməsinin
proqnozlaşdırılması işi ilə məşğulam. Eyni zamanda Mühəndislik və risklərin idarə
olunması üzrə MBA təhsili alıram. Əminliklə deyə bilərəm ki, Bakı Ali Neft Məktəbi
dünya səviyyəli bir mütəxəssis kimi yetişmək, sənaye müəssisələri ilə hər zaman
sıx əlaqədə olmaq və tələbələrin inkişafı üçün bunun kimi bir çox real şanslar təmin
edir. Tələbələr onlara verilən bu imkanlardan kifayət qədər və ən gözəl şəkildə
yararlanaraq bunun müsbət nəticələrini tez bir zamanda öz karyeralarında mütləq
şəkildə görürlər.

Fidan Səlimzadə
Neft-qaz mühəndisliyi,
2017-ci il məzunu

Emilya Məmmədova
Neft-qaz mühəndisliyi,
2018-ci il məzunu

Mən hazırda General Electrics-in şirkəti olan Baker Hughes-da Təzyiq
nasosları sistemi üzrə Aparıcı sahə mühəndisi vəzifəzində çalışıram. İşə yenicə
başladığım üçün müxtəlif texniki təlimlərə cəlb olunuram və bu təlimlər bir sıra
iştirakçılar üçün bəzi çətinliklər yaradır. Lakin mənim BANM-də öyrəndiyim
bilik və bacarıqlar mənə bu çətinliklərin öhdəsindən asanlıqla gəlməyə və
həm təlimlərdə, həm də işimdə başqalarından seçilməyə imkan verir. Mən ali
məktəbimizin təqdim etdiyi tədris proqramının gücünü indi daha yaxşı başa
düşürəm. Əlavə olaraq, BANM-də təhsil aldığımız müddətdə hər yay istehsalat
təcrübələrində iştirak etmək imkanımız olduğundan mənim üçün neft-qaz
sənayesinə uyğunlaşmaq daha da rahat olmuşdur. Bizə tədris edilən fənlər
bu sənayeni geniş bir aspektdən görməyimə yardımçı olmuşdur. Biz layihələr
üzərində komandalar şəklində işləyir, liderlik və idarəçilik bacarıqlarına yiyələnir
və bütün bunları etməkdən böyük zövq alırdıq! Mən BANM-dəki illərimi və gözəl
xatirələrimi heç vaxt unutmayacağam. BANM ailəsinin bir üzvü olduğum üçün
qürur duyuram!

Mən hal-hazırda Almaniyanin və eləcə də dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən
sayılan Münxen Texniki Universitetində “İdarəetmə” sahəsi üzrə magistr təhsili
alıram. Sahəmi dəyişməkdə məqsədim həm texniki, həm də idarəçilik sahəsində
bilikləri olan kadr olmaqdır. Bakı Ali Neft Məktəbində aldığım yüksək təhsil sayəsində
DAAD (Almaniya Akademik Mübadilə Xidməti) təqaüdü ilə təhsil almaq şansı
qazanmışam. Ali məktəbimizdə olan əlverişli akademik mühit, mükəmməl tədris
sistemi və eləcə də BANM təşəbbüsü ilə qatıldığım Erasmus+ mübadilə proqramı
sayəsində buradakı akademik və sosial həyata çox qısa müddətdə inteqrasiya edə
bildim. BANM-in yaradılmasında və bu səviyyəyə gətirilib çatdırılmasında əməyi
keçən hər bir kəsə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm və BANM məzunu olduğuma
görə fərəh hissi keçirirəm.

Məmməd Cəbrayılov
Proseslərin Avtomatlaşdırılması
mühəndisliyi,
2018-ci il məzunu
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09.4 Tədris
Bakı Ali Neft Məktəbində hal-hazırda Mühəndislik və
Ömürboyu təhsil fakültələri, MBA mərkəzi və Layihələrin
idarəolunması məktəbi fəaliyyət göstərir.

Mühəndislik fakültəsi
Mühəndislik fakültəsinə Kimya mühəndisliyi, Neftqaz mühəndisliyi və Proseslərin avtomatlaşdırılması
mühəndisliyi kafedraları daxildir. Hal-hazırda
Ali məktəbdə dörd ixtisas fəaliyyət göstərir.
Qeyd olunan ixtisaslarla yanaşı eyni zamanda
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
kafedrasının nəzdində İnformasiya təhlükəsizliyi
ixtisası da daxil edilmişdir. Neft-qaz və Kimya
mühəndisliyi ixtisasları Böyük Britaniyanın HeriotVatt Universitetinin tədris proqramı əsasında,
Proseslərin Avtomatlaşdırılması mühəndisliyi ixtisası
Avropa Kredit Transfer Sisteminin tələbləri əsasında
hazırlanmış tədris proqramı ilə aparılır. Qeyd edək
ki, Ali məktəbdə tədris olunan bütün proqramlar
SOCAR-ın müəssisələri ilə yanaşı, Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən transmilli şirkətlər tərəfindən
yüksək səviyyədə qəbul olunmuşdur. Məhz bunun
nəticəsidir ki, Ali məktəbin tələbələri hər il yay
təcrübəsini BP, Schlumberger, Halliburton, Baker
Hughes və s. bu kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda
keçir, həmçinin məzun olduqdan sonra adları
çəkilən şirkətlərdə asanlıqla işlə təmin olunurlar.

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
Bakı Ali Neft Məktəbi üçün tələbələrinin nəzəri biliklərlə
yanaşı praktiki bacarıqlara da yiyələnməsi və onların yüksək
ixtisaslı mütəxəssislər kimi yetişməsi prioritet məsələ olmuşdur.
Hər il BANM-də ixtisas təhsili alan bütün tələbələr SOCAR, BP,
Halliburton, Schlumberger və s. kimi Azərbaycanın ən böyük və
lider şirkətlərində istehsalat təcrübəsi keçirlər.
BANM tələbələrinin sağlamlığını, onların istehsalat zamanı
baş verə biləcək hər hansı bir qəza hadisəsinə hazırlıqlı
olmasını təmin etmək üçün tədrisin ilk ilində bütün tələbələri
SOCAR-ın Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma idarəsinin
təlimlərində iştiraka yollayır. Bu təlimlər dəniz şəraitində iş vaxtı
təhlükəsizlik, yanğın təhlükəsizliyi, helikopterlərlə, hidrotexniki
qurğuların quraşdırılmasında təhlükəsizlik, qəza hallarında
təhlükəsizliyin təmin olunması, qayıqlardan və sallardan istifadə
zamanı təhlükəsizlik və ilkin tibbi yardım göstərilməsi kimi
mövzuları əhatə edir.
Kursu uğurla bitirən tələbələr SOCAR-ın Təlim, Tədris və
Sertifikatlaşdırma İdarəsinin sertifikatları ilə təltif olunurlar.
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HAZIRLIQ İLİ

BANM-də bütün tədris
sahələrinin ingilis dilində
təşkil olunmasını və yuxarı
kurslarda tədris proqramlarına
uyğun olaraq yüksək səviyyədə
informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları sahəsində olan
biliklərə ehtiyacı nəzərə alaraq qəbul olmuş
tələbələr təhsilin 1-ci ilində hazırlıq kursu keçirlər.
Bu ilin yekununda tələbələr ən yüksək səviyyədə
ingilis dili və İKT bacarıqlarına yiyələnərək ixtisas
ilinə keçmək hüququ qazanırlar. Əgər universitetə
yeni qəbul olmuş tələbələr BANM-in dil və İKT
sahəsindəki tələblərinə cavab verərsə birbaşa
ixtisas ilində tədrisə başlaya bilərlər.

2

2-Cİ KURS

Proqramın ikinci kursu riyaziyyat
və kimya üzrə müəyyən
biliklərlə yanaşı, maye axını,
termodinamika, istilik və kütlə
transferi, neft-qaz mühəndisliyi
sahəsində geologiya, proseslərin
avtomatlaşdırılması sahəsində
isə elektrik ölçmələri, yarımkeçiricilər, rəqəmli
və analoq elektronika, elektromexaniki qurğular
və s. kimi başlıca mövzuları əhatə edir. Bu
mövzular mühazirələr, həmçinin praktik məşğələ
(tyutoriallar) və laboratoriya dərsləri şəklində tədris
olunur.
Tədris ili ərzində tələbələrə həmçinin öyrədilmiş
tədris materialları ilə əlaqədar hesablama
cədvəllərindən istifadə etməklə kompüter
layihələri verilir, layihələndirmə, texniki layihələr və
tikinti materialları haqqında ümumi ilkin biliklər
öyrədilir.

4

1-Cİ KURS

1

Birinci kursda tələbələrə elm
və riyaziyyat sahəsində başlıca
anlayışlar öyrədilir, həmçinin
neft-qaz, kimya mühəndisliyi,
proseslərin avtomatlaşdırılması
və informasiya təhlükəsizliyi
üzrə ilkin biliklər tədris olunur.
Bu kursda mühəndislik üzrə tədris prosesi
tələbələrə nəzəri və praktiki baxımdan müvafiq
fundamental biliklərin öyrədilə bilməsi
məqsədinə xidmət edir. Burada mühəndislik
peşəsini anlamağa imkan yaradan müvafiq peşə
bilikləri və sadə riyazi və elmi prinsiplər öyrədilir.
Tələbələrin öyrəndikləri bilik və bacarıqları
daha da təkmilləşdirə bilməsi məqsədi ilə
tədris prosesinə müəssisələrə praktik səfərlər və
laboratoriya dərsləri əlavə olunmuşdur.

3-CÜ KURS

3

Üçüncü kursda tədris edilən
bütün fənlər sonuncu kursda
tədris olunan və müvafiq
diplomun verilməsi ilə
nəticələnməsi nəzərdə tutulan
fənlərin əsasını təşkil edir.
Bununla yanaşı tədris edilən
fənlər sənayedə və real iş prosesində tətbiq
olunan proseslərlə uyğun gəlir.

