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Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin  

“03”  may  2021-ci il tarixli “F-203” nömrəli  

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (ADPU) 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar  

Tədbirlər Planı 

№ Tədbirin adı İcraçı qurumlar 
İcraçı struktur bölmələr 

və müəssisələr 
İcra 

müddəti 

1. 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 
yubileyi ilə bağlı təntənəli mərasimin keçirilməsi (Format 
pandemiya şəraitindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir) 

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU 

Aparat, 
Elm, ali və orta ixtisas təhsili 

şöbəsi,  
ADPU 

sentyabr-
dekabr 

2021-ci il 

2. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 
yubileyinin beynəlxalq təşkilatlarla birgə qeyd edilməsi 
(Format pandemiya şəraitindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir) 

Təhsil Nazirliyi 
Xarici İşlər Nazirliyi ilə 

birlikdə, 
ADPU 

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, 
Elm, ali və orta ixtisas təhsili 

şöbəsi,  
ADPU  

may-iyun 
2021-ci il 

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

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU 

Aparat, 
Elm, ali və orta ixtisas təhsili 

şöbəsi,  
ADPU  

avqust-
sentyabr        
2021-ci il  

4. 

Azərbaycanın bir sıra rayon və şəhərlərində universitetin 
100 illiyi ilə bağlı məzunların və təhsil ictimaiyyətinin 
iştirakı ilə görüşlərin keçirilməsi (Format pandemiya 
şəraitindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir) 

ADPU yerli icra 
hakimiyyəti orqanları ilə 

birlikdə  
ADPU il ərzində  

5. 
Universitetin yerli və əcnəbi məzunlarının Forumunun 
keçirilməsi (Format pandemiya şəraitindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir) 

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

Beynəlxalq əməkdaşlıq şəbəsi, 
ADPU 

aprel-may  
2021-ci il 

6. 
Ali təhsil müəssisələrində universitetin 100 illiyi 
münasibəti ilə tədbirlərin, elmi-praktik konfransların 

Təhsil Nazirliyi,  
ali təhsil müəssisələri 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

il ərzində 
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keçirilməsi (Format pandemiya şəraitindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir) 

ali təhsil müəssisələri  

7. 
Yubileylə bağlı universitetlərarası intellektual yarışların 
keçirilməsi (Format pandemiya şəraitindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir) 

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, 

ali təhsil müəssisələri 
il ərzində  

8. 
Təhsil muzeyində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin şərəfli inkişaf yolunu əks etdirən xüsusi 
guşənin yaradılması 

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU  

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

Təhsil Muzeyi,  
ADPU  

sentyabr-
dekabr  

2021-ci il 

9. 
“ADPU-nun rektorları”, "ADPU-nun yubileyləri", "ADPU-
nun professorları", “ADPU-nun 100 məşhur məzunu” 
kitablarının hazırlanması və nəşr olunması 

ADPU ADPU il ərzində  

10. 
ADPU-nun tarixini əks etdirən kitabın hazırlanması və 
nəşr olunması 

ADPU ADPU il ərzində  

11. 
ADPU-nun fakültələrinin tarixini əks etdirən kitabın 
hazırlanması və nəşr olunması 
 

ADPU ADPU il ərzində  

12. 
“ADPU tarixi fotolarda” adlı foto-albomun hazırlanması 
və nəşr olunması 
 

ADPU ADPU il ərzində  

13. ADPU haqqında sənədli filmin çəkilməsi  
ADPU 

müvafiq televiziya  
kanalları ilə birlikdə 

ADPU il ərzində  

14. 
“Pedaqoji kadr hazırlığı: müasir yanaşmalar və trendlər” 
mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın təşkili (Format 
pandemiya şəraitindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir) 

Təhsil Nazirliyi,  
ADPU Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası ilə 

birlikdə 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, 
ADPU 

may-iyun 
2021-ci il 

15. 
“Yeni texnologiyalar və tədris prosesinin idarə edilməsi” 
beynəlxalq elmi konfransın təşkili (Format pandemiya 
şəraitindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir) 

ADPU 
Moskva Dövlət Pedaqoji 
Universiteti və Ukrayna 

Təhsil Menecerləri 
Universiteti ilə birlikdə 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi, 
ADPU 

aprel-may 
2021-ci il 

16. 
ADPU-nun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar “Xatirə Yubiley” 
medalının, poçt markasının, pul sikkələrinin, döş 
nişanlarının buraxılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi 

Təhsil Nazirliyi,  
ADPU Mərkəzi Bank və 

Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi,  

Hüquq şöbəsi,  
ADPU  

2021-ci il  
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Nəqliyyat, Rabitə və 
Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi ilə birlikdə 

17. 
ADPU-nun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar müxtəlif formalı 
yubiley simvollu suvenirlərin, tanıtım xarakterli çap 
məhsullarının hazırlanması 

ADPU ADPU  2021-ci il 

18. 
 
 
 

Yubiley tədbirlərinin dövri mətbuatda, televiziya və 
radioda müntəzəm işıqlandırılması 

ADPU, 
kütləvi informasiya 

vasitələri 

İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru, 
ADPU, 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 
“Azərbaycan məktəbi” jurnalı 

mütəmadi 

18.1. “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti-100” rubrikası 
altında məqalələrin dərc olunması və “Təhsil” 
televiziyasının “Təməl” verilişində  universitetin tarixi və 
məzunları haqqında verilişlərin təşkili 

Təhsil Nazirliyi, 
ADPU, 

kütləvi informasiya 
vasitələri 

İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru, 
ADPU, 

“Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 
“Azərbaycan məktəbi” jurnalı 

mütəmadi 

19. 
ADPU-nun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar fakültələrdə 
müasir tipli tədris laboratoriyalarının qurulması 
məqsədilə işlərin görülməsi 

ADPU ADPU 2021-ci il 

20. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti-100” adlı media müsabiqəsinin 
təşkili 

ADPU Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 

yanında Kütləvi 
İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi 

Fondu ilə birlikdə 

ADPU 
yanvar-iyun 

2021-ci il 

21. 

Ümumi təhsil müəssisələrində “Azərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti-100” mövzusunda simpozium, 
konfrans, seminar, “dəyirmi masa” və sərgilərin təşkili 
(Format pandemiya şəraitindən asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir) 

ADPU-nun filialları 
Ümumi təhsilin təşkili və idarə 

olunması şöbəsi, 
yerli təhsili idarəetmə orqanları 

il ərzində  

 


