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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.08.2016-cı il tarixli 1007 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmişdir.  DİN-Ə680-001-16 nömrəli 08.08.2016-cı il tarixli əmri 

 

1 Ümumi  müddəalar. 
- Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası (bundan 

sonra - Akademiya) fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan 
xüsusi təyinatlı dövlət ali təhsil müəssisəsidir.  

- fundamental elmi tədqiqatlar- təbiətin və cəmiyyətin quruluşu və 

inkişafı haqqında yeni biliklərin əldə edilməsinə yönəlmiş nəzəri və təcrübi 
elmi tədqiqatlardır. 

- tətbiqi elmi tədqiqatlar- əsasən praktiki məşğələlərin həyata keçirilməsi 
və konkret məsələlərin həlli üçün yeni biliklərin əldə edilməsi və tətbiqini 
nəzərdə tutan elmi tədqiqatlardır. 

- ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,  
- Akademiya hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa, istifadəsində olan dövlət 

əmlakına, xəzinə və bank hesablarına, Akademiyanın Bayrağına, üzərində 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri, Azərbaycan 
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin adı (bundan sonra - Daxili İşlər 

Nazirliyi) və öz adı həkk olunmuş möhürə, ştamplara və blanklara malikdir. 
- Akademiyanın fəaliyyətinin əsas məqsədi Daxili İşlər Nazirliyi üçün ali 

hüquq təhsilli kadrlar hazırlamaq və daxili işlər orqanları əməkdaşlarının 
əlavə təhsil almalarını təşkil etməkdən ibarətdir. 

 
Sual: 2 Akademiyanın vəzifələri və hüquqları: 
       Akademiyanın vəzifələri aşağıdakılardır: 

- nəzəri və praktik biliklərə yiyələnmiş, intellektual təfəkkürə malik, daxili işlər 
orqanlarında xidmət etmək üçün ali hüquq təhsili olan kadrlar hazırlamaq, 

tələbata uyğun olaraq onların əlavə təhsilini həyata keçirmək; 
  -    Təhsil proqramlarını və tədris planlarını hazırlamaq; 
təhsilalanların attestasiyasını keçirmək; 

   -    Təhsil haqqında diplomlar, habelə "Təhsil haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının          Qanununa uyğun olaraq təhsilə dair digər sənədlər 

vermək; 
    -   Tədris prosesinin maddi-texniki təminatını həyata keçirmək, bina və 
otaqları mövcud norma və tələblərə uyğun qurmaq; 

       Təhsilalanların təlim-tərbiyə prosesini yüksək səviyyədə təşkil etmək, 
dəyişən heyətin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafını təmin etmək, 

peşəkarlıq xüsusiyyətlərini formalaşdırmaq; 
    -   Daxili işlər orqanlarının fəaliyyətinin aktual problemləri üzrə elmi tədqiqat 
işləri aparılmasını təşkil etmək; 

    -   Fundamental və tətbiqi elmi araşdırmalar aparmaq, Daxili İşlər Nazirliyi 
üçün məlumat-analitik, elmi-metodik materiallar və tövsiyələr hazırlamaq; 

       Elmi və elmi-pedaqoji kadrlar hazırlamaq; 
     -  Daxili İşlər Nazirliyi sistemində ehtiyat kadrların formalaşdırılması işində 



iştirak etmək; 

      - Xarici dil və kompüter dəstəkli təlimlərin təşkilini və keçilməsini təmin 
etmək; 

       Akademiyaya ayrılan maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə istifadə olunmasını 
təmin etmək; 
      Təhsil prosesinin təmin edilməsi üçün tədris, tədris-metodik, elmi ədəbiyyat, 

köməkçi materiallar hazırlamaq və nəşr etmək, maddi-tədris bazasını 
təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək; 

    -  Dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması və təhlükəsizliyin təmin 
olunması üçün zəruri tədbirlər görmək; 
     "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş 

digər vəzifələri yerinə yetirmək. 
Akademiyanın aşağıdakı hüquqları vardır:      

-"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu 
Nizamnaməyə uyğun olaraq tədris prosesini sərbəst həyata keçirmək; 
        - Akademiyanın tədris, metodik, elmi tədqiqat və analitik-informasiya 

fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək; 

