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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

 magistraturasına 2016/2017-ci tədris ili üçün qəbul planı  
 

 

İxtisasın 

şifri 

              İxtisasın adı 

 

Yerlərin sayı 

 1. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu  

060201 Filologiya  

 Azərbaycan ədəbiyyatı  

(qədim dövr və orta əsrlər) 

2 

 Dilşünaslıq 

(qədim dillər: ivrit və erməni dilləri) 

2 

 Dilşünaslıq  

(toponimika) 

1 

060205 Kitabşünaslıq  

 Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı  

(mətnşünaslıq) 

2 

060206 Tarix  

 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi  

(mixi yazılar) 

2 

 Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi  

(osmanlı xətləri (siyaqət və rıka)) 

1 

060212 Hüquqşünaslıq  

 İnsan hüquqları (tibbi hüquq) 1 

060301 Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması  

 Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi 

(əlyazmaların bərpası və qorunması) 

2 

060302 Sənətşünaslıq  

 Sosial kulturologiya  

(multikulturalizm) 

1 

060404 İqtisadiyyat  

 Əməyin iqtisadiyyatı  

(demoqrafiya) 

1 

 2. Təbiət ixtisasları qrupu  

060501 Riyaziyyat  

 Riyazi analiz  

(freym nəzəriyyəsi, neyron şəbəkə metodları) 

(bircins qruplarda potensial nəzəriyyəsi) 

2 

 Diferensial tənliklər  

(qeyri-xətti məsələlər) 

1 

 Optimallaşdırma və optimal idarəetmə  1 
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(müərəkkəb zəif strukturlaşmış sistemlər) 

 Cəbr və topologiya  

(topoloji cəbri strukturlar) 

1 

 Həndəsə  

(Anti-Hermit həndəsə) 

1 

060503 Fizika  

 Nəzəri və riyazi fizika 4 

 Yüksək enerjilər fizikası 

(Standart Model və ondan kənara çıxan effektlərin 

axtarışı) 

1 

 Bərk cismlər fizikası  
(kvant fazaları və spinlə bağlı hadisələr) 

2 

 Kvant elektronikası  

(nanoarxitekturalı elektron kvant sistemləri) 

1 

 Bioloji sistemlər fizikası  

(zülalların strukturu, dinamikası və funksiyaları arasında 

əlaqələr) 

1 

060504 Kimya  

 Nanomateriallar kimyası 

(nanokataliz) 

2 

 Neft kimyası  

(yaşıl kimya) 

2 

 Qeyri-üzvi kimya  

(topoloji izolyatorlar) 

2 

 Üzvi kimya  

(zərif üzvi sintez) 

2 

 Yüksək molekullu birləşmələr kimyası 

(funksional polimerlər) 

2 

060505 Biologiya  

 Botanika  

(fitososiologiya) 

2 

 Molekulyar biologiya 2 

 Biotexnologiya  

(molekulyar biotexnologiya) 

(biotibb) 

2 

 Biokimya 1 

 İnsan genetikası 1 

 Genetika 2 

060506 Coğrafiya  

 İqtisadi və sosial coğrafiya  

(insan coğrafiyası və demoqrafiya) 

1 
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060508 Geologiya  

 Dəniz və okean dibinin geologiyası 1 

 Regional geologiya  

(yerin kosmosdan zondlanması) 

1 

 Neft-qaz hövzələrinin geologiyası  

(rezervuar geologiyası) 

2 

060509 Kompüter elmləri  

 Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı 

(paylanmış hesablama sistemlərinin təşkili üçün proqram 

təminatının işlənməsi) 

1 

 İdarəetmənin informasiya texnologiyaları 

(idarəetmə sistemlərinin proqram təminatı) 

2 

 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə 

edilməsi 

(statik və dinamik modellər) 

1 

 Kompüter mühəndisliyi 

(texnoloji idarəetmə sistemləri üçün xüsusi kompüter 

sistemlərinin layihələndirilməsi və işlənilməsi) 

1 

 İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi  

(informasiya sistemlərində informasiya təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi metodlarının işlənilməsi) 

1 

 3. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu  

060702 Aqronomluq  

 Bitkilərin seleksiyası 2 

 Cəmi: 15 ixtisas Cəmi:  63 yer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