4-CÜ KURS

Tələbələr tədris olunan
fənlərdən birinin aparıcı
elmi istiqaməti üzrə müvafiq
ədəbiyyatlara əsaslanan şəxsi
elmi-tədqiqat layihəsi həyata
keçirməlidirlər. Bununla yanaşı
tədris ili ərzində tələbələrə əsas
layihə işi verilir, onlar müvafiq istehsal zavodu/
platformasının texnoloji layihəsi üzərində kiçik
qruplarda çalışırlar. Bu, tədris proqramının yekunu
olub bütün bu müddət ərzində öyrədilmiş tədris
materiallarından əldə olunan biliklərin sənayedə
real iş mühitində kifayət qədər dəqiq şərtlər
çərçivəsində tətbiqini nəzərdə tutur. Verilmiş
layihə tələbəyə dəqiq həlli olmama ehtimalı olan
vəziyyətlərdə biliklərini tətbiq edərək mühəndislik
sahəsində öyrədilmiş biliklərin nə dərəcədə
mənimsənildiyini nümayiş etdirmək imkanı
yaradır. Eyni zamanda sonuncu kurs tələbələrinə
tədris ilinin əvvəlində buraxılış işi mövzusu verilir.
Tədris ilinin sonunda tələbələr Ali məktəbdə
yaradılmış Attestasiya Komissiyası qarşısında
buraxılış işini müdafiə edərək diploma layiq
görülürlər.
BANM-də təhsil alan tələbələrə dayanıqlılığın
əsaslarını öyrətmək və dayanıqlı inkişafı
aşılamaq üçün təhsil kurrikulumuna “İşguzar
məlumatlanma, təhlükəsizlik və dayanıqlılıq” və
“Sağlamlıq, təhlükəsizlik və dayanıqlılıq” fənləri
daxil edilmişdir.

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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Ömürboyu təhsil
Ömürboyu təhsil fakültəsi insanların həyat boyu, davamlı olaraq
təhsili, təlimi və yeni biliklərə yiyələnməsini nəzərdə tutur.
Fakültənin nəzdində “İngilis dili və humanitar fənlər mərkəzi”,
“Neft və qaz texnologiyası” və “Yatağın qiymətləndirilməsi və
idarəolunması” ixtisaslaşmaları üzrə magistratura proqramı fəaliyyət
göstərir.
Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması ixtisaslaşması üzrə
magistratura proqramı tələbələrə neft və qaz yataqlarının işlənmə
prosesinin dəqiq proqnozlaşdırmasını təmin edəcək modellər
qura bilən tədqiqatçı və geoloq-neftçi mühəndislər hazırlayır. Neft
şirkətlərində yatağın işlənməsi üzrə qərarların əksəriyyəti layların
kompüter modellərinin əsasında proqnozlaşdırmaya əsaslanır.
Buna görə də BANM ən uğurlu proqnozları təmin edən kompüter
modellərinin qurulması və idarə olunması üçün magistrantlara
geologiya, geofizika və lay mühəndisliyi fənlərinin sintezinin ən
səmərəli yollarınının öyrədilməsini təmin edir. Bu ixtisaslaşmaların
tədris proqramlarına mühazirələr, sahələrə səfər, qrup layihələri və
fərdi layihələr daxildir.
Neft və qaz texnologiyası proqramı neft-kimya sektorunda
fəaliyyət göstərən mühəndislərin bilik və bacarıqlarını və neft-kimya
sənayesində məşğulluq istəyənlər üçün karyera imkanlarını artırmağa
xidmət edir. Neft və qaz texnologiyası bir tərəfdən yataqların
işlənməsi, digər tərəfdən isə neft və qazın emalı əməliyyatlarının
optimallaşdırılması məqsədilə hasilat və emal mühəndisliyi
funksiyalarının vəhdətini təmin etmək üçün hazırlanmışdır.
İxtisaslaşmanın tədris proqramına mühazirələr, yatağın işlənməsi
layihəsi və fərdi tədqiqat layihəsi daxildir.

MBA Mərkəzi
BANM-də Biznesin İdarə edilməsi üzrə Magistratura proqramı ən
son dünya standartlarına uyğun hazırlanmış innovativ və rəqabətcil
bir tədris proqramıdır. Bu proqram tələbələrə biznes və idarəetmənin müxtəlif sahələrini dərindən mənimsəmək, həm
nəzəri, həm də praktiki biliklər əldə etmək imkanı yaradır.
BANM-in MBA mərkəzinin əsas məqsədi yüksək ixtisaslı və beynəlxalq səviyyəli idarəçilər yetişdirməkdir. Tədris ölkənin
tanınmış idarəçiləri və müxtəlif şirkətlərin menecerləri tərəfindən həyata keçirilir. MBA ixtisası üzrə bütün tədris yalnız
ingilis dilində aparılılır. Proqram çərçivəsində tədris edilən əsas fənlərə büdcənin idarə edilməsi, təşkilati davranış, statistika,
marketinq, strateji idarəetmə, investisiyalar, risklərin idarə olunması, insan resurslarının idarə olunması, mühasibat və
s. daxildir. Bu fənlərdən əlavə proqrama tələbələrin müxtəlif sahələrdə biliklərini genişləndirməsi üçün öz maraqlarına
uyğun olaraq seçə biləcəkləri seçmə fənlər də daxildir ki, bunlar da e-kommersiya, beynəlxalq biznes qanunları, beynəlxalq
əlaqələr və başqa bu kimi mövzuları əhatə edir.
MBA proqramı üzrə təhsil alan tələbələr tədrisin son ilində akademik tədqiqat bacarıqlarının artırılması məqsədilə
magistratura dissertasiyası təqdim edirlər. Bundan başqa, yay ayları ərzində tələbələrə praktiki biliklərini artırmaları üçün
təcrübə proqramlarında iştirak etmək imkanı da yaradılır.

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələri dünyanın nüfuzlu yarışmalarında davamlı olaraq iştirak edir
və Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər.
“Cleantech” (təmiz texnologiya) Startup akselerasiya proqramı “ClimateLaunchpad“-in ölkə
finalının qalibi olan kimya mühəndisliyi ixtisasının 4 tələbəsi - Murad Rəhimov, Elmar Əsgərzadə,
Hüseyn Əliyev, Alexandr Oborovskiy və onların elmi rəhbəri BANM-ın dosenti Əmir Reza Vəxşuri
“ThermoNorth” layihəsi ilə bu yarışmaya qatılmışdır.
“ThermoNorth” Norveç, İsveç və Kanada kimi ölkələrdə avtomobil mühərriklərinin optimal
temperaturda saxlanılmasını təmin edən faza dəyişən maddə olan PMC-nin istehsalını
hədəfləyən startup layihəsidir.
4 mərhələdən – kamp, ölkədaxili akselerasiya proqramı, Ölkə finalı və Dünya finalı
mərhələlərindən ibarət olan “ClimateLaunchpad” startup proqramı çərçivəsində ölkə finalında
83 layihə arasında birinci yerə BANM-ın tələbələrinin “ThermoNorth” layihəsi layiq görülmüşdür.
Dünya finalına vəsiqə qazanan BANM-ın tələbələrinin layihəsi 1-2 noyabr 2018-ci il tarixində
Azərbaycanı Şotlandiyada uğurla təmsil etmişdir.

Layihələrin İdarəedilməsi Məktəbi - School of Project Management
Layihələrin İdarəedilməsi Məktəbi (SPM) Azərbaycanda Bakı Ali Neft Məktəbinin təşkilatçılığı, layihələri idarəetmə
sahəsində aparıcı beynəlxalq təlim şirkəti olan “Strategy Execution” şirkətinin texniki dəstəyi və Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Corc Vaşinqton Universitetinin “Layihələrin İdarə edilməsi” üzrə magistr proqramı əsasında yaradılmışdır. SPM-in
yaradılmasının əsas məqsədi yerli layihə idarəetmə bacarıq və imkanlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlmişdir.
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SPM aparıcı özəl, dövlət və beynəlxalq təşkilatlarda, eyni zamanda yerli və xarici müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərin
üzünə açıqdır. SPM bu təşkilatların yüksək – orta vəzifəli rəhbərlərinə 10-12 ay ərzində ayda üç və ya dörd gün olmaqla, ingilis
dilində keçirilən səkkiz kursdan ibarət layihə idarəetməsi üzrə təlim proqramı təklif edir.
Modullar:
• Layihələrin idarə olunması
• Qrafik və xərclərə nəzarət
• Risklərin idarə olunması
• Layihəyə rəhbərlik, idarəetmə və kommunikasiya
• Layihə rəhbərləri üçün keyfiyyət
• Layihə idarəetməsinin tətbiqi mexanizmləri
• PMP imtahanına hazırlıq və ya Layihə rəhbərləri üçün danışıq aparma bacarıqları (seçmə)
Layihənin iştirakçıları sırasına SOCAR, BP, Xəzər Dəniz gəmiçiliyi, Azərsu ASC, Caspian Business Management Consulting
LLC, CNFA, Worley Parsons, EY, Atlantic Waste Solutions, Pasha Insurance, Baku City Circuit və s. kimi yerli və xarici nüfuzlu
müəssisələrdə çalışan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər daxildir.
Ümumilikdə, 2018-ci ildə artıq dörd qrup təlimləri başa vurmuşdur. Digər iki qrup isə təlimləri davam etdirir.
Layihənin ən böyük uğurlarından biri yüksək səviyyəli peşəkar yerli müəllimlərin yetişdirilərək təlimlərə cəlb edilməsidir.
Bu müəllimlər Strategy Execution tərəfindən seçilir və təlim aparmaq üçün onlara səlahiyyət verilir. 2017-ci ildən etibarən
Layihələrin İdarəedilməsi Məktəbində ilk dəfə olaraq dərslər yalnız yerli müəllimlər tərəfindən keçilməyə başlanmış, bu
müəllimlərin təlim keçdiyi ilk qrup 2018-ci ildə dərsləri uğurla bitirərək məzun olmuşdur.

“Dayanıqlı İnkişaf ‘BP’-nin strategiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Biz inanırıq ki, istənilən təşkilat yalnız əməliyyatlarının
yerləşdiyi sahələrdə daima dayanıqlı müsbət təsir göstərməyə çalışdıqca inkişaf edə bilər. Azərbaycanda olduğumuz 26
ildən çoxdur ki, BP bütün maraqlı tərəflərinə, həmçinin ümumiyyətlə cəmiyyətə müsbət təsir göstərəcək təhlükəsiz və
dayanıqlı şəkildə fəaliyyət göstərməyi öhdəsinə götürmüşdür. Bu ölkədə həyata keçirdiyimiz əsas dayanıqlı inkişaf
təşəbbüslərinin istiqaməti sırf təhsil və yeni imkanların yaradılmasıdır. Burada fəaliyyət göstərdiyimiz müddət
ərzində biz birgə müəssisələrimizlə birlikdə, yerli cəmiyyətin və ümumiyyətlə bütün əhalinin təhsil ehtiyaclarının
ödənilməsi üçün nəzərdə tutulmuş layihələrə milyonlarla dollar sərmaye yatırmışıq. Biz ölkənin ən qabaqcıl təhsil
müəssisələrindən və SOCAR-ın daxili hissəsi olan Bakı Ali Neft Məktəbi ilə əməkdaşlığımızdan dolayı qürur
duyuruq. Əməkdaşlığımız boyunca biz Azərbaycanda yeni nəsil peşəkar yerli mütəxəssislərin yetişməsi və ölkə
üçün real dəyər yaranması məqsədilə nümunəvi layihələr həyata keçirmişik. Biz ‘Layihələrin İdarəolunması
Məktəbi’ və ‘Mühəndislər üçün Biznes Təhsili’ kimi peşəkar mühəndislər və yüksək keyfiyyətli yerli layihə
rəhbərləri hazırlayan uğurlu layihələri birlikdə həyata keçirmişik. Həmçinin BP-nin yüksək səviyyəli rəhbərləri
və mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən mühazirələr və tələbələr üçün BP tərəfindən Sanqaçal terminalına və
tikinti sahələrinə təşkil olunan səfərlər də Bakı Ali Neft Məktəbinin akademik təqviminin ayrılmaz bir hissəsinə
çevrilmişdir. Bundan əlavə, Bakı Ali Neft Məktəbi bizim üçün yerli mütəxəssislərin təmin olunması üzrə
əvəzolunmazdır – hər il bu müəssisənin məzunları BP tərəfindən iş təklifləri alırlar. İnanıram ki, Bakı Ali Neft
Məktəbinin bu səyləri və yüksək keyfiyyətli universitet kimi ümumi fəaliyyəti ölkənin dayanıqlı inkişafı və parlaq
gələcəyi üçün mühüm bir töhfədir.”
Qəri Counz
BP Şirkətinin Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üzrə Regional Prezidenti

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
2018-ci ilin fevral ayından etibarən BANM və BP-nin birgə layihəsi olan “Mühəndislər üçün biznes təhsili”-nə (BEE) start
verilmişdir. Layihə 8 moduldan ibarət olmaqla yalnız mühəndislik ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş
və həmin tələbələrin biznes sahəsində biliklərini artırmaq, ümumi biznes mühiti ilə tanış etmək, liderlik və idarəetmə
bacarıqlarını inkişaf etdirmək və işəqəbulluq imkanlarını artırmaq məqsədi daşımaqdadır.
Lahiyə açıq elan olunduğu birinci il yanız BANM tələbələri üçün həyata keçirilsə də, 2018-ci ilin oktabr ayından etibarən
Azərbaycandakı digər universitet tələbələri üçün də təşkil olunmağa başladı. BEE BANM-in bir sosial layihəsi olaraq bütün
iştirakçılara ödənişsiz təklif olunur. Layihənin bu mərhələsindən 200-ə yaxın tələbənin yararlanması nəzərdə tutulmuşdur.
Proqramda iştirak çərçivəsində tələbələrə “Prezentasiya və kommunikasoya bacarıqları”, “Layihə idarəetməsi”, “Vaxtın
idarəedilməsi və səmərəlilik”, “Liderlik”, “Rislərin idarəedilməsi”, “Maliyyə, büdcə və xərclərə nəzarət edilməsinə giriş”, “İnsan
resurslarının idarə edilməsinin əsasları” və “Danışıq bacarıqları” olmaqla 8 modul üzrə dərslər aparılacaq və proqram ərzində
iştirakçılar tədris olunacaq modullar üzrə dərslik, əlavə oxu üçün məlumatlar, slaydlar, məşğələ dərsləri üçün nümunələr və s.
ilə təmin olunacaqlar. Bundan əlavə tələbələrin SOCAR-ın strukturlarına səfəri, mədəni-ictimai tədbirlərdə iştirakı da proqrama
əlavə olunmuşdur.
Proqramı bitirən tələbələr BANM və BP-nin birgə sertifikatı ilə təmin olunurlar.

09.5 Tədqiqat
Hal-hazırda Ali məktəbdə aktiv fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat qrupu və ya mərkəzi yoxdur. Lakin BANM 2018/2019
təhsil ilindən başlayaraq tələbələrin və eləcə də akademik heyətin elmi-tədqiqat işlərində fəaliyyətinin gücləndirilməsi
yönündə addımlar atmağa maraqlıdır. Bunun nəticəsi olaraq BANM çox yaxın zamanlarda Neft-qaz mühəndisliyi və Kimya
mühəndisliyi ixtisasları üzrə doktorantura proqramlarının açılması istiqamətində işlər aparır.
Bakı Ali Neft Məktəbi neft-qaz və ümumilikdə enerji sektorunda, habelə informasiya texnologiyaları və proseslərin
avtomatlaşdırılması üzrə tədqiqata ehtiyac olan sahələri araşdırmaqdadır. Bu haqda həm də qeyd olunan sahələrdə
ixtisaslaşmış bir sıra qabaqcıl şirkətlərlə danışıqlar aparılır, onların BANM-də elmi-tədqiqat mərkəzlərinin və
laboratoriyalarının yaradılması planlaşdırılır.
BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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10
Təşkilat və əməliyyat
sahələrində Dayanıqlı İnkişaf

10.1 Ekoloji
Enerji, Karbon və su
Hesabat dövründə istifadə olunmuş ümumi
elektrik enerjisinin illər üzrə bölgüsü

MƏSULİYYƏTLİ
İSTEHLAK VƏ
İSTEHSAL

126000

Elektrik enerjisi sərﬁyyatı (kVt/s)

124000

BANM fəaliyyəti müddətində
enerjiyə qənaət və effektivlik üzrə
həyata keçirdiyi təşəbbüslərin
nəticəsi olaraq elektrik
enerjisi istifadəsi hər il daha
da azalmışdır. Bu təşəbbüslər
həmçinin istixana effekti yaradan
qazların dolayı emissiyasında da
azalma ilə müşahidə olunur.
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Hesabat ili

İQLİM
DƏYİŞKƏNLİYİNƏ
QARŞI MÜBARİZƏ

Hesabat dövründə İEYQ-nin dolayı
emissiyasının illər üzrə bölgüsü

Hesabat ili

2017

2016

2015

225000

230000

235000

240000

245000

250000

255000

260000

265000

270000

BANM-in birbaşa emissiyaları
olmasa da, enerji istehlakımızı
nəzarət altında saxlamaqla biz
həmçinin, dolayı emisiyyaların da
həcmini azaltmışıq. Bununla da,
iqlim dəyişikliyinə olan təsirimizi
əhəmiyyətli dərəcədə aşağı
salmışıq.

İEYQ -nin dolayı emissiyası, min ton CO2 ekv.

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
Bakı Ali Neft Məktəbi öz tələbələri ilə yanaşı həm də bütün Azərbaycan gəncliyinin qayğısına qalır
və cəmiyyətin inkişafına, vacib məsələlər barədə hər kəsin məlumatlandırılmasına öz töhfəsini verir.
Məhz bu səbəbdən BANM-da keçirilən bir çox tədbirin qapısı Azərbaycanda təhsil alan hər bir tələbə
üçün daima açıqdır. 2018-ci il 28-29 iyul tarixlərində keçirilən Conference of Parties 23.5 adlı iki
günlük tədbir hazırda bütün ölkələrin qarşısında duran ən böyük problemlərdən biri olan iqlim
dəyişikliyinin həlli yolunda əvəzsiz fəaliyyət göstərən Konvensiyanın simulyasiyasını təşkil edən
layihədir. Bu layihənin başlıca məqsədi gənclərin iqlim dəyişikliyi və onun nəticələri haqda
məlumatlandırılması, Konvensiyanın bu problemi həll etmək üçün vacibliyi və problemlərin
həlli yolunda mühim rol oynaya biləcək dayanıqlı inkişaf liderlərinin inkişafını dəstəkləməkdir.
Tədbir Bakı Ali Neft Məktəbi tələbələri Rauf Mahmudzadə və Sahib Abdullayevin və oikos Baku
təşkilatının dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Oikos dünyanın 21-dən çox ölkəsində dayanıqlı inkişaf
konsepsiyasını mənimsəyən və 5000-dən daha çox üzvə malik olan beynəlxalq tələbə təşkilatıdır.
Tədbirdə Macarıstanın Azərbaycandakı səfirliyinin Elm və Mədəniyyət üzrə diplomatı Mihaly Gruber
iqlim dəyişikliyi barədə Macarıstan Respublikasının yürütdüyü siyasət və onun nəticələrindən, BCP
Groupun icraçı direktoru və BANM-ın müəllimi Elşən Qurbanov İqlim dəyişikliyi protokolları və onların
iqtisadi inkişafa təsirlərindən, Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin
baş məsləhətçisi Fəqan Əbdürahmanov isə bərpa olunan enerji və onun iqlim dəyişikliyində rolu barədə
gənclərə ətraflı məlumat vermişdir.
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Rəhbərlik tərəfindən həyata keçirilən dayanıqlı strategiyanın və enerjidən effektiv istifadə etmə üzrə
təşəbbüslərin nəticəsidir ki, həm tələbə, həm də işçi sayı üzrə enerji intensivliyi və dolayı İEYQ emissiyaları
intensivliyi əmsalları da ilbəil azalma trendi göstərməkdədir.

2015

2016

2017

Enerji intensivliyi əmsalı, tələbə sayı üzrə

275.29

206.31

188.02

Enerji intensivliyi əmsalı, işçi sayı üzrə

1,388.83

1,173.91

1,017.03

Enerji intensivliyi əmsalı, keçilmiş dərs saatı üzrə

6.22

4.72

3.66

Dolayı İEYQ emissiyaları intensivliyi əmsalı, tələbə sayı üzrə

596.36

446.93

407.31

Dolayı İEYQ emissiyaları intensivliyi əmsalı, işçi sayı üzrə

3,008.63

2,543.04

2,203.19

Dolayı İEYQ emissiyaları intensivliyi əmsalı, keçilmiş dərs saatı üzrə

13.48

10.23

7.92

2015

2016

2017

2179

2206

1645

BANM-də su sərfiyyatının illər üzrə bölgüsü:

İçməli su, litr

Qeyd olunan təşəbbüslərə Bakı Ali Neft Məktəbinin Ekoloji tədbirlər planının hazırlanması və ona maksimal dərəcədə
riayət edilməsinə nəzarət, xüsusi monitorinqlərin keçirilməsi, aylıq müvafiq yoxlamaların aparılması və Ali məktəbin
tələbələri və işçi heyəti arasında müxtəlif üsullarla məlumatlılığın artırılması daxildir. Ali məktəbdə enerji və suyun qənaətlə
istifadəsini təmin etmək məqsədilə tez-tez kollektiv arasında maarifləndirmə işləri aparılır. Elektrik və su təsərrüfatlarına
cavabdeh şəxslər, otaqlarda elektrik və yanğın təhlükəsizliyi üzrə məsul şəxslər təyin olunmuşdur. Tədris və inzibati
otaqlarda müntəzəm olaraq reydlər aparılır. Elektrik təhlükəsizliyi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Sərfiyyatı
nəzarətdə saxlamaq üçün qənaət rejimi tətbiq edilir. Bütün bunlar müəssisədə emissiyaların və enerji sərfiyyatının
həcminin azalmasına səbəb olur.
Bu tədbirlər planı hazırlanarkən ISO 14001 – “Ekologiya idarəetmə sistemi” standartının tələbləri əsas tutulur. Ətraf mühitə
təsirlərin qarşısını almaq, bu təsirləri minimuma endirmək üçün plana əsasən atılan bəzi addımlar aşağıda göstərilmişdir.

ISO 14001 üzrə
Hədəf

Görüləcək fəaliyyət

Yerinə yetirilmə vaxtı

Monitorinqlərin təşkil edilməsi

ƏMTT üzrə böyük mühəndisin iştirakı ilə əvvəlcədən hazırlanmış plan
əsasında monitorinqlərin təşkili. Monitorinqin nəticələrini hesabat
şəklində rəhbərliyə təqdim etmək və icrasına nəzarət.

Ayda bir dəfə olmaqla ildə
12 dəfə

Kütləvi iməciliklərin təşkili

Tələbə və işçi heyətini iməciliklərə cəlb etmək, Ali məktəb ərazisində
ağaclara qulluq, ərazinin təmizlənməsi və abadlaşdırılması

İldə 2 dəfə

Natəmizlik, otaqların tozlu olması,
xoşagəlməz qoxular üzrə aspektin insana,
atmosferə olan təsirini 2 dəfə azaltmaq

Otaqların hər gün təmizlənməsi, havasının dəyişdirilməsi, təhlükəsizlik
qaydalarına əməl edilməsi, ayda bir dəfə ƏMTT üzrə böyük mühəndis
tərəfindən yoxlamaların təşkili və müvafiq düzəldici fəaliyyətlərin
tətbiqi

Gündəlik fəaliyyət ərzində

Formalaşan kartric tullantılarının insana,
atmosferə və torpağa olan təsirini
azaltmaq

İşlənmiş kartriclərin digər tullantılardan ayrı yığılması və müvafiq
lisenziyalı qurumla müqavilə bağlamaqla bu tip xüsusi tullantıların
təhvilinin təmin edilməsi

Gündəlik fəaliyyət ərzində

Kompüterlərdən istifadə zamanı yarana
biləcək şüalanma riskini 4-dən 2-yə
endirmək

İşçilərin maarifləndirilməsi və müvafiq təlimatla təmin edilməsi, sıradan
çıxmış kompüterlərin yeniləri ilə əvəz edilməsi

Gündəlik fəaliyyət ərzində

Tullantıların idarəolunması
BANM-də gündəlik fəaliyyət zamanı yaranmış müxtəlif növ tullantıların ayrılması və müvafiq olaraq təkrar emala
göndərilməsi üçün kağız, plastik və ümumi tullantılar üçün qutular ayrılmışdır. Təbiidir ki, Ali məktəbin tullantılarının
böyük hissəsini kağız tullantıları təşkil edir. BANM-də yaranmış müxtəlif növ kağız tullantıları (məxfi məlumatları əks
etdirən kağızlar istisna olmaqla) bir yerə cəmlənərək SOCAR-ın Ekologiya İdarəsinə təhvil verilir ki, oradan da şirkətin digər
müəssisələrdən toplanmış tullantıları ilə birgə uyğun olaraq təkrar emala göndərilir.
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Kağız istifadəsini minimuma endirmək üçün rektorun əmri ilə bir neçə il öncə işçi heyəti arasında mümkün
olduğu hallarda hər zaman istifadə olunmuş kağızlardan (məsələn, arxa tərəfi boş olan və ya çox az hissəsi
istifadə olunmuş A4 kağızları) təkrarən və iki tərəfli yararlanmaq təşəbbüsü başladılmışdır.
Bu təşəbbüsün nəticəsidir ki, aşağıdakı qrafikdən də göründüyü kimi hesabat müddətinin əhatə etdiyi üç il
ərzində kağız tullantılarının həcmi hər il azalmışdır.

Hesabat dövründə BANM-də istifadə olunmuş
kağız tullantılarının İllər üzrə bölgüsü
Kağız tullantılarının həcmi (kq)

1000
900
800

863

700
600

600

500

550

400
300
200
100
0

2015

2016

2017

2018-ci ildən etibarən
BANM-in yeni Bibiheybət
kampusuna köçürülmə
prosesi başlanmışdır. Yeni
kampusun həcmi köhnə
binadan böyük olduğu
üçün enerji sərfiyyatı və
tullantıların həcminin
artacağı gözlənilir. Bu
səbəbdən, standartlara
uyğun olaraq ətraf mühitə
mənfi təsirin minimuma
endirilməsi üçün tədbirlər
planına yeniliklər və
dəyişikliklər ediləcəkdir.

Hesabat ili
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10.2 Sosial

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
Tələbələrin Bakı Ali Neft Məktəbinin Bibiheybət qəsəbəsində yerləşən yeni kampusu və Bakı şəhəri arasında
gediş-gəlişini rahatlaşdırmaq, tıxaclarla bağlı yarana biləcək gecikmələri aradan qaldırmaq və ən önəmlisi - şəxsi
avtomobillərin yaradacağı karbon qazı miqdarının azaldılması üçün BANM rəhbərliyi bir neçə marşrut üzrə
xüsusi və ödəniş tələb etməyən avtobuslar təyin etmişdir.
“Nəqliyyatla bağlı olan çətinliklər bütün tələbələri kampusa köçməzdən əvvəl narahat edirdi və biz bundan
xəbərdar idik. Kampusun şəhər kənarı ərazidə yerləşməsinin yarada biləcəyi problemlərdən ən böyüyü olan
daşınma problemini Ali məktəbin rəhbərliyi anlayırdı və bununla bağlı tədbirlər görməkdə qərarlı idi. Məhz bu
səbəbdən bütün tələbələrin və işçi heyətinin gediş-gəlişini asanlaşdırmaq məqsədilə bir çox marşrutlar üzrə
avtobuslar təyin etdik.” -Bakı Ali Neft Məktəbinin İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektoru cənab Oktay Rzayev
demişdir.
Verilən məlumatlara görə bu avtobuslardan hər gün təxminən 110 nəfərdən çox əməkdaş və tələbə istifadə edir.

Bakı Ali Neft Məktəbində iş
Bakı Ali Neft Məktəbində əməkdaşların rifahı və məmnuniyyəti ən prioritet məsələlərdən hesab olunur.
Rəhbərlik hər zaman təklif və şikayətlərə açıq olduğu üçün əməkdaşlar fikirlərinin dinlənildiyinin və nəzərə
alındığının hər zaman fərqindədirlər. Universitet fəaliyyəti ilə bağlı istənilən mühüm qərarlar qəbul olunarkən
bu prosesə mütləq əməkdaşlar da cəlb edilir, onların fikirləri və ideyaları qeydə alınır.
İşə götürülmə və işdən azad olma prosesləri şəffaflıq və bərabərlik prinsipləri üzərində qurulmuşdur, və bu
prinsiplərin mütləq şəkildə tətbiq olunması üzrə ciddi nəzarət mövcuddur.
Aşağıdakı cədvəldə Ali məktəbin əməkdaşlarının illər üzrə sayını və onların müxtəlif kateqoriyalar üzrə bölgüsünü
görmək mümkündür.