Tədris prosesinin metodik təminatını təşkil etmək və təkmilləşdirmək, 

təlimin forma və metodlarını müəyyən etmək; 
        Təhsilin nəticələrinə görə təhsilalanların peşəkar biliklərini və işgüzar 

keyfiyyətlərini qiymətləndirmək, həmin bilik və keyfiyyətlərdən müvafiq xidmət 
sahələrində istifadə olunması barədə onlara tövsiyələr vermək; 
      -  Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən digər təhsil, elm 

və istehsalat müəssisələri ilə əməkdaşlıq etmək, qarşılıqlı razılıq əsasında tədris 
prosesində onların avadanlığından və elmi-tədris bazasının digər obyektlərindən 

istifadə etmək; 
     - Iclaslar, seminarlar, konfranslar, simpoziumlar, olimpiadalar, müsabiqələr, 
sərgilər keçirmək və onların işində iştirak etmək; 

    -  Daxili İşlər Nazirliyinin və Akademiyanın fəaliyyəti ilə bağlı redaksiya-
nəşriyyat işləri həyata keçirmək, elmi əsərləri, tədris və tədris-metodik 

ədəbiyyatlar hazırlamaq və nəşr etmək; 

     "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 
müqavilə əsasında ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək; 

      - Akademiyanın strukturunun təkmilləşdirilməsi, ştat cədvəlində dəyişikliklər 
edilməsi və maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı Daxili İşlər 

Nazirliyinə təkliflər vermək; 
     - Akademiyanın işçilərinə fəxri adlar, digər dövlət təltifləri və mükafatlar 

verilməsi üçün daxili işlər naziri qarşısında vəsatət qaldırmaq; 
      Akademiyanın fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə icra hakimiyyəti və 
yerli özünüidarəetmə orqanlarından, hüquqi və fiziki şəxslərdən zəruri 

məlumatların alınması üçün sorğu vermək, məlumatlar (sənədlər) almaq; 
     "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 



beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri və müvafiq 

qurumları ilə əməkdaşlıq etmək və təcrübə mübadiləsi aparmaq, bakalavr, 
magistr, doktorant, pedaqoji və elmi işçi mübadiləsi üçün beynəlxalq əlaqələr 

yaratmaq; 
    - Akademiyanın fəaliyyətinin təşkili məqsədi ilə qanuna zidd olmayan aktlar 
qəbul etmək; 

    "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş 
digər hüquqları həyata keçirmək. 

Sual 3. Akademiyada tədris işinin təşkili 
 
  -  Akademiyada tədris işi bu Nizamnamə və daxili işlər naziri 

tərəfindən təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Akademiyasında tədrisin təşkili haqqında Təlimat" əsasında təşkil olunur və 

aparılır. 
   - Akademiya ali təhsilin aşağıdakı səviyyələri üzrə təhsil proqramlarını 
(kurikulumları) həyata keçirir: 

    Bakalavriat; 
    Magistratura; 

    Doktorantura; 
    Əlavə təhsil. 

  -  Akademiyada təhsil əyani və qiyabi formalarda "Təhsil haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq təşkil olunur və Azərbaycan dilində 
aparılır. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə 

uyğun olaraq, Akademiyada təhsil xarici dildə də aparıla bilər. 
  -  Akademiyada təhsilin müddəti, məcburi auditoriya dərsləri, həftəlik tədris işi, 

ali təhsilin dövlət standartlarına müvafiq olaraq, tədris proqramlarına və tədris 
planlarına əsasən müəyyən edilir. 
   - Akademiyanın tədris məşğələlərinə mühazirə, seminar, praktik və 

laboratoriya məşğələləri, tematik mühakimə (kollokvium), məsləhət və müstəqil 
hazırlıq saatları daxildir. Akademiyada ayrı-ayrı fənlər üzrə nəzəri (elmi-praktik) 

konfranslar və Elmi Şuranın qərarı ilə müəyyən edilmiş digər növ məşğələlər 
keçirilə bilər. 
  -  Akademiyada "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir: 
    Ixtisasartırma; 

    Kadrların yenidən hazırlanması; 
   Stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi; 

    Təkrar ali təhsil. 
    Akademiyada təkrar ali təhsil ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 
    Akademiya tədris prosesinin forma, metod və vasitələrini müəyyən edərkən, 

peşə təhsili proqramlarının və tədris planlarının tam həcmdə mənimsənilməsinə 
şərait yaradır. Akademiyada tədris prosesi Avropa Kredit Transfer Sisteminə 



uyğun olan kredit sistemi əsasında təşkil edilir. 

    Akademiyada beynəlxalq təhsil proqramları üzrə mütəxəssis hazırlığı "Təhsil 
haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu Nizamnamə ilə müəyyən 

olunmuş qaydada bağlanmış beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir. 

