
 

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin Elmi Şurasının 

14 sentyabr 2018-ci il tarixli iclasının 
qərarı ilə (protokol № 1) təsdiq edilmişdir. 

 
 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
 

 

Strateji Bəyannaməsi və keyfiyyətlə bağlı siyasətimiz 
 

 

1.  ADPU-nun missiyası -Milli  şüura  malik,  tədqiqatçı,  məhsuldar,  dərin  
düşüncəli, elmə,  insan  hüquqlarına  hörmət  edən,  yaradıcı  və  innovativ,  fərdlər-
pedaqoqlar yetişdirmək; Təhsil, tərbiyə, araşdırma və s. digər elmi tədbirlər vasitəsilə 
cəmiyyətin texnoloji, sosial-iqtisadi və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinə töhfə 
vermək. 

 
2.  ADPU-nun gələcəyə baxışı   ( Vizyonu) –Beynəlxalq  standartlara  cavab  verən 
tədqiqatçı-müəllim   hazırlığını   peşə   təhsilinin   əsasları,   ixtisas   və   
innovasiyalar istiqamətində həyata keçirmək. 

 
3.  ADPU-nun  əsas dəyərləri: 

 Bütövlük/ şəffaflıq: ədalətli, vicdanlı və etik şəkildə davranmaq, universitetin bütün 

fəaliyyət və qərar qəbulu proseslərində güvən mədəniyyətini yaratmaq. 

  Mükəmməllik:  davamlı  olaraq  yüksək  keyfiyyətli  proqramlar,  tədris,  xidmət  və 

təqaüd imkanları təqdim etməklə cəmiyyətin inkişafına xidmət göstərmək. 

 İnnovasiya: fərdi yaradıcılıq və kreativliyi təşviq etməklə ideyaların inkişafını nəzərə 

almaq və dəstəkləmək, karyerada yüksəlmə və dəyişməyə, dinamikaya imkan verən 
mühit yaratmaq. 

 Cavabdehlik:  universitetə  ayrılmış  resursları  səmərəli  idarə  etməklə  akademik, 

proqram və maliyyə bütövlüyünü və dəyərini təmin etmək. 

  Ehtiram: bütün fəaliyyət və qərar qəbulunda kollektiv olaraq hər kəsə insani, açıq və 

peşəkar yanaşmaq və müxtəlifliyə açıq olmaq. 

 Əməkdaşlıq:    komanda    işi,    korporativ    mədəniyyət,    iştirakçılıq,    ideya    və 

perspektivlərin müxtəlifliyinə dəyər verməklə ümumi məqsədlər uğrunda universitetin 
yerli (milli), regional və qlobal səviyyədə digər tərəfdaşlarla  əməkdaşlığı. 

 
4. ADPU-nun əsas hədəfləri: 

 

 Tələbələr   üçün   universitet   məmnunluğunu   gücləndirmək   (tələbə   məmnunluğu 
sorğuları, müəllimlərin qiymətləndirilməsi kimi  metodlar vasitəsilə) 

  Tələbə nəticələrini yüksəltmək (universitetdən kənar imtahanlardan keçid səviyyəsi, 

işlə təmin olunma, ixtisasların qəbul yerlərinin dolma səviyyəsini və s. ölçməklə) 

 Universitetə  yüksək  bacarıqlara  malik  tələbələri  cəlb  etmək  (universitetə  qəbul 

ballarının   əsasında)   və   universitetə   yüksək   balla   qəbul   olunan   tələbələrin 
bacarıqlarını tədqiqat-innovasiya istiqamətində inkişafına nail olmaq. 

 

 

5. ADPU-nun  şüarı:  Ənənələrə sadiq, yeniliklərə açıq !



Azerbaijan State Pedagogical University 
 

 

Strategic Declaration and Quality Policy 
 
 
 

Mission 

ASPU’s mission is to provide undergraduate students with a learning environment that promotes the skills 

needed for success in the 21st century and the training needed to be effective post-graduate school teachers, 

researchers  and professionals. 
 

 

Vision 

ASPU aspires to enhance the global community by nurturing world-class teachers and researchers 
 

 

Values 

 Integrity/Transparency:  acting  in  an  honest,  fair,  and  ethical  manner,  creating  a culture of trust 

evident in all University activities and decision making. 
 

 Excellence: serving our scholarly community by delivering consistently high-quality programs, teaching, 

service, and scholarship. 
 

 Innovation:  encouraging,  considering,  and  supporting  development  of  ideas  by fostering  individual  

ingenuity  and  creativity  and  creating  an  environment  with opportunities for growth and change. 
 

 Accountability:  ensuring  academic,  programmatic,  and  fiscal  integrity  and  value through prudent 

management of resources entrusted to the University. 
 

 Respect: embracing diversity and treating others collegially with civility, openness, and professionalism in 

all interactions, activities, and decision making. 
 

 Collaboration: working toward common goals with others in the University and the community   while   

valuing   teamwork,   participation,   and   diversity   of   ideas   and perspectives. 
 

 
Goals: 

 

 

1.  To enhance the university experience for existing students (indicated by student satisfaction surveys 

and student evaluations of faculty) 

2.  To    improve    student    outcomes    (as    measured    by    passes    on    external tests/examinations,   

job   placements,   and   places   obtained   in   graduate   or professional programs). 

3.  To attract high quality students to the university (as measured by scores on the university application 

test). 
 

 

Motto: 

Honour Tradition, Welcome Innovation 