2015

Kateqoriya
Universitetin
əməkdaşlarının ümumi
sayı, o cümlədən əmək
müqaviləsinin növünə
görə
Daimi işçilərin sayı

kişi

2016

qadın

cəmi

kişi

2017

qadın

cəmi

kişi

qadın

cəmi

34

55

89

40

60

100

44

66

110

34

55

89

40

60

100

44

66

110

Müvəqqəti işçilərin sayı 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Qeyri-siyahı işçilər

2

7

5

2

7

5

2

7

10

18

16

15

31

4

3

5

Əməkdaşların kateqoriyalara və cinslərə bölünməklə sayı
akademik, o cümlədən 9
professor

14

23

8

3

4

6

6

1

7

8

2

5

7

3

3

6

6

4

10

5

6

11

3

köməkçi professor

3

müəllim

3

2

5

laborant

3

6

9

administrativ, o
cümlədən
mütəxəssislər

25

41

66

32

50

82

28

51

79

23

30

53

30

39

69

26

38

64

digər

2

11

13

2

11

13

2

13

15
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2017-ci ildə əməkdaşların yaş qruplarına
uyğun bölgüsü

İşə götürülən/İşdən azad edilən əməkdaşlar
30
25
20

26%

15

26%

5
0

30-50 yaş arası

20

19

14

10

48%

30 yaşdan aşağı

27

50 yaşdan yuxarı

9
5
2015
2016
İşə qəbul olunmuş yeni əməkdaşların sayı, nəfər

2017

İşdən azad olunmuş əməkdaşların sayı (daxili yerdəyişməni nəzərə almadan), nəfər

Hesabat dövründə BANM-in əməkdaşları arasında diskriminasiya insidenti qeydə alınmamışdır. BANM
əməkdaşları üçün mövcud olan valideynlik məzuniyyəti və bununla bağlı digər imtiyazlara gəldikdə isə,
Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallardan başqa Kollektiv müqaviləyə əsasən
qadınlara hamiləliliyin 22-ci həftəsindən orta əmək haqqı saxlanılmaqla analıq məzuniyyəti hüququ verilir.
Universitetin əməkdaşlarına tibbi sığorta ilə yanaşı, Həmkarlar İttifaqı tərəfindən ölkənin sanatoriya və
istirahət guşələrində güzəştlər və endirimli təkliflər edilir. Tibbi sığorta müvəqqəti və yarımştat çalışan
əməkdaşlara şamil olunmur.

Əməkdaşlar üçün təhsil və təlim
Bakı Ali Neft Məktəbinin fəaliyyətində müasir yanaşmaların və tendensiyaların prioritet hesab edildiyi və fəaliyyətinin
daim beynəlxalq standartların tələblərinə müvafiq olduğu üçün mütəmadi olaraq əməkdaşlara müxtəlif növ təlimlər təşkil
olunmaqdadır. Bu zərurətdən irəli gələn məsələlərin həlli üçün hər ilin oktyabr-noyabr aylarında SOCAR-ın İnsan Resursları
Departamentinə növbəti il üçün təlim ehtiyacları təqdim olunur. Buna uyğun olaraq əməkdaşlarımız SOCAR tərəfindən
təşkil edilən müxtəlif təlimlərdə iştirak edirlər.
Bundan başqa, professor-müəllim heyəti il ərzində müxtəlif müəllim hazırlığı və tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsi
yönündə təlimlərə göndərilirlər. 2017-2018-ci tədris ilində BANM-in professor-müəllim heyəti üçün “Tədrisin yeni
metodologiyaları” adlı təlim proqramı keçirilmişdir. Təlim “Strategic Project Management İnternational” şirkətinin baş
direktoru və “TwentyEighty Strategy Execution” şirkətinin təlimçisi Didye Estibal tərəfindən aparılmışdır. Həmçinin, keçən
akademik ildə “İngilis dili və humanitar fənlər mərkəzi”nin müəllimləri “Beynəlxalq TEFL Tədris İnstitutu”nun təşkil etdiyi
”Beynəlxalq Müəllim hazırlığı” adlı təlimdə iştirak etmişlər.
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BANM-in təşkilatçılığı, BP və onun tərəfdaşlarının dəstəyi, aparıcı beynəlxalq təlim şirkəti olan “Strategy
Execution” şirkətinin texniki dəstəyi ilə Bakıda ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetinin proqramı əsasında
10 ay ərzində ayda 3 və ya 4 gün olmaqla “Layihələrin İdarə edilməsi” məktəbində də Ali məktəbin bir sıra
nümayəndəsi iştirak etmiş və bu təlimləri müvəffəqiyyətlə bitirərək Corc Vaşinqton Universitetinin magistr
sertifikatını əldə etmişdirlər.
Ali məktəbin administrativ heyətinin nümayəndələri qeyd olunanlardan əlavə Ekvita şirkətinin təşkilatçılığı,
BP və onun tərəfdaşlarının sponsorluğu ilə keçirilmiş “Müəssisələrin inkişafı proqramı” adlı təlimdə, həmçinin
Avropa İttifaqının TAIEX proqramı çərçivəsində “Ali məktəblərin akkreditasiyası sahəsində potensialın
gücləndirilməsi” adlı seminarda iştirak etmişlər.
Əməkdaşlarımız həmçinin müxtəlif mübadilə proqramları, o cümlədən Erasmus+ çərçivəsində Avropanın
bir sıra ölkələrində keçirilən beynəlxalq təlimlərdə də iştirak etmişlər. 2017-2018-ci tədris ilində bu proqramla
BANM-in Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinin nümayəndələri Yunanıstanda keçirilmiş Avropa Universitetlər
Fondunun “Open Space” adlı seminarında iştirak məqsədilə Saloniki şəhərində səfərdə olmuşdurlar.
ISO standartlarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq BANM-in Ümumi işlər üzrə prorektoru və Risklərin idarə
edilməsi üzrə mütəxəssisi Türkiyəyə müxtəlif səfərlər etmiş, Türk Standartları İnstitutunun (TSİ) təşkil
etdiyi “ISO 9001-2015” Standartının “Keyfiyyət idarəetmə sistemi – Baza bilikləri”, “Risk əsaslı proseslərin
idarəedilməsi”, “Keyfiyyət idarəetmə sistemi - Sənədləşdirmə” və “Keyfiyyət idarəetmə sistemi – Daxili audit”
təlimlərində iştirak edərək müvafiq sertifikatlarla təltif edilmişlər.
Ümumilikdə, hesabat dövründə BANM-də işçilərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün hər bir işçi üzrə illik
ortalama təlim saatı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:
2015

2016

2017

administrativ

212

324

516

akademik

184

88

-

kişi

114

140

244

qadın

282

272

272

2015

2016

2017

Keçilmiş illik ortalama təlim saatları, işçi kateqoriyası üzrə

Keçilmiş illik ortalama təlim saatları, cins üzrə

Universitetin öz əməkdaşları üçün başlanğıc əmək haqqının ölkədəki
minimal əmək haqqına olan nisbəti

kişi

qadın

kişi

qadın

kişi

qadın

2.72

2.16

3

2.38

3.8

2.16

İnsan haqqları və sosial bərabərlik
İnsan haqqlarının qorunması BANM-də xüsusi diqqət ayrılan məsələlərdən biridir və daima rəhbərliyin nəzarəti altında
saxlanılır. Ali məktəbin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə heç bir insan haqqlarının pozulması halı baş verməmişdir. Yaxın
gələcəkdə bu mövzu üzrə işçilərə müvafiq təlimlər keçiriləcəyi gözlənilir.

BANM rəhbərliyi yalnız tələbələr və işçilərin haqqlarının
qorunması üzrə deyil, həmçinin əməkdaşlıq və partnyorluq etdiyi
bütün təşkilatların da insan haqqlarının qorunmasının vacibliyini
dərk etməsində maraqlıdır.
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10.3 İqtisadi

Maliyyə
Bakı Ali Neft Məktəbi qeyri-mənfəət ictimai qurumudur və yeganə səhmdarı olan SOCAR tərəfindən maliyyələşdirilir,
həmçinin Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən tələbələrin stipendiyalarının ödənilməsi üçün vəsait alır.
SOCAR tərəfindən ödənilmiş maliyyə vəsaitləri Universitetin administrativ xərclərini, məsələn maaşlar, kommunal xərclər
və texniki xidmət xərclərini qarşılamaq üçün istifadə olunur. Həmçinin bu vəsaitlərin böyük bir hissəsi Avropanın neft-qaz
sahəsində ən nüfuzlu universitetlərinin təcrübəsindən faydalanmaq, bu universitetlərin proqram və kurrikulumundan
istifadə etmək üçün sərf olunur. Bakı Ali Neft Məktəbi öz yüksək keyfiyyəti və uğur qazanmış məzunları ilə daha yaxşı
tanınmağa başladıqca, xarici universitetlərə sərf olunmuş vəsaitlər yerli proqramlar və yerli kadrların hazırlanmasına
xərclənir və gələcəkdə yox səviyyəsinə endirilməsi gözlənilir.
Universitetin son üç maliyyə ili üzrə gəlirləri aşağıdakı cədvəldə qeyd olunmuşdur.