Sual 4. Akademiyanın daimi və dəyişən heyəti 
 

   - Akademiyanın daimi heyəti rəhbərlikdən, professor-müəllim 
heyətindən, elmi işçilərdən və vəzifələri ştat cədvəli ilə təsdiq edilmiş digər 

işçilərdən ibarətdir. 
  -  Akademiyanın daimi heyətinə daxil olan şəxsləri daxili işlər naziri vəzifəyə 
təyin və vəzifədən azad edir. Daimi heyətə aid olan müəyyən vəzifələrə təyin və 

həmin vəzifələrdən azad etmək hüququ daxili işlər naziri tərəfindən müəyyən 
edilir. 

    Akademiyanın daimi heyətinə daxil olan şəxslərin, o cümlədən Akademiyanın 
inzibati, inzibati-idarəetmə, inzibati-təsərrüfat, mühəndis-texnik, tədris-köməkçi 
heyətinə aid şəxslərin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, "Polis haqqında" və 
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanunları, Azərbaycan 

Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə, 
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, bu 

Nizamnamə, Akademiyanın daxili intizam qaydaları və Daxili İşlər Nazirliyinin 
normativ hüquqi aktları ilə müəyyən olunur. 
    Daimi heyətə daxil olan şəxslər vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi, təlim-

tərbiyə prosesinin aparılması və ya təmin edilməsi ilə bağlı olmayan tədbirlərdə 
daxili işlər nazirinin icazəsi ilə iştirak edə bilərlər. 

  -  Professor-müəllim heyətinə elm-tədris struktur bölmələrinin rəisləri 
(müdirləri), onların müavinləri, silsilə rəisləri, professor, dosent, baş müəllim və 
müəllim vəzifələrini tutan işçilər aiddirlər. 

   - Professor-müəllim heyətinin say tərkibini, tədris yükündən asılı olaraq, daxili 
işlər naziri müəyyən edir. 

    Professor-müəllim heyəti və elmi işçi vəzifələrinə peşə hazırlığına, 
sağlamlığına və mənəvi keyfiyyətlərinə görə müasir tələblərə uyğun dərs keçmək 
və elmi tədqiqatlar aparmaq bacarığı olan, daxili işlər orqanlarında işə qəbul 

tələblərinə cavab verən şəxslər təyin edilirlər. Elmi dərəcəsi və elmi adı, vəzifənin 
profilinə uyğun ali təhsili, pedaqoji təcrübəsi olan şəxslər professor-müəllim 

heyəti vəzifələrinə təyinat zamanı üstünlüyə malikdirlər. 
    Professor-müəllim heyəti tədris, təlim-tərbiyə, metodik və elmi tədqiqat 

işlərini kafedraların planları, həmçinin tədris ili üçün fərdi planlar əsasında həyata 
keçirir. 
   - Professor-müəllim heyəti məşğələlər zamanı təhsilalanların rəisləri hesab 

olunur. Professor-müəllim heyətinin tədris məşğələləri zamanı verdiyi göstərişlər 
təhsilalanlar üçün məcburidir. 

  -  Professor-müəllim heyəti və elmi işçilər təlim-tərbiyə sahəsində uğurlarına 



görə Daxili İşlər Nazirliyinin normativ hüquqi aktlarında nəzərdə tutulmuş 

həvəsləndirmə tədbirləri ilə bərabər, dövlət mükafatları, fəxri adlar, orden və 
medallar, döş nişanları və fəxri fərmanlarla da mükafatlandırıla bilərlər. 

    Akademiyanın əməkdaşlarına elmi dərəcələr və elmi adlar Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 21 fevral tarixli 857 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş "Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında 

Əsasnamə"yə uyğun olaraq verilir. 
    Akademiyanın əməkdaşlarına elmi dərəcələrin verilməsi dissertantlıq yolu ilə 

də reallaşdırılır. Akademiyanın müvafiq kafedralarına dissertantların təhkim 
olunması Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada 
həyata keçirilir. 

    -Professor-müəllim heyətinə və elmi işçilərə əmək intizamını pozduqlarına 
görə intizam tənbehi tədbirləri, daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına 

münasibətdə - "Polis haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda, 
Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmət keçmə haqqında 
Əsasnamədə, digər işçilərə münasibətdə - Azərbaycan Respublikasının Əmək 

Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada tətbiq edilir. 
    Professor-müəllim heyətinin və elmi işçilərin beynəlxalq tədbirlərdə iştirakına, 

onların kütləvi informasiya vasitələrində Akademiyanın adından çıxışlarına daxili 
işlər naziri icazə verir. 

