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Bakı Biznes Universitetinin Kompüter 

Mərkəzinin Əsasnaməsi 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Kompüter Mərkəzi Universitetin tədris, 

elmi-tədqiqat fəaliyyətinə informasiya dəstəyi göstə-

rən, həmçinin mədəni, mənəvi və intellektual ünsiyyət 

mərkəzi sayılan əsas qurumudur.  

1.2. Bakı Biznes Universiteti Kompüter Mərkə-

zinin təsisçisi olaraq, Mərkəzin fəaliyyətini müəyyən 

edilmiş qaydada maliyyələşdirir və ona nəzarət edir. 

1.3. Kompüter Mərkəzi Azərbaycan Respublika-

sının Qanunvericiliyinə uyğun hüquqi normativ aktla-

ra, ali təhsil idarə orqanlarının və Universitet daxilin-

də qəbul edilən qərarlara və bu Nizamnaməyə müva-

fiq olaraq fəaliyyət göstərir. 

 1.4. Kompüter Mərkəzi istifadəçilərin informa-

siya tələblərini daha dolğun təmin etmək üçün müxtə-

lif idarə və müəssisələrlə, elmi-texniki informasiya 

təşkilatları və s. ilə öz fəaliyyətini kooperasiya və 

koordinasiya prinsipləri əsasında qurur. Adı çəkilən 

əməkdaşlığın əsas istiqamətləri, formaları müqavilə 

və sazişlə razılaşdırılır. 
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2. Kompüter mərkəzinin məqsəd və vəzifələri 

2.1. Müəllim, tələbə, elmi işçi və digər univer-

sitet əməkdaşlarının informasiyaya olan tələblərini 

ödəmək üçün Kompüter Mərkəzi məlumat axtarış 

aparatı vasitəsilə müxtəlif çeşidli xidmətlər təqdim 

etmək.  

2.2. Kompüter Mərkəzinin fondunu Universitetin 

profilinə və istifadəçilərin informasiya tələblərinə uy-

ğun olaraq formalaşdırmaq.  

2.3. Kompüter Mərkəzinin müasir texniki təchi-

zatı, informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması və 

yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi əsasında 

informasiya xidmətinin çeşidini genişləndirmək və 

keyfiyyətini yüksəltmək. 

2.4. İstifadəçilərin informasiya əldə etmək qabi-

liyyətini, axtarış və informasiya resurslarından düzgün 

və səmərəli istifadə etmək bacarığını formalaşdır-

maq, innovasiyaları tətbiq etmək. 

2.5. Informasiya texnologiyaları sahələrində elmi 

və elmi-metodiki fəaliyyət göstərmək.  

2.6. Kompüter Mərkəzini Universitetin intellek-

tual və mədəni mərkəzi kimi inkişaf etdirmək. 
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3.Kompüter mərkəzinin funksiyaları 

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkəzi 

Bakı Biznes Universitetində səriştəyə əsaslanan 

şəxsiyyət-yönümlü təhsil məzmununun yaradılmasına, 

təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan 

innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsi 

ilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsinə, 

müasir tələblərə cavab verən təhsil infrastrukturunun 

formalaşmasına, tədris prosesinin İKT üçün açıqlıq 

mühitinin yaradılmasına yönələn müvafiq funksiyalar 

daşıyır. 

Kompüter Mərkəzi istifadəçilərə aşağıdakı xid-

mətləri təklif edir:  

- elektron kataloq, qəzet və jurnalların kartote-

kası, məlumat bazaları və digər informasiya axtarış 

sistemi vasitələri ilə kitabxana fondu haqqında məlu-

mat verilməsi; 

- elektron informasiya resurslarından istifadənin 

təmin edilməsi; 

- informasiya axtarışı və onun tədris prosesində 

tətbiqini, Mərkəzin elektron kataloqundan, elektron 

arxivi olan Vikipediya, həmçinin informasiya sis-

temlərindən və məlumat bazalarından necə istifadə 

edilməsini öyrədir. 
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- informasiya daşıyıcılarının qeydiyyatını, yerləş-

dirilməsini və mühafizəsini təmin edir. 

- öz fəaliyyəti haqqında hesabat hazırlayır. 

 

Kompüter mərkəzinin müdirinin vəzifə öhdəlikləri 

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinə rəhbərliyi Kompüter Mərkəzinin müdiri həyata 

keçirir. Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinin müdiri vəzifəsinə təyinat Bakı Biznes Universi-

tetinin rektorunun səlahiyyətinə aiddir.  

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinin müdiri, kompüter mütəxəssisləri, operatorlarlar-

dan ibarət mütəxəssis heyətilə öz funksiyalarını həya-

ta keçirir.  