Gəlirlər, min AZN

2015

2016

2017

5,852.473

7,041.389

10,177.051

Yerli iqtisadiyyata təsirlər
BANM imtahanlarda yüksək nəticələr əldə etmiş yerli tələbələrin dünya standartlarına uyğun təhsil
almalarına şərait yaradır. Tələbələrin əksəriyyətini aztəminatlı və ya qaçqın, məcburi köçkün və didərgin
ailələrindən olan gənclər təşkil edir, BANM bu tələbələr üçün yüksək səviyyədə ödənişsiz təhsil almaq şansı
yaradır, onlara karyera qurmaqda yardımçı olur.
Ali məktəbin məzunlarının böyük hissəsi artıq müxtəlif transmilli şirkətlərdə işlə təmin olunmuşdur, digərləri
isə öz təhsillərini yerli və xarici universitetlərin magistratura pilləsində davam etdirirlər. Bu məzunlar yüksək
ixtisaslı kadr kimi yetişməklə ölkənin həm neft, həm də digər sektorlarının inkişafına və beləliklə də yerli
iqtisadiyyata müsbət təsir göstərir.
Həmçinin, BANM-in işçi heyətinin tərkibində çoxlu sayda aztəminatlı, qaçqın və məcburi köçkün statusu olan
əməkdaşlar çalışır, fərdi inkişaf üçün əməkdaşlar ildə bir neçə dəfə müxtəlif mözvular üzrə təlimlərdə iştirak
edir, beynəlxalq mübadilə proqramları vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrində təlimlərdə iştirak etmək üçün
ezam olunurlar. Bundan əlavə, Ali məktəbin yeni kampusunun artıq fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar onlarla
yeni iş yeri açılmışdır.

Anti-korrupsiya
Tələbələr və əməkdaşlar üçün şəffaf və etibarlı tədris mühiti yaratmaq və onu qoruyub saxlamaq BANM
üçün yarandığı gündən etibarən ən önəmli və prioritet məsələlərdən biri olmuşdur. Korrupsiyaya qarşı
mübarizəyə ilk öncə tələbələrə fərdi yanaşmadan başlanılır, onlarla rəhbərlik arasında münasibətlərdə
şəffaflıq qorunub saxlanılır. Bundan başqa, hər bir əməkdaşın anti-korrupsiya ilə bağlı siyasət və
prosedurlardan, həmçinin belə halların səbəb ola biləcəyi nəticələrdən xəbərdar olması üçün bu mövzu
haqqında onların vəzifə təlimatlarına məlumat daxil edilmişdir. Anti-korrupsiya mexanizmi həmçinin SOCARın daxili qaydalarına və korrupsiyaya qarşı siyasətinə əsasən idarə edilir.
İmtahan prosesinin şəffaf qaydada keçirilməsini BANM-in Keyfiyyətin Təminatı şöbəsi və İmtahan
Komissiyası təmin edir, imtahan suallarının hazırlanmasından nəticələrin açıqlanmasına qədər bütün
prosesləri nəzarətdə saxlayır.

Ali məktəbin fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində
korrupsiya ilə bağlı hər hansı riskin reallaşması hadisəsi
qeydə alınmamışdır. Bu da onu göstərir ki, BANM-in bu
yöndə yürütdüyü siyasət uğurlu və effektivdir.
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11
Dialoqun qurulması
11.1 Məlumatlılığın artırılması
Bakı Ali Neft Məktəbinin rəhbərliyi tələbələr və əməkdaşlar arasında dayanıqlı inkişaf prinsipləri və mövhumları üzrə
məlumatlılığın artırılmasının vacibliyini dərk edir və bu yöndə müxtəlif təşəbbüslər həyata keçirir. Tələbələr yenilənən enerji
və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə istiqamətində layihələr və müzakirələr keçirməyə təşviq edilir. Əməkdaşlar Universitetin
tətbiq etdiyi ISO standartlarının tələbləri ilə tanış olur, müvafiq şəkildə təlimatlandırılırlar.

BUNLARI BİLMƏK MARAQLIDIR:
BANM-in bir qrup tələbələri arasında Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədlərinin aşılanması üçün 2017-ci ildə EY şirkətinin
təşkilatçılığı ilə 3 günlük “Dayanıqlı İnkişaf” seminarı
keçirilmişdir. Bu seminara tələbələr arasında yaranmış böyük
maraq və tələbatı nəzərə alaraq, bu cür tədbirlərin gələcəkdə
mütəmadi keçirilməsi planlaşdırılır. Bu hesabatın yazılması üçün
məlumatların toplanması və hesabatın hazırlanmasında da Bakı
Ali Neft Məktəbinin bir neçə tələbəsi fəal iştirak etmişdir.
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12
GRI Məzmun indeksi
GRI standartları və açıqlamalar (göstəricilər)

Şərhlər

Hesabatın bölməsi

GRI 102: ÜMUMİ AÇIQLAMALAR
Təşkilat profili
102-1 Təşkilatın adı

Bölmə 5.1, səhifə 16

102-2 Əsas fəaliyyət, brendlər, məhsul və xidmətlər

Bölmə 5.1, səhifə 16 / Bölmə 9.4, səhifə
36-38

102-3 Təşkilatın qərargahının yerləşdiyi ünvan

Bölmə 5.1, səhifə 16

102-4 Əməliyyatların coğrafi ərazisi

Bölmə 5.1, səhifə 16

102-5 Mülkiyyətin xüsusiyyəti və təşkilati-hüquqi forması

Bölmə 7.1, səhifə 24

102-6 Xidmət göstərilən bazarlar

Bölmə 5.1, səhifə 16

102-7 Təşkilatın miqyası

Bölmə 5.1, səhifə 16

102-8 İşçilər üzrə məlumat

Bölmə 10.2, səhifə 48-49

102-9 Təşkilatın təchizat zənciri

Bölmə 6.2, səhifə 22-23

102-10 Təşkilatda və təchizat zəncirində baş vermiş əhəmiyyətli dəyişikliklər
102-11 Təşkilatda “ehtiyatlı yanaşma” prinsipi

Bölmə 6.2, səhifə 22-23
Rəhbərlik Universitetin
bütün əməliyyatlarında
Ehtiyatlılıq Prinsipini
tanıyır və tətbiq edir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

102-12 Təşkilat xarici təşəbbüslər

Bölmə 5.1, səhifə 16-17

102-13 Təşkilatın assossiasiyalarda üzvlüyü

Bölmə 6.1, 21-23

Strategiya
102-14 Yüksək vəzifəli qərar qəbul edən şəxsin bəyanatı

“Önsöz”, səhifə 7

102-15 Əsas təsirlər, risklər və imkanların təsviri

Bölmə 8, səhifə 27

Etik davranışlar və dürüstlük
102-16 Təşkilatın dəyərləri, prinsipləri, standartları və etik davranış normaları

Bölmə 2, səhifə 12-13

102-17 Etik məsələlər ilə əlaqədar məsləhət və müraciət mexanizmləri

Bölmə 10.2, səhifə 48

İdarəetmə
102-18 İdarəetmə strukturu

Bölmə 7.1, səhifə 24

102-19 Səlahiyyətlərin ötürülməsi

Bölmə 7.1, səhifə 24-25

102-20 İqtisadi, ekoloji və sosial mövzular üzrə rəhbərlik səviyyəsində məsuliyyət

Bölmə 7.1, səhifə 24-25

102-21 İqtisadi, ekoloji və sosial məsələlərə dair maraqlı tərəflər ilə ali idarəetmə
orqanı arasında mövcud olan konsultasiya

Bölmə 1.2, səhifə 8

102-22 Ali idarəetmə orqanının və komitələrin tərkibi

Bölmə 7.2, səhifə 25

102-23 Ali idarəetmə orqanının sədri

Ali idarəetmə orqanının
sədri Rektordur.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

102-24 Ali idarəetmə orqanının namizədliyi və seçilməsi

Rektor vəzifəyə
Şərhlərdə açıqlanmışdır
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
tərəfindən təyin olunur.

102-25 Maraqların toqquşması

Bölmə 7.1, səhifə 24

102-26 Məqsəd, dəyər və strategiyanın təyin olunmasında ali idarəetmə orqanının rolu

Bölmə 3, səhifə 12

102-27 Ali idarəetmə orqanlarının kollektiv biliyi
102-28 Ali idarəetmə orqanın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi

Bölmə 3, səhifə 13
Ali idarəetmə
orqanının (Rektor və
prorektorlar) fəaliyyəti
qiymətləndirilmir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

102-29 İqtisadi, ekoloji və sosial təsirlərin müəyyənləşdirilməsi və idarə olunması

Bölmə 7.3, səhifə 25

102-30 Risklərin idarə edilməsi prosesinin effektivliyi

Bölmə 8, səhifə 27

102-31 İqtisadi, ekoloji və sosial mövzulara baxılması

Bölmə 7.3, səhifə 25

102-32 Ali idarəetmə orqanının dayanıqlı inkişaf hesabatında rolu

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-33 Vacib məsələlər haqqında ali idarəetmə orqanının məlumatlandırılması

Bölmə 7.3, səhifə 25

102-34 Vacib məsələlərin təbiəti və ümumi sayı

Açıqlanmamışdır
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Şərhlər

Hesabatın bölməsi

102-35 Ali idarəetmə orqanının və rəhbər şəxslərin mükafatlandırma siyasəti

Açıqlanmamışdır

102-36 Mükafatlandırmanı müəyyən edən proses

Açıqlanmamışdır

102-37 Mükafatlandırmada maraqlı tərəflərin iştirakı

Açıqlanmamışdır

102-38 İllik kompensasiya nisbəti

Açıqlanmamışdır

102-39 İllik kompensasiya nisbətində faiz artımı

Açıqlanmamışdır

Maraqlı tərəflərlə münasibətlər
102-40 Maraqlı tərəf qruplarının siyahısı
102-41 Kollektiv əmək müqavilələri

Bölmə 1.2, səhifə 8
Kollektiv müqavilələr
bütün əməkdaşlara şamil
olunur.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

102-42 Maraqlı tərəfləri müəyyən etmək və seçmək üçün əsas proseslər və üsullar

Bölmə 1.2, səhifə 8

102-43 Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsinə yanaşma

Bölmə 1.2, səhifə 8

102-44 Maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi nəticəsində qaldırılmış əsas mövzular və
məsələlər

Maraqlı tərəflər tərəfindən Şərhlərdə açıqlanmışdır
qaldırılan əsas mövzular
və məsələlər yüksək
rəhbərlik tərəfindən
təhlil olunur və müvafiq
departamentlərə ötürülür.