  -  Akademiyanın professor-müəllim heyətinin və elmi işçilərinin 
vəzifələri aşağıdakılardır: 
   - Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək; 

   - Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə etmək və xidməti fəaliyyətə hazırlamaq; 

    Təhsilalanları elmi fəaliyyətə cəlb etmək; 
    -Şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə, 

mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, 
cəmiyyətə, ətraf mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq; 

   - Daxili işlər orqanları əməkdaşlarının etik davranış Kodeksinə, habelə pedaqoji 
etikaya və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq, 
ziyalılıq nümunəsi göstərmək; 

   Təhsilalanlar tərəfindən tədris materiallarının yüksək səviyyədə 
mənimsənilməsini təmin edən  üsul və vasitələr seçmək, onların müstəqil 

hazırlığına, tədris materiallarının onlar tərəfindən mənimsənilməsinə kömək 
göstərmək; 

  -Təhsilalanların fərdi keyfiyyətlərini öyrənmək, şərəf və ləyaqətinə hörmət 
etmək, onlardan dərs tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini və daxili intizam 
qaydalarına riayət olunmasını tələb etmək; 

  Təhsilalanları fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları 
zərərli vərdişlərdən çəkindirmək; 

  Elmi-pedaqoji və ixtisas səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, 
əlavə məşğələlər keçmək; 



Attestasiyadan keçmək; 

  Akademiyanın daxili intizam qaydalarına riayət etmək; 
  Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

  Akademiyanın professor-müəllim heyəti və elmi işçilərinin aşağıdakı hüquqları 
vardır: 
  Normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti ilə, müasir standartlara cavab 

verən  texnologiyalarla təmin olunmaq; 
  Bu Nizamnaməyə uyğun olaraq, təhsil prosesinin təşkilində və idarə 

olunmasında iştirak etmək; 
- Tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək; 
- Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək; 

 Akademiyada vəzifə tutmaq; 
  Əlavə təhsil almaq, elmi dərəcəsini yüksəltmək; 

    Bu Nizamnaməyə uyğun olaraq müəssisə və təşkilatlarda əvəzçilik qaydasında 
elmi və pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmaq; 
    Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. 

    Daxili İşlər Nazirliyinin və Akademiyanın yüksəkixtisaslı kadrlara olan tələbatını 
nəzərə alaraq, Akademiya elmi-pedaqoji və elmi kadrların əlavə təhsilini təşkil 

edir və həyata keçirir. 
    Akademiyanın professor-müəllim heyətinin əlavə təhsili "Təhsil haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq həyata 
keçirilir. 
    Elmi dərəcə almaq üçün dissertasiyaları müzakirə etmək məqsədi ilə 

Akademiya ixtisaslaşdırılmış şuralar yaratmaq hüququna malikdir. 

Akademiyanın dəyişən heyəti 

 
  - Akademiyanın dəyişən heyəti Akademiyada təhsil alan kursantlar, 
dinləyicilər və doktorantlardır (dissertantlardır). 

  -  Kursantlar - Akademiyada ali təhsilin bakalavriat səviyyəsinə qəbul 
olunmuş və Akademiyada əyani formada təhsil alan şəxslərdir. 

  -  Dinləyicilər - Akademiyada ali təhsilin magistratura səviyyəsinə qəbul 
olunmuş, həmçinin əlavə təhsil istiqamətləri üzrə əyani (qiyabi) təhsil alan 
şəxslərdir. 

   - Doktorantlar (dissertantlar) - Akademiyanın müvafiq struktur bölməsində 
müstəqil surətdə dissertasiya işini yerinə yetirən şəxslərdir. 

  -  Dinləyicilərin əlavə təhsil alması "Təhsil haqqında" Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa və bu Nizamnaməyə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

   - Akademiyaya qəbul edilənədək xüsusi rütbəsi olan şəxslərin mövcud rütbələri 
saxlanılır 
   - Dəyişən heyətin təhsil müddətində hüquq və vəzifələri "Polis haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikasının daxili işlər 
orqanlarında xidmət keçmə haqqında Əsasnamə, "Təhsil haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları, bu 



Nizamnamə və Daxili İşlər Nazirliyinin normativ hüquqi aktları ilə müəyyən 

olunur. 
    Akademiyanın təhsilalanları xarici ölkələrin təhsil müəssisələrində Daxili İşlər 

Nazirliyi üçün ayrılmış yerlərdə təhsil almaq məqsədi ilə, Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq, həmin 
ölkələrə ezam oluna bilərlər. 

