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Müasir dövrdə elmi və texnoloji tərəqqi prosesi ali təhsil kontekstində
islahatların aparılmasını və qlobal elmə çıxışı, fundamental və tətbiqi
araşdırmaların həyata keçirilməsini, habelə insan kapitalı bazasının
inkişafını təmin edə biləcək tədqiqat universitetlərinin yaradılmasını
zəruri edir. Xüsusilə də, bilik iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, yeni
biliklərin əldə olunması yollarının araşdırılması kontekstində müasir
tədqiqat universiteti konsepsiyasının aktuallığı daha da artmaqdadır.
Məqalədə elm dünyasında tədqiqat universitetlərinin rolu və
əhəmiyyətindən bəhs edilməklə, bu cür təhsil müəssisələrinin
qarşısında duran bəzi çağırışlar nəzərdən keçirilir.
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In modern world, scientific and technological advancements
necessitate reforms in the context of higher education and the
establishment of research universities that are capable to provide
access to global science, fundamental and applied research, as well
as human capital development. Specifically, the relevance of the
concept of a modern research university is growing in the context of
the development of the knowledge economy and expansion of the
knowledge acquisition. The article discusses the role and importance
of research universities in the world of science and discusses some
of the challenges facing these educational institutions.
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gİrİŞMüasir dövrdə innovasiya imkanlarınınöyrənilməsi və inkişaf etdirilməsi hər bir ölkəniniqtisadi inkişafı üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.Bu baxımdan, elm, texnologiya, innovasiya vədigər sahələrdə insan kapitalı bazasınıninkişafının birbaşa iştirakçısı qismində çıxışedən ali təhsil müəssisələrinin bu məqsədə nailolunmasındakı rolu genişlənməkdədir. Hazırkıqloballaşma dövrünün biliyə əsaslanan qlobaliqtisadiyyat mərhələsində ali təhsil iqtisadirəqabət qabiliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsihesab edilir (Zapp, 2022). Bu yanaşma keyfiyyətliali təhsilin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə dahada aktuallıq qazanması ilə nəticələnib. Belə ki,müasir dövrdə yüksək səviyyəli məşğulluqbacarıqlarının artırılması, qlobal miqyasdarəqabətədavamlı tədqiqat bazasının forma-laşdırılması və cəmiyyətin xeyrinə biliklərinyayılmasının təmin edilməsi zərurəti yaranıb. Bununla yanaşı, sürətlə inkişaf edən rəqəmsaltexnologiyaların imkanlarının, kütləvi şəbəkə-ləşmə və rəqəmsal əlaqələrin genişləndiyi birdövrdə biliyin transfer olunmasının üsul vəmexanizmlərinə yenidən nəzər salınmasızərurətə çevrilib. Eyni zamanda, COVID-19pandemiyası dövrünün xüsusiyyətlərinə nəzərsalarkən aydın olur ki, informasiya və kommu-nikasiya texnologiyalarının geniş imkanları fo-nunda gələcəklə bağlı yeni risklərə və qeyri-müəyyənliklərə daha hazırlıqlı olmaq üçünkütləvi məlumatların düzgün qiymətləndirilməsi,o cümlədən sürətlə dəyişən əmək bazarındarəqəmsallaşan iqtisadiyyatın faydalarındansəmərəli istifadə edilməsi kimi bacarıqlar hərzaman aktual olacaqdır. Belə ki, cari dövrdə in-formasiya və biliyin effektiv şəkildə idarəedilməsi həm fərdlər, həm də cəmiyyət üçünəsas prioritetlər sırasındadır. Beləliklə, adıçəkilən bacarıqların formalaşdığı ali təhsilsferasında diqqəti cəlb edən əsas məsələlərsırasına XXI əsrdə savadlılığın dəyişənkonsepsiyası, daha açıq innovasiya mühitindətədqiqatların aparılması və idarə olunması,qlobal və rəqəmsal dünyada insanlarınvətəndaşlıq və demokratiyaya hazırlanması

kimi məsələlər də daxildir (OECD, 2022).Göründüyü kimi, keyfiyyətli ali təhsilin əvvəlkidövrlərlə müqayisədə daha böyük əhəmiyyətdaşıması, həmçinin ali təhsil sektorunun sosialvə iqtisadi inkişafa olan potensial töhfəsi yenidənnəzərdən keçirilməlidir. Ali təhsil sektoru sosialvə iqtisadi inkişafa dörd əsas istiqamətdə töhfəverir: insan kapitalının formalaşdırılması (tədrisvasitəsilə); bilik bazalarının yaradılması (tədqiqatvə biliklərin inkişafı vasitəsilə); biliyin yayılmasıvə istifadəsi (bilik istifadəçiləri ilə qarşılıqlıəlaqə yolu ilə); biliklərin saxlanması (biliklərinnəsillərarası saxlanması və ötürülməsi, və yavarislik) (Henard, 2010). Beləliklə, tədqiqatkomponenti həm insan kapitalının yetişdirilməsivə dissiplinar yeniliklərin əldə olunması, həmdə ali təhsilin səmərəli idarə edilməsibaxımından bu sektorun mühüm tərkib hissəsikimi qəbul edilir. Bu baxımdan, ali təhsilmüəssisələrində tədqiqatın həyata keçirilməsi,səmərəli idarə olunması, həmçinin tədqiqatnəticələrinin cəmiyyətin xeyrinə istifadəsi kimiməsələlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
TƏdQİQAT UNİverSİTeTLƏrİNİN 
ƏHƏMİYYƏTİBir sıra ölkələrdə ali təhsildə tədqiqatınəhəmiyyəti “tədqiqat universitetləri”nin yara-dılmasını şərtləndirir. Ümumilikdə, tədqiqatuniversiteti yüksək keyfiyyətli təhsilin həyatakeçirilməsi üçün tədqiqat missiyasının güclüşəkildə vurğulandığı, dəstəkləndiyi, təşviqedildiyi, bunun üçün daxili sistemlərə vəidarəetməyə malik ali təhsil müəssisəsidir(Owen, 2018). Bu universitetlərdə tədqiqatasistemli şəkildə yanaşılır (yüksək keyfiyyətlitəhsil təmin edilməklə yanaşı), habelə tədqiqatnəticələri keyfiyyətli, geniş əhatəli doktoranturaproqramlarında və tədqiqat nəticələrində əksetdirilir. Bundan əlavə, tədqiqat universitetitexnoloji və intellektual liderlik üçün lazım olanyeni nəsil kadrların yetişdirilməsini və müasirelm üçün zəruri olan biliklərin inkişafetdirilməsini təmin etməklə qlobal ünsiyyət vəəməkdaşlığın mühüm komponentlərindən birikimi çıxış edir.
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Tədqiqat universiteti konsepsiyasına həmtədris, həm də tədqiqat komponenti daxil edilir.Belə ki, tədrisin daim yenilənməsində və əməkbazarının tələblərinə uyğun şəkildə qurul-masında ali təhsil müəssisəsinin tədqiqