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Məzmunu: Bakı Dövlət Universitetində  

antiplagiat sisteminin tətbiq olunması haqqında  

 

        Bakı Dövlət Universitetində müəllif hüquqlarının qorunması və plagiatla mübarizə 

məqsədilə Polşanın Plagiat.pl şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Bu 

müqaviləyə əsasən Bakı Dövlət Universitetinin www.plagiat.pl saytına əlçatanlığı təmin 

edilmişdir. Bunun nəticəsində Bakı Dövlət Universitetində yerinə yetirilən bakalavr 

buraxılış işləri, magistrlik dissertasiyaları, fəlsəfə və elmlər doktorluğu dissertasiyaları, 

dərslik, dərs vəsaitləri və digər metodiki göstərişlər antiplagiat proqramı vasitəsilə 

yoxlana biləcəkdir.  

Bununla əlaqədar olaraq  BDU Elmi Şurasının 20.12.2017-ci il tarixli iclasında  

“Bakı Dövlət Universitetində Antiplagiat Sistemi üzrə Qaydalar” müzakirə  olunaraq 

qəbul edilmişdir. 

         Bakı Dövlət Universiteti ilə Plagiat.pl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət arasında  

antiplagiat sisteminin tətbiqi ilə bağlı 16.11.2017-ci il tarixində imzalanmış müqaviləni 

və BDU Elmi Şurasının 20.12.2017-ci il tarixli iclasının qərarını əsas tutaraq   

         

ƏMR EDIRƏM: 

1. “Bakı Dövlət Universitetində Antiplagiat Sistemi üzrə Qaydalar” təsdiq edilsin. 

2. Bakı Dövlət Universitetində antiplagiat sisteminin administratoru və sistem 

operatorlarından ibarət antiplagiat komissiyası yaradılsın.  

3. Komissiya fəaliyyətə başladıqdan sonra yaranan problemləri araşdırmaq üçün 

sistem administratorunun təqdimatı əsasında mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupunun 

yaradılması nəzərdə tutulsun. 

4. Kitabxanaçılıq-informasiaya fakültəsinin dekanı dosent Azad Qurbanov Bakı 

Dövlət Universiteti üzrə antiplagiat sisteminin adminstratoru təyin edilsin. 

5. Aşağıdakı şəxslər BDU üzrə antiplagiat sisteminin müvafiq fakültələr üzrə 

operatorları təyin edilsinlər: 

Mexanika-riyaziyyat, Fizika, Biologiya, Kitabxanaçılıq-informasiya, İlahiyyat 

fakültələri üzrə - Məmmədova Sevda İsrafil qızı (Kitabxanaların kompüterləşdiriliməsi 

ETL-in elmi işçisi); 

Geologiya, Coğrafiya fakültələri üzrə - Quliyeva Aytən Ağarəhim qızı  

(Hidrometeorologiya kafedrasının  0,5 ştat müəllimi); 
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Filologiya, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültələri üzrə -  Sadıqova 

Ayşən Əsəd qızı (Filologiya fakültəsində tyutor); 

Tarix, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələri üzrə - Əsədov Murad Elçin 

oğlu (Dünya azərbaycanlıları:tarixi demoqrafiya ETL-in böyük laborantı); 

Hüquq fakültəsi üzrə - Aslanov Elnur Zakir oğlu (Beynəlxalq xüsusi hüquq və 

Avropa hüququ kafedrasının müəllimi); 

Kimya, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültələri üzrə - Hüseynov Fətəli Elmar oğlu 

(Ekologiya və torpaşünaslıq fakültəsinin dekan müavini); 

Sosial elmlər və psixologiya, Jurnalistika, Şərqşünaslıq fakültələri üzrə - 

Məmmədova Zümrüd Afiq qızı (Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin tyutoru). 

6. Bakı Dövlət Universitetində yerinə yetirilən bakalavr buraxılış işləri,  magistrlik 

dissertasiyaları, fəlsəfə və elmlər doktorluğu dissertasiyaları, dərslik, dərs vəsaiti və digər 

metodiki göstərişlər “Bakı Dövlət Universitetində Antiplagiat Sistemi Üzrə Qaydalar”a 

uyğun olaraq antiplagiat sistemi vasitəsilə yoxlanılsın. 

7. Fakültə dekanlarına tapşırılsın ki, son 3 ildə kafedralarda yerinə yetirilən 

bakalavr buraxılış işləri,  magistrlik dissertasiyaları, fəlsəfə və elmlər doktorluğu 

dissertasiyaları, dərslik, dərs vəsaiti və digər metodiki göstərişlərin elektron variantlarının 

Plagiat.pl Sisteminin Məlumatlar Bazasına yerləşdirilməsini təmin etsinlər. 

8. Müdafiə üçün nəzərdə tutulmuş işlər antiplagiat sistemi üzrə yoxlanılmaq üçün 

müdafiə gününə ən azı 25 gün qalmış fakültə üzrə təyin olunmuş sistem operatoruna 

təqdim  olunsun. 

9. Hər bir iş üçün kafedralar üzrə təyin olunmuş operatorlar tərəfindən antiplagiat 

sisteminin tətbiqi ilə oxşarlıq hesabatı hazırlansın. 

10. Oxşarlıq hesabatı hazırlandıqdan sonra hər fakültə üzrə təyin olunmuş sistem 

operatoru bu hesabatı elektron-poçt vasitəsilə və çap olunmuş şəkildə müvafiq dekanlığa 

təqdim etsin. 

11. Antiplagiat Komissiyasının müsbət qərarı təqdim olunan işlərin müdafiələrə 

buraxılması üçün zəruri şərt hesab edilsin. 