Hesabat təcrübəsi
102-45 Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarına daxil olan müəssisələr

Universitet SOCAR-ın
törəmə müəssisəsidir
və müstəqil maliyyə
hesabatlarını dərc etmir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

102-46 Hesabat məzmununun və mövzuların müəyyənləşdirilməsi

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-47 Əhəmiyyətli mövzuların siyahısı

Bölmə 2.1, səhifə 10

102-48 Əvvəlki hesabatlarda əks olunmuş məlumatların yenidən baxılmasının və
hesablanmasının səbəbi və təsirləri

Tətbiq olunmur, çünki bu ilk Hesabatdır

102-49 Ötən hesabat dövrləri ilə müqayisədə hesabatın əhatə sahəsi və aspektin
əhatə dairəsində baş vermiş əhəmiyyətli dəyişikliklər

Tətbiq olunmur, çünki bu ilk Hesabatdır

102-50 Hesabat dövrü

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-51 Ən son hesabatın tarixi

Tətbiq olunmur, çünki bu ilk Hesabatdır

102-52 Hesabatın dərc olunma tezliyi (illik, iki illik)

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-53 Hesabat və hesabatın məzmunu ilə bağlı yaranmış suallar üçün əlaqə vasitəsi

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-54 Hesabatın GRI Standartlarına uyğun olaraq hazırlanması iddiası

Bölmə 1.1, səhifə 8

102-55 GRI məzmun indeksi

Bölmə 12, səhifə 54

102-56 Müstəqil audit

Hesabat EY şirkəti
tərəfindən audit
olunmuşdur.

Səhifə 60-61

GRI 103: İDARƏETMƏ YANAŞMASI
103-1 Əhəmiyyətli mövzu və onun hüdudlarının izahı

Bölmə 2.2, səhifə 11

103-2 Rəhbərliyin yanaşması və onun komponentləri

Bölmə 3, səhifə 13

103-3 Rəhbərliyin yanaşmasının qiymətləndirilməsi

Açıqlanmamışdır

GRI 201: İQTİSADİ FƏALİYYƏT
201-1 Əldə edilmiş birbaşa və paylaşdırılmış iqtisadi dəyər

Bölmə 10.3, səhifə 52 - qismən açıqlanmışdır.

202-2 İqlim dəyişikliyiylə əlaqədar maliyyə nəticələri, risklər və imkanlar

Açıqlanmamışdır

201-3 Müəyyən edilmiş imtiyazlar planı üzrə öhdəliklər və digər pensiya planları

Açıqlanmamışdır

201-4 Dövlətdən alınan maliyyə yardımı

Bölmə 10.3, səhifə 52

GRI 202: BAZARDA MÖVCUDLUQ
202-1 Yerli minimal əmək haqqı ilə müqayisədə cinslər üzrə standart əmək haqqı
səviyyəsi
202-2 Yerli əhalidən olan rəhbərliyin payı

Bölmə 10.2, səhifə 50
Bütün yüksək
rəhbərlik üzvləri yerli
vətəndaşlardır.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 203: DOLAYI İQTİSADİ TƏSİRLƏR
203-1 İnfrastruktur sərmayeləri və dəstəklənən xidmətlər

Bölmə 5.1, səhifə 17

203-2 Dolayı əhəmiyyətli iqtisadi təsirlər

Bölmə 10.3, səhifə 52

GRI 204: SATINALMA TƏCRÜBƏLƏRİ
204-1 Yerli təchizatçılara xərclənən vəsaitlərin ümumi büdcəyə nisbəti
BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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GRI standartları və açıqlamalar (göstəricilər)

Şərhlər

Hesabatın bölməsi

Bütün əməliyyatlar
korrupsiya riski üzrə
qiymətləndirilir. İmtahan
və tələbə qəbulu
prosesləri yüksək-risk
əməliyyatları kimi
təsnif edilib və müvafiq
qaydada ünvanlanmışdır.

Bölmə 7.3, səhifə 25

GRI 205: ANTİ-KORRUPSİYA
205-1 Korrupsiya ilə bağlı risklər baxımından qiymətləndirilmiş fəaliyyətlərin ümumi
sayı və faizi

205-2 Korrupsiyaya qarşı siyasətlər və təşkilatın prosedurları üzrə keçirilmiş təlimlər

Bölmə 10.3, səhifə 52

205-3 Qeydə alınmış korrupsiya halları və bu halların qarşısını almaq üçün həyata
keçirilmiş tədbirlər

Bölmə 10.3, səhifə 52

GRI 206: ANTİ-RƏQABƏT DAVRANIŞI
206-1 Sağlam olmayan rəqabət davranışları, etimadsızlıq və monopoliya təcrübələri
üzrə hüquqi tədbirlər

Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 301: MATERİALLAR
301-1 İstifadə olunan materiallar, həcm və ya çəki ilə

Tətbiq olunmur

301-2 Təkrar istifadə olunan materiallar

Tətbiq olunmur

301-3 Təkrarlanan məhsullar və qablaşdırma materialları

Tətbiq olunmur

GRI 302: ENERJİ
302-1 Təşkilat üzrə enerji sərfiyyatı

Bölmə 10.1, səhifə 43

302-2 Təşkilat xaricində enerji istehlakı

Bölmə 10.1, səhifə 43

302-3 Enerji intensivliyi əmsalı

Bölmə 10.1, səhifə 44

302-4 Enerji sərfiyyatının azaldılması

Bölmə 10.1, səhifə 44

302-5 Satılmış məhsulların və xidmətlərin enerjiyə tələbatında azalma

Açıqlanmamışdır

GRI 303: SU
303-1 Mənbələrə görə alınan suyun ümumi miqdarı

Bölmə 10.1, səhifə 44

303-2 Su mənbələrinin suyun istifadəsindən ciddi təsirə məruz qalması

Universitetin əməliyyatları Şərhlərdə açıqlanmışdır
nəticəsində heç bir su
hövzəsi hesabat dövründə
ciddi təsirə məruz
qalmamışdır.

303-3 Yenidən emal olunmuş və təkrar-ardıcıl istifadə edilmiş su

Universitet tərəfindən
hesabat dövründə suyun
yenidən emalı və təkrarardıcıl istifadəsi həyata
keçirilməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 304: BİOMÜXTƏLİFLİK
304-1 Qorunan ərazilər və yüksək biomüxtəliflilik dəyəri olan ərazilərdə, və ya ona
bitişik ərazilərdə mövcud olan əməliyyat sahələri

Universitetin heç bir
Şərhlərdə açıqlanmışdır
əməliyyat sahəsi
qorunan və ya yüksək
biomüxtəliflilik dəyəri olan
ərazilərdə yerləşməmişdir.

304-2 Fəaliyyətlərin, məhsulların və xidmətlərin biomüxtəlifliyə olan təsiri

Universitetin heç bir
Şərhlərdə açıqlanmışdır
fəaliyyəti və ya xidməti
biomüxtəlifliliyə ciddi təsir
etməmişdir.

304-3 Qorunan və ya bərpa olunan ərazilər

Tətbiq olunmur

304-4 Əməliyyat sahələrində Beynalxalq Təbiəti Qoruma İttifaqı Qırmızı Siyahısına
düşmüş növlərin mövcudluğu

Tətbiq olunmur

GRI 305: EMİSSİYALAR
305-1 İstixana effekti yaradan qazların (İEYQ) birbaşa emissiyası (Sahə 1)

Tətbiq olunmur

305-2 Enerji üzrə istixana effekti yaradan qazların (İEYQ) dolayı emissiyası (Sahə 2)

Bölmə 10.1, səhifə 43

305-3 Digər istixana effekti yaradan qazlarının (İEYQ) dolayı emissiyası (Sahə 3)

Açıqlanmamışdır

305-4 İEYQ emissiyalarının intensivlik əmsalı

Bölmə 10.1, səhifə 44

305-5 İstixana effekti yaradan qazların emissiyalarında azalmalar

Bölmə 10.1, səhifə 43

305-6 Azon qatını məhv edən tullantıların emissiyası

Tətbiq olunmur

305-7 NOx, SOx və digər əhəmiyyətli emissiyalar

Tətbiq olunmur

GRI 306: ATQILAR VƏ TULLANTILAR
306-1 Keyfiyyət və təyinatına görə əmələ gələn çirkab suların həcmi
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Bölmə 10.1, səhifə 44

GRI standartları və açıqlamalar (göstəricilər)

Şərhlər

Hesabatın bölməsi

306-2 Təhlükəli və təhlükəsiz tullantıların ümumi çəkisi

Bölmə 10.2, səhifə 45

306-3 Əhəmiyyətli dağılmaların ümumi miqdarı və həcmi

Tətbiq olunmur

306-4 Təhlükəli tullantıların nəqli

Tətbiq olunmur

306-5 Su axıdılması və/və ya dağıdılması nəticəsində təsirə məruz qalan su obyektləri

Tətbiq olunmur

GRI 307: ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ UYĞUNLUQ
307-1 Ekoloji qanun və təlimatlarla uyğunsuzluq halları

Universitetin yaranma
tarixindən bəri ekoloji
qanun və qaydalarla
uyğunsuzluq halı baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

308-1 Ekoloji meyarlardan istifadə edərək qiymətləndirilən yeni təchizatçılar

Universitetin bütün
təchizatçıları SOCARın Qarşı Tərəflərin
Qiymətləndirilməsi üzrə
Ümumi Standartı üzrə
qiymətləndirilmədən
keçirlər.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

308-2 Təchizat zəncirində mənfi ekoloji təsirlər və görülən tədbirlər

Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 308: TƏCHİZATÇILARIN ƏTRAF MÜHİT ÜZRƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

GRI 401: MƏŞĞULLUQ
401-1 Yeni işə götürülən işçilər və işçi dövriyyəsi
401-2 Müvəqqəti və yarımştat işçilərə təklif olunmayan, lakin tam ştat işləyən işçilərə
təqdim olunan əlavə ödəmələr, güzəştlər və imtiyazlar

Bölmə 10.2, səhifə 48
Daimi əməkdaşlar üçün
mövcud olan imtiyazlar
müvəqqəti və yarımştat
əməkdaşlara şamil
olunmur.