   - Dəyişən heyətə daxil olan şəxslər vəzifə borclarının yerinə yetirilməsi və 
təlim-tərbiyə prosesi ilə bağlı olmayan tədbirlərdə daxili işlər nazirinin icazəsi ilə 

iştirak edə bilərlər. 
    Akademiyanın vəzifələri aşağıdakılardır:dəyişən heyətinin  
  -  Qanunlara əməl etmək, polis əməkdaşı andının, Daxili İşlər Nazirliyinin 

normativ hüquqi aktlarının, daxili işlər nazirinin əmr, göstəriş və sərəncamlarının, 
bu Nizamnamənin, habelə Akademiyanın daxili intizam və günün nizam 

qaydalarının tələblərini bilmək və yerinə yetirmək; 
    Ixtisas üzrə nəzəri bilik, bacarıq və təcrübi vərdişlərə yiyələnmək, biliklərini 
artırmaq və dərinləşdirmək; 

 - Daimi heyətin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 
   - Tədris tapşırıqlarını müəyyən edilmiş müddətlərdə yerinə yetirmək, təhsil 

proqramlarında nəzərdə tutulmuş imtahanları vermək; 
    -Fiziki hazırlığını daim inkişaf etdirmək; 

   - Əxlaq və etik normalara, birgəyaşayış qaydalarına riayət etmək; 
   - Dövlət sirrini və xidməti sirri qorumaq; 
   - Akademiyanın əmlakını, o cümlədən kitabxana fondunu qorumaq, ərazidə və 

otaqlarda yaşayış və olma qaydalarına riayət etmək; 
   - Texnika və digər vasitələrdən istifadə zamanı təhlükəsizlik, o cümlədən 

yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək; 
  -  Akademiyanın ərazisindən kənarda kursant (dinləyici, dissertant) adını uca 
tutmaq, ictimai asayiş qaydalarına, vətəndaşlarla münasibətdə etik davranış 

qaydalarına riayət etmək; 
    -Dövlət maraqlarının, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının fəal 

müdafiəçisi olmaq, özündə yüksək mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etmək, dövlət və 
cəmiyyət qarşısında məsuliyyətini dərk etmək; 
  -  Akademiyanın ənənələrini qorumaq; 

   Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq; 
   Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək. 

 -  Akademiyanın dəyişən heyəti aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
  - Dövlət təhsil standartına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq; 

  Akademiyanın mövcud infrastrukturundan (tədris-istehsalat, elmi tədqiqat, 
informasiya, mədəni-məişət, idman və sağlamlıq mərkəzlərindən, 
yataqxanalardan, kitabxanalardan və s.) istifadə etmək; 

    Elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, elmi işlər nəşr etdirmək, elmi 
tədqiqat sahəsində müsabiqələrdə, habelə təhsil həyatı ilə bağlı digər tədbirlərdə 

iştirak etmək; 
  -  Sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;     



    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada biliyinin 

yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək; 
   - Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, 

öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək; 
      Akademiyanın elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, o cümlədən elmi-
praktik konfranslar, seminarlar, yığıncaqlar, görüşlər və Akademiyanın fəaliyyət 

istiqamətləri ilə bağlı digər tədbirlərdə iştirak etmək; 
     Təhsildə, elmi tədqiqat işində müvəffəqiyyətlərinə və Akademiyanın ictimai 

həyatında iştiraka görə mükafatlandırılmaq, təltif olunmaq; 
     Bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək. 
    - Kursantlar Akademiyadan aşağıdakı hallarda xaric edilirlər: 

     -Öz arzusu ilə; 
    - Digər ali təhsil müəssisəsinə keçirilməsi ilə əlaqədar; 

   -  Səhhətinə görə (tibbi-həkim ekspertiza komissiyasının qərarına əsasən); 
    -Təhsildə müvəffəqiyyətsizliyinə görə; 
  -  Akademiyanın daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə və dəfələrlə 

pozduğuna görə; 
  ; -  Semestr ərzində tədris planı üzrə nəzərdə tutulmuş məşğələlərin 

ümumi saat hesabının 30 faizindən çoxunda üzrsüz səbəbdən iştirak 
etmədiyinə görə. Bu halda Elmi Şuranın qərarı əsas götürülür 

   - Qanunla daxili işlər orqanlarında xidmət üçün müəyyən olunmuş tələblərə 
uyğun olmadığına görə; 
   - Məhkum olunduqda. 