12. Nəzərə alınsın ki, ilkin yoxlamada iş orijinal  olmadıqda (buna sübut oxşarlıq  

hesabatıdır) müəllif işi yenidən işləyərək yoxlamaq üçün təqdim  etdikdə gələcək xərclər 

onun üzərinə düşəcəkdir. 

13. Müəllifə apelyasiya müraciəti hüququ verilsin. 

14. Universitet üzrə yaradılmış Apelyasiya Komissiyası apelyasiya müraciəti 

əsasında 10 (on) iş günü ərzində öz rəyini bildirsin. Apelyasiya müraciəti yalnız 1 (bir) 

dəfə oluna bilər. Düzgün hazırlanmamış apelyasiya müraciəti Apelyasiya Komissiyasının 

sədri tərəfindən rədd oluna bilər. 

15. Bakı Dövlət Universiteti ilə Plagiat.pl Şirkəti arasında imzalanmış əməkdaşlıq 

müqaviləsinin yerinə yetirilməsinə nəzarət Bakı Dövlət Universiteti üzrə antiplagiat 

sisteminin adminstratoruna tapşırılsın. 

 

ƏSAS: Bakı Dövlət Universiteti ilə Plagiat.pl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət 

arasında  antiplagiat sisteminin tətbiqi ilə bağlı 16.11.2017-ci il tarixində imzalanmış 

müqavilə, Rektorun dərkənarı ilə Elm və innovasiyalar üzrə prorektorun təqdimatı, BDU 

Elmi Şurasının 20.12.2017-ci il tarixli iclas protokolundan çıxarış. 

          

         R E K T O R                                         akademik A.M.MƏHƏRRƏMOV 

 

 



     
Layihəni hazırlayıb:                                       Razılaşdırılıb: 

 

Elmi Tədqiqat Hissəsinin rəisi 

____________prof.İ.M.Əfəndiyeva 

 Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə 

prorektor 

_____________ prof.İ.N.Əliyeva 

  Elm və innovasiyalar üzrə prorektor 

_____________prof.A.H.Kazımzadə 

  Baş mühasib 

_____________F.H.Babayeva 

  Kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən 

_____________T.F.Əhədova 

  Baş hüquqşünas 

_____________T.M.Sadıxov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru 

akademik A.M.MƏHƏRRƏMOVA 

 

TƏQDİMAT 

 

Hörmətli Abel müəllim,  

  
Bildiyiniz kimi, Bakı Dövlət Universitetində müəllif hüquqlarının qorunması və 

plagiatla mübarizə məüsədilə Polşanın Plagiat.pl şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsi 

imzalanmışdır. Bu müqaviləyə əsasən Bakı Dövlət Universitetinin www.plagiat.pl 

saytına əlçatanlığı təmin edilmişdir. Bunun nəticəsində Bakı Dövlət Universitetində 

yerinə yetirilən bakalavr buraxılış işləri, magistrlik dissertasiyaları, fəlsəfə və elmlər 

doktorluğu dissertasiyaları, dərslik, dərs vəsaitləri və digər metodiki göstərişlər 

antiplagiat proqramı vasitəsilə yoxlana biləcəkdir. 

Bununla əlaqədar olaraq  BDU Elmi Şurasının 20.12.2017-ci il tarixli iclasında  

“Bakı Dövlət Universitetində Antiplagiat Sistemi üzrə Qaydalar” müzakirə  olunaraq 

qəbul edilmişdir. 

Bakı Dövlət Universiteti ilə Plagiat.pl Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət arasında  

antiplagiat sisteminin tətbiqi ilə bağlı 16.11.2017-ci il tarixində imzalanmış müqaviləni 

və BDU Elmi Şurasının 20.12.2017-ci il tarixli iclasının qərarını əsas tutaraq  “Bakı 

Dövlət Universitetində Antiplagiat Sistemi üzrə Qaydalar”ı təsdiq etməyinizi, aşağıdakı 

tərkibdə antiplagiat komissiyasının yaradılması və onun fəaliyyətinin tənzimlənməsi 

haqqında müvafiq sərəncam verməyinizi Sizdən xahiş edirəm. 

Kitabxanaçılıq-informasiaya fakültəsinin dekanı dosent Azad Qurbanov – BDU 

üzrə antiplagiat sisteminin adminstratoru. 

Müvafiq fakültələr üzrə antiplagiat sisteminin operatorları: 

Mexanika-riyaziyyat, Fizika, Biologiya, Kitabxanaçılıq-informasiya, İlahiyyat 

fakültələri üzrə - Məmmədova Sevda İsrafil qızı (Kitabxanaların kompüterləşdiriliməsi 

ETL-in elmi işçisi); 

Geologiya, Coğrafiya fakültələri üzrə - Quliyeva Aytən Ağarəhim qızı  

(Hidrometeorologiya kafedrasının  0,5 ştat müəllimi); 

Filologiya, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültələri üzrə -  Sadıqova 

Ayşən Əsəd qızı (Filologiya fakültəsində tyutor); 

Tarix, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələri üzrə - Əsədov Murad Elçin 

oğlu (Dünya azərbaycanlıları:tarixi demoqrafiya ETL-in böyük laborantı); 

Hüquq fakültəsi üzrə - Aslanov Elnur Zakir oğlu (Beynəlxalq xüsusi hüquq və 

Avropa hüququ kafedrasının müəllimi); 

Kimya, Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültələri üzrə - Hüseynov Fətəli Elmar oğlu 

(Ekologiya və torpaşünaslıq fakültəsinin dekan müavini); 

Sosial elmlər və psixologiya, Jurnalistika, Şərqşünaslıq fakültələri üzrə - 

Məmmədova Zümrüd Afiq qızı (Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin tyutoru). 

 

Hörmətlə, 

Elm və innovasiyalar üzrə prorektror                    prof.A.H.Kazımzadə 
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