
 
 

Nazim Hüseynli 

 Nazim Ziyad oğlu Hüseynli 1956-cı il, aprelin 30-da Azərbaycanda, Gədəbəy rayonunda 

anadan olmuşdur. 2004-ci ildə 09.00.01-“Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi”; 09.00.07-“Məntiq” 

ixtisaslarında“ Təfəkkürün anlayış -kateqorial aparatı: qnesoloji və metodoloji təhlil” mövzulu  

dissertasiya işini müdafiə edərək fəlsəfə elmləri doktoru elmi dərəcəsini almış, “Məntiq” və 

“Dialektika və idrak nəzəriyyəsi” sahəsində ilk elmlər doktorudur. 1984-cü ildən SSRİ Fəlsəfə 

Cəmiyyətinin, 1986-cı ildən SSRİ Elmlər Akademiyası Sovet Sosioloji Assosiasiyasının üzvü 

seçilmişdir. 1996-cı ildən Rusiya Federasiyası Pedaqoji və Sosial Elmlər Akademiyasının həqiqi 

üzvüdür.  

Təhsil, elmi fəaliyyət və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində fəaliyyətinə görə 2007-ci ildə 

“Qızıl Buta”, 2008-ci ildə “Qızıl qələm”, 2012-ci ildə “Dədə Qorqud” mükafatlarını, 2012-ci ildə 

“Vətən övladı” Qızıl medalı, 2020-ci ildə Bakı Dövlət Universitetin 100 illik yubiley medalı 

təltif edilimişdir. 

 Nazim Hüseynli hal-hazırda Bakı Avrasiya Universitetinin  rektoru vəzifəsində çalışır. 

Universitet onun tərəfindən 1992-ci il, aprelin 30-da Ali Diplomatiya Kolleci adı ilə təsis 

edilmiş, 2005-ci il 30 iyun tarixindən etibarən Bakı Diplomatiya Universiteti, 2006-cı il 26 may 

tarixindən etibarən isə Bakı Avrasiya Universiteti adı altında dövlət qeydiyyatından keçərəkı 

Bakı Avrasiya Universiteti kimi fəaliyyət göstərir. 

Bakı Avrasiya Universiteti hazırda 5 beynəlxalq təşkilatın üzvüdür: 

Universitet nəzdində Bakı Avrasiya Kolleci, Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi fəaliyyət göstərir. 

Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzi ölkəmizdə bu sahədə fundamental elmi araşdırmalar aparan ilk 

elmi-tədqiqat mərkəzidir və şumer tədqiqatları aparmaqla şumerologiya və şərqşünaslıq elminə 

ciddi elmi töhvələr vermişdir.  

Bakı Avrasiya Universitetində 2500-ə yaxın yerli və dünyanın  müxtəlif ölkələrindən əcnəbi 

tələbələr təhsil alır.  Professor-müəllim heyətinin təxminən 20 faizi universitetin öz məzunlarıdır. 

Müxtəlif ixtisaslar üzrə magistr proqramları, Fəlsəfə doktoru (Ph.D.) proqramları və 

Azərbaycanda ən nüfuzlu proqramlardan olan MBA proqramı universitetin təhsil sistemində 

mühüm yer tutur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nazım Hüseynli 

Nazım Ziyad oğlu Hüseynli, 30 Nisan 1956'da Azerbaycan'ın Gedebey bölgesinde doğdu. 2004 

yılında  09.00.01 - "Ontoloji ve Bilişsel Teori"; 09.00.07- "Mantık" uzmanlığında "Kavram-

kategorik düşünme aygıtı: gnostik ve metodolojik analiz" konulu tezini savunarak Felsefe 

bilimler Doktoru unvanını almış  ve "Mantık" ve  "Diyalektik ve Bilişsel Teori" alanındaki ilk 

bilimler doktorudur. 1984'te SSCB Felsefe Derneği üyeliğine, 1986'da SSCB Bilimler 

Akademisi Sovyet Sosyoloji Derneği üyeliğine seçildi. 1996'dan beri Rusya Federasyonu 

Pedagojik ve Sosyal Bilimler Akademisi'nin asil üyesidir. 

Eğitim, bilimsel faaliyet ve uluslararası işbirliği alanındaki faaliyetleri nedeniyle 2007'de "Altın 

Buta", 2008'de "Altın Kalem", 2012'de "Dada Gorgud" ödüllerini, 2012'de "Vatan Övladı” Altın 

Madalyası, 2020'de Bakü Devlet Üniversitesi'nin 100. yıl dönümü madalyası ile ödüllendirildi. 

Nazım Huseynli şu anda Bakü Avrasya Üniversitesi'nin rektörüdür. Üniversite onun tarafından 

30 Nisan 1992'de  Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Yüksek Diplomatik Koleji olarak 

kurulmuş, 30 Haziran 2005'te Bakü Diplomatik Üniversitesi ve 26 Mayıs 2006'da Bakü Avrasya 

Üniversitesi olarak tekrar devlet kaydını geçerek Avrasya Üniversitesi olarak faaliyet 

göstermektedir. 

Bakü Avrasya Üniversitesi şu anda 5 uluslararası kuruluşun üyesidir. Bakü Avrasya Koleji ve 

Türkoloji Araştırmaları Merkezi üniversitede faaliyet göstermektedir. Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi, ülkede bu alanda temel bilimsel araştırmalar yapan ilk araştırma merkezidir ve Sümer 

araştırmaları yaparak Sümer çalışmaları ve doğu çalışmaları bilimine önemli bilimsel katkılar 

sağlamıştır. 

Bakü Avrasya Üniversitesi'nde dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2.500 yerli ve yabancı 

öğrenci eğitim görüyor. Fakülte üyelerinin yaklaşık yüzde 20'si üniversite mezunudur. Çeşitli 

uzmanlık alanlarında yüksek lisans programları,   felsefe doktora  (Ph.D.) programları, 

Azerbaycan'ın en prestijli programlarından biri olan MBA programı üniversitenin eğitim 

sisteminde önemli bir yer tutmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Azerbaycan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%BC