    Dinləyicilər Akademiyadan aşağıdakı hallarda xaric edilirlər: 
    Öz arzusu ilə; 

    Səhhətinə görə (tibbi-həkim komissiyasının qərarına əsasən); 
    Təhsildə müvəffəqiyyətsizliyinə görə; 
    Dinləyicini Akademiyaya göndərən qurumun qərarına əsasən; 

   Şəxsi intizamsızlığına görə; 
   Məhkum olunduqda. 

   Kursantlar Akademiyadan digər ali təhsil müəssisəsinə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada keçirilirlər. 
    Akademiyaya qəbul olunana qədər qanunla müəyyən edilmiş qaydada 

müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılmayan və ya çağırılan, lakin qanunla 
müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət müddətini tam keçməyən 

kursantlar (18 yaşınadək və ya xəstəliyi ilə əlaqədar hərbi xidmətə 
yararsız hesab olunduğuna görə xaric edilənlər istisna olmaqla) Akademiyadan 

xaric edildikdə, qanunla müəyyən olunmuş qaydada müddətli həqiqi hərbi 
xidmət keçmək üçün Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə 
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə göndərilirlər. 

    Təhsil almaq məqsədi ilə xarici ölkəyə ezam olunmuş kursant 
(dinləyici) göndərildiyi hərbi təhsil müəssisəsindən öz arzusu ilə, təhsildə 

müvəffəqiyyətsizliyinə və şəxsi intizamsızlığına görə xaric olunduğu halda 
Akademiyadan da eyni əsaslarla xaric edilir. Digər səbəblərdən xarici ölkələrin 



hərbi təhsil müəssisəsindən xaric olunmuş kursantların (dinləyicilərin) 

Akademiyada təhsil alması məsələsinə Elmi Şurada baxılır 
    -. Akademiyadan xaric edilməsi və Akademiyaya bərpası daxili işlər naziri 

tərəfindən təsdiq edilən "Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin 
Akademiyasında tədrisin təşkili haqqında Təlimata uyğun olaraq həyata keçirilir. 
    Dövlət attestasiyasına daxil olan bütün sınaqlardan keçməmiş kursantlar bu 

Nizamnamənin 9.15-ci bəndində müəyyən olunmuş qaydada həqiqi hərbi xidmət 
keçmək üçün Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 

üzrə Dövlət Xidmətinə göndərilirlər. Bu bənddə nəzərdə tutulmuş şəxslər hərbi 
xidmətlərini başa vurduqdan sonra dövlət attestasiyası sınaqlarına buraxılırlar. 
   Dövlət attestasiyasına daxil olan bütün sınaqlardan keçməmiş kursantlara və 

dinləyicilərə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 
qaydada arayış verilir. 

    Dövlət attestasiyasına daxil olan bütün sınaqlardan müvəffəqiyyətlə keçmiş 
kursantlara "bakalavr" ali peşə-ixtisas dərəcəsi, təhsil haqqında dövlət sənədi 
(diplom) və döş nişanı verilir. 

    Dövlət attestasiyasına daxil olan bütün sınaqlardan müvəffəqiyyətlə keçmiş 
kursantlara daxili işlər nazirinin əmri ilə "polis leytenantı" ilk zabit xüsusi rütbəsi 

verilir. Akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və nümunəvi nizam-intizama 
malik məzunlar birbaşa "polis baş leytenantı" xüsusi rütbəsinin verilməsi üçün 

təqdim olunurlar. 
    Magistraturada təhsil proqramını (kurikulumu) mənimsəmiş, dövlət buraxılış 
imtahanlarından müvəffəq qiymət almış və magistr dissertasiyasını müdafiə 

etmiş dinləyicilərə "magistr" elmi-ixtisas dərəcəsi, təhsil haqqında dövlət sənədi 
(diplom) və döş nişanı verilir. 

    Dissertantlıq yolu ilə təhsilini başa çatdırmış və müvafiq elmi dərəcə almış 
şəxslərə həmin elmi dərəcəni təsdiq edən vahid formalı dövlət sənədi - diplom 
verilir. 

    Əlavə təhsil üzrə kursların proqramını mənimsəmiş və imtahanlardan 
müvəffəq qiymət almış təhsilalanlara əlavə təhsilin istiqaməti üzrə dövlət sənədi 

verilir. 
 


