№ 137
Bakı şəhəri

15 mart 2019-cu il

“Magistr-2019” müsabiqəsinin
nəticələri haqqında
AMEA prezidentinin 31 yanvar 2019-cu il tarixli 58 nömrəli sərəncamına əsasən
magistrantların elmi nailiyyətlərinin artırılmasına dəstək vermək, təhsildə və elmdə yüksək
nəticələr göstərən magistrantların fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədilə “Magistr-2019”
müsabiqəsi elan olunmuşdur.
Müsabiqədə iştirak etmək məqsədilə AMEA-nın 35 magistrantı sənədlərini AMEA
Rəyasət Heyəti aparatının Elm və təhsil baş idarəsinə təqdim etmişdir. Təqdim edilən
sənədlərin təhlili və qiymətləndirilməsi AMEA prezidentinin 06 mart 2019-cu il tarixli
112 nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış Ekspert komissiyası tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Komissiya iddiaçıların əldə etdikləri nəticələri təhlil edərək yekun rəy hazırlamış və AMEA-nın
prezidentinə təqdim etmişdir.
Komissiyanın rəyini nəzərə alaraq:
1. “Magistr-2019” müsabiqəsinin nəticələrinə görə

magistrantlar aşağıdakı qaydada

mükafatlandırılsınlar:
1-ci yer:

İsgəndərova Lalə Zəkai qızı

─

Botanika İnstitutunun II kurs magistrantı;

2-ci yer:

Məlikzadə Zümrüd İmran qızı

─

Əlsoy Fidan Ənvər qızı

─

Əliyev Yusif Şais oğlu

─

Məmmədova Aysel Kamil qızı

─

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun II kurs
magistrantı;
Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya
İnstitutunun II kurs magistrantı;
Geologiya və Geofizika İnstitutunun II kurs
magistrantı;
Neft və Qaz İnstitutunun II kurs magistrantı;

İsmayılova Gülər Əli qızı

─

3-cü yer:

Genetik Ehtiyatlar
magistrantı.

İnstitutunun

II kurs

2
2. Aşağıdakı magistrantlara 250 (iki yüz əlli) manat məbləğində həvəsləndirici mükafat
verilsin:
Məmmədov Samir Tələt oğlu

─

Rüstəmli Xədicə Mübariz qızı

─

Əliyeva Dünya Rəsul qızı

─

Ramazanova Sevinc Fərəc qızı

–

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun I kurs
magistrantı;
Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz
və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun I kurs
magistrantı;
Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun II kurs
magistrantı;
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun I kurs
magistrantı.

3. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayev)
tapşırılsın ki, müsabiqədə qalib olmuş magistrantlar üçün müvafiq sertifikatlar
hazırlansın.
4. AMEA-nın İşlər idarəsinə (siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru Fətəli Abdullayev) və
AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsinə (texnika üzrə
fəlsəfə doktoru İlqar Quliyev) tapşırılsın ki, müsabiqənin 1-ci yer üzrə qalibinə
1500 manat, 2-ci yer üzrə qaliblərinə 1000 manat, 3-cü yer üzrə qaliblərinə
500 manat, həvəsləndirici yerlərə layiq görülmüş magistrantlara isə 250 manat
məbləğində pul mükafatı verilsin.
5. Sərəncamın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İbrahim Quliyevə
həvalə edilsin.