Bakı Biznes Universitetinin iş planına uyğun, 

Elmi Şuranın müvafiq qərarlarına əsaslanan, tədris 

ilinin müvafiq çağırışları ilə şərtlənən “Kompüter 

mərkəzi üçün illik fəaliyyət planı”nın tərtibini təmin 

etmək kompüter mərkəzinin müdirinin səlahiyyətinə 

aiddir: 

- iş planının icrası ilə əlaqədar əməkdaşlar ara-

sında iş bölgüsü aparmaq və bölgü üzrə işlərin vax-

tında və məsuliyyətlə icrasına nail olmaq;  
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- Universitetdə mövcud olan kompüterlərin tədris 

ilində davamlı işləkliyini diqqət mərkəzində saxla-

maq;  

- informatika yönümlü dərslərin tədrisini 

kompüter otaqlarında təşkil etmək və dərslərin yüksək 

səviyyədə həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;  

- Universitetin kompüter laboratoriyalarını 

ümumi şəbəkə resursları ilə təmin etmək və internet 

bağlantısını təşkil etmək; 

- Universitetdə WI-FI şəbəkəsinin qurulmasını 

təşkil etmək və düzgün işləməsinə nəzarət etmək; 

 - tələbələrin dərs müddətində müxtəlif dərs 

tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi məqsədilə və 

həmçinin dərsdənkənar vaxtlarda kompüterlərdən və 

internetdən müstəqil istifadəsini təmin etmək; 

 - kompüter avadanlıqlarının alınması, quraşdırıl-

ması və texniki xidmət işini təşkil etmək və bu sahədə 

qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılmasına nə-

zarət etmək; 

- Bakı Biznes Universitetinin Web saytının ope-

rativ işləməsinə nəzarət etmək; 

- müxtəlif fənlər üzrə dərslərin kompüter labora-
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toriyalarında keçirilməsinə şərait yaratmaq; 

- müəllimlərə multimediya avadanlıqlarından 

istifadə etməyi öyrətmək; 

- digər dərs otaqlarında da İKT-dən istifadə et-

məklə dərslərin təşkilinə nəzarət etmək. 

 

Kompüter mərkəzinin müdirinin hüquqları 

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinin müdiri iş planına müvafiq və ya özünün təşəb-

büsü ilə yığıncaqlar keçirir, yığıncaqlarda qarşıya qo-

yulmuş vəzifələrin icra vəziyyəti təhlil olunur, mü-

vafiq qərarlar qəbul olunur.  

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkəzi-

nin müdiri hər bir işçinin vəzifə məsuliyyəti ilə bağlı 

Bakı Biznes Universitetinin rəhbəri qarşısında vəsatət 

qaldıra bilər.  

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkəzi-

nin müdiri Bakı Biznes Universitetinin Elmi Şurası və 

ya rəhbərliyi qarşısında hesabatla çıxış edir.  

 



7 
 

Kompüter mərkəzinin mütəxəssislərinin vəzifə 

öhdəlikləri 

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinin mütəxəssislərinin vəzifə məsuliyyətinə aşağıda-

kılar daxildir: 

- Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkə-

zinin müdirinin cari tapşırıqlarını operativ şəkildə icra 

etmək;  

- iş planı əsasında müəyyən olunan funksiyaları 

nəzərdə tutulan zaman ərzində məsuliyyətlə yerinə 

yetir-mək;  

- hər bir tələbənin müvafiq təhsil ehtiyaclarının 

ödənilməsi ilə bağlı qarşıya çıxan məsələləri tələbənin 

maraqlarına uyğun şəkildə ödəməyə çalışmaq;  

- Bakı Biznes Universitetində yerləşən bütün 

kompüter avadanlıqlarının səmərəli və qaydasında 

işləməsinə nəzarət etmək.  
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Kompüter mərkəzinin operatorlarının vəzifə 

öhdəlikləri 

Bakı Biznes Universitetinin Kompüter Mərkəzi-

nin operatorlarının vəzifə məsuliyyətinə aşağıdakılar 

daxildir: 

- Kompüter Mərkəzinin müdirinin cari tapşırıq-

larını operativ şəkildə icra etmək;  

- iş planı əsasında müəyyən olunan funksiyaları 

nəzərdə tutulan zaman ərzində məsuliyyətlə yerinə 

yetirmək; 

- hər bir tələbənin müvafiq təhsil ehtiyaclarının 

ödənilməsi ilə bağlı qarşıya çıxan məsələləri tələbənin 

maraqlarına uyğun şəkildə ödəməyə çalışmaq; 

- müqavilə öhdəliklərinə əsasən qarşıya qoyul-

muş vəzifələri ardıcıl və sistemli şəkildə yerinə yetir-

mək; 

 

 