401-3 Valideynlik məzuniyyəti

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Bölmə 10.2, səhifə 49

GRI 402: İŞÇİ/RƏHBƏR ƏLAQƏLƏRİ
402-1 Operativ dəyişikliklərlə bağlı minimum bildiriş müddətləri

Əməliyyat dəyişiklikləri
ilə bağlı rəsmi minimum
bildiriş müddətləri
mövcud deyil.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 403: ƏMƏYİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ SAĞLAMLIQ
403-1 Sağlamlıq və təhlükəsizlik komitələrində işçilər və rəhbərliyin birgə yer alması

Bölmə 7.1, səhifə 24

403-2 İstehsalat zədələri və zədələrin səviyyəsi, peşə xəstəliklərinin səviyyəsi, itirilmiş
iş günlərinin əmsalı və iş yerində olmama əmsalı, eləcə də işlə bağlı ölüm hadisələrinin
ümumi sayı

Hesabat dövründə
istehsalat zədələri,
peşə xəstəlikləri və
ölüm hadisələri baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

403-3 Peşələr ilə əlaqədar qəza riski yüksək olan və xəstəliyə tutulma ehtimalı yüksək
olan işçilər

Heç bir işçi kateqoriyası
yüksək riskli kimi təsnif
olunmamışdır.

Açıqlanmamışdır

403-4 Həmkarlar ittifaqları ilə formal razılaşmalarda əhatə olunan sağlamlıq və
təhlükəsizlik mövzuları

Bölmə 7.1, səhifə 24

GRI 404: TƏLİM VƏ TƏDRİS
404-1 Bir əməkdaşa düşən illik təlim saatları

Bölmə 10.2, səhifə 50

404-2 İşçilərin səriştəsini artırmağa yönəlmiş və keçid təlimləri
404-3 Müntəzəm fəaliyyət və karyera inkişafı baxımından gözdən keçirilmiş işçilərin
faizi

Bölmə 10.2, səhifə 50
Bütün əməkdaşlar
müntəzəm olaraq
fəaliyyət və karyera
inkişafı üzrə
qiymətləndirmə
prosedurlarından keçirlər.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Bütün rektorluq üzvləri
Azərbaycan vətəndaşıdır
və kişi cinsinə məxsusdur.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 405: MÜXTƏLİFLİK VƏ BƏRABƏR İMKANLAR
405-1 İdarəetmə orqanlarının və işçilərin müxtəlifliyi

405-2 Əsas əmək haqqı və mükafatlandırma üzrə qadınların kişilərə olan nisbəti

Bölmə 10.2, səhifə 50

GRI 406: AYRI-SEÇKİLİYİN OLMAMASI
406-1 Ayrı-seçkilik hadisələri və onların qarşısını almaq üçün görülmüş tədbirlər

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI

Universitetin yaranma
tarixindən bəri
diskriminasiya halları
baş verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır
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GRI standartları və açıqlamalar (göstəricilər)

Şərhlər

Hesabatın bölməsi

GRI 407: ASSOSİASİYA AZADLIĞI VƏ KOLLEKTİV MÜQAVİLƏLƏR
407-1 Fəaliyyət çərçivəsində assosiasiya azadlığını və kollektiv müqavilələrin
istifadəsi haqqını risk altına salan əməliyyatlar və təchizatçılar

Hesabat dövründə
Şərhlərdə açıqlanmışdır
assosiasiya azadlığını və
kollektiv müqavilələrin
istifadəsi haqqını risk
altına salan əməliyyatlar
və təchizatçılar təyin
olunmamışdır.

GRI 408: UŞAQ ƏMƏYİ
408-1 Uşaq əməyinin istismarı üzrə yüksək riskli əməliyyatlar və təchizatçılar

Hesabat dövründə
uşaq əməyinin istismarı
üzrə yüksək risk
daşıyan əməliyyatlar
və təchizatçılar təyin
olunmamışdır.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Hesabat dövründə
icbari və ya məcburi
əmək üzrə yüksək risk
daşıyan əməliyyatlar
və təchizatçılar təyin
olunmamışdır.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Universitetin hər bir
yeni əməkdaşı işə
başlayanda Davranış
Kodeksi və İnsan
Haqqları üzrə müvafiq
şəkildə təlimatlandırılır.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 409: İCBARİ VƏ YA MƏCBURİ ƏMƏK
409-1 Məcburi əməyin istismarı üzrə yüksək riskli əməliyyatlar və təchizatçılar

GRI 410: TƏHLÜKƏSİZLİK TƏCRÜBƏLƏRİ
410-1 Təhlükəsizlik işçilərinin insan haqqları üzrə siyasət və prosedur üzrə təlim
keçmələri

GRI 411: YERLİ XALQLARIN HÜQUQLARI
411-1 Yerli xalqların haqqlarının pozulması insidentləri

Tətbiq olunmur

GRI 412: İNSAN HÜQUQLARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
412-1 İnsan haqqlarının pozulması üzrə və təsirləri üzrə gözdən keçirilmiş və
qiymətləndirilmiş əməliyyatlar

Hesabat dövründə
insan haqqqlarının
pozulması və təsirlər
üzrə heç bir əməliyyat
gözdən keçirilməmiş və
qiymətləndirilməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

412-2 İnsan haqqları siyasəti və ya prosedurları üzrə işçilərin təlimatlandırılması

Universitetin hər bir
yeni əməkdaşı işə
başlayanda Davranış
Kodeksi və İnsan
Haqqları üzrə müvafiq
şəkildə təlimatlandırılır.

Bölmə 10.2, səhifə 50

412-3 İnsan haqqlarına dair müddəaları əhatə edən və ya insan haqqları
baxımından baxışdan keçən əhəmiyyətli investisiya müqavilələri

Tətbiq olunmur

GRI 413: YERLİ İCMALAR
413-1 Yerli icmanın iştirakı, təsiri və inkişaf proqramları üzrə əməliyyatlar
413-2 Yerli icmalara mövcud olan və ya dəyə biləcək əhəmiyyətli mənfi təsirlər
daşıyan əməliyyatlar

Bölmə 10.3, səhifə 52
Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

414-1 Sosial meyarlar üzrə qiymətləndirilən yeni təchizatçılar

Universitetin bütün
təchizatçıları SOCARın Qarşı Tərəflərin
Qiymətləndirilməsi üzrə
Ümumi Standartı üzrə
qiymətləndirilmədən
keçirlər.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

414-2 Təchizat zəncirində mənfi sosial təsirlər və görülən tədbirlər

Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 414: TƏCHİZATÇILARIN SOSİAL QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
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Şərhlər

Hesabatın bölməsi

Hesabat dövründə heç
bir siyasi xarakterli
ödənişlər həyata
keçirilməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 415: İCTİMAİ SİYASƏT
415-1 Siyasi xarakterli ödənişlər və fəaliyyət

GRI 416: MÜŞTƏRİ SAĞLAMLIĞI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
416-1 Məhsul və xidmət kateqoriyalarının sağlamlıq və təhlükəsizlik təsirlərinin
qiymətləndirilməsi

Tətbiq olunmur

416-2 Məhsulların və xidmətlərin sağlamlıq və təhlükəsizlik meyarlarına cavab
verməməsi halları

Tətbiq olunmur

GRI 417: MARKETİNQ VƏ ETİKETLƏMƏ
417-1 Məhsul və xidmət üzrə məlumatlandırma və etiketləmə tələbləri

Tətbiq olunmur

417-2 Məhsul və xidmət üzrə məlumatlandırma ilə bağlı qeyri-uyğunluq halları

Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

417-3 Marketinq kommunikasiyalarında uyğunsuzluq halları

Hesabat dövründə
müvafiq hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Hesabat dövründə
tələbə məlumatlarının
pozulması və ya
sızması kimi hallar baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

Universitetin yaranma
tarixindən bəri sosial
və iqtisadi sahədə
qanun və qaydalarla
uyğunsuzluq halı baş
verməmişdir.

Şərhlərdə açıqlanmışdır

GRI 418: MÜŞTƏRİ MƏXFİLİYİ
418-1 Müştəri konfidensiallığının pozulması və müştərilər haqqında məlumatların
itirilməsinə aid əsaslandırılmış şikayətlər

GRI 419: SOSİAL-İQTİSADİ UYĞUNLUQ
419-1 Sosial və iqtisadi sahədə qanun və qaydalara əməl edilməməsi

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN DAYANIQLI İNKİŞAF HESABATI
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Bakı Ali Neft Məktəbinin Kampusu
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Səbail rayonu, Yeni Salyan yolu 3-cü km. 25

Bakı Ali Neft Məktəbinin Xətai Korpusu
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Xətai rayonu, Xocalı prospekti 30

Telefon:
(+994 12) 521 31 11, 521 33 60
Faks:
(+994 12) 521 33 64
info@bhos.edu.az
www.facebook.com/BakiAliNeftMektebi
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