
 

 

 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Tədbirlər Planı 

 

№ Tədbirin adı İcraçı qurumlar 
İcraçı struktur bölmələr 

və müəssisələr 
İcra müddəti 

1.  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 
100 illik yubileyi ilə bağlı təntənəli mərasimin 
keçirilməsi 

Təhsil Nazirliyi, 
ADNSU 

Aparat, Elm, ali və orta 
ixtisas təhsili şöbəsi, 
ADNSU 

noyabr 2020-ci il 

2.  Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin 
100 illik yubileyinin  türkdilli dövlətlərin universitetləri 
səviyyəsində qeyd edilməsi 

Təhsil Nazirliyi, ADNSU 
Xarici İşlər Nazirliyi  ilə 
birlikdə 

Beynəlxalq əməkdaşlıq 
şöbəsi, Elm, ali və orta 
ixtisas təhsili şöbəsi 

ADNSU 

sentyabr 2020-ci il 

     3.  Universitetin qabaqcıl professor-müəllim heyəti və 
digər əməkdaşlarının dövlət səviyyəsində təltif 
edilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi 

Təhsil Nazirliyi, ADNSU Aparat, Elm, ali və orta 
ixtisas təhsili şöbəsi, 
ADNSU 

oktyabr 2020-ci il 

4.  Universitet məzunlarının Forumunun keçirilməsi Təhsil Nazirliyi, ADNSU Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi, ADNSU 

noyabr 2020-ci il 

5.  Ali təhsil müəssisələrində universitetin 100 illiyi 
münasibəti ilə tədbirlərin, silsilə elmi-praktik 
konfransların keçirilməsi 

Təhsil Nazirliyi, ali təhsil 
müəssisələri 

Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

2020-ci il 

6.  
 
 
 

Yubileyə həsr olunmuş universitetlərarası idman 
yarışlarının, o cümlədən tələbələr arasında futzal 
üzrə respublika birinciliyinin keçirilməsi 

Təhsil Nazirliyi Gənclər və 
İdman Nazirliyi  ilə birlikdə 

Məktəbdənkənar 
fəaliyyətin təşkili şöbəsi, 
Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

2020-ci il 

7.  "Azərbaycan tarixi” muzeyində ADNSU-nun şərəfli 
inkişaf yolunu əks etdirən xüsusi guşənin yaradılması 

Təhsil Nazirliyi, ADNSU 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası ilə birlikdə 
 

Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi,  ADNSU 

sentyabr - dekabr 
 2020-ci il 

8.  Universitetin tarixini əks etdirən kitabın hazırlanması 
və nəşr olunması 

ADNSU ADNSU sentyabr 2020-ci il 



9.  Universitetin məşhur məzunları haqqında kitabın 
hazırlanması və nəşr edilməsi 

ADNSU ADNSU oktyabr 2020-ci il 

10.  "Universitetin tarixi fotolarda” adlı foto-albomun 
hazırlanması və nəşr edilməsi 

ADNSU ADNSU oktyabr 2020-ci il 

11.  Universitet haqqında sənədli filmin çəkilməsi ADNSU "Azərbaycan 
Televiziya və Radio 
Verilişləri” QSC ilə birlikdə   

ADNSU sentyabr 2020-ci il 

12.  Universitetin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar "Yubiley 
medalı”nın, poçt markasının, pul sikkələrinin, döş 
nişanlarının buraxılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi 

Təhsil Nazirliyi, ADNSU 
Mərkəzi Bank, Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək 
Texnologiyalar Nazirliyi ilə 
birlikdə 

Elm, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi, ADNSU 

may 2020-ci il 

13.  Yubiley tədbirlərinin dövri mətbuatda, televiziya və 
radioda müntəzəm işıqlandırılması 
 

Təhsil Nazirliyi "Azərbaycan 
Televiziya və Radio 
Verilişləri” QSC ilə birlikdə 
 

İnformasiya şöbəsi, 
ADNSU 
 

mütəmadi 

14.  “ADNSU-100” rubrikası altında məqalələrin 
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc olunması və 
“Təhsil” televiziyasının “Təməl” verilişində 
universitetin tarixi və məzunları haqqında verilişlərin 
təşkili 

ADNSU, kütləvi informasiya 
vasitələri 

"Azərbaycan müəllimi” 
qəzeti, “Azərbaycan 
məktəbi” jurnalı 

mütəmadi 

15.  Universitetin nəzdində “Neft muzeyi”nin yaradılması ADNSU LUKOIL-Azərbaycan 
QSC ilə birlikdə 
 

ADNSU LUKOIL-
Azərbaycan QSC ilə 
birlikdə   

oktyabr 2020-ci il 

 


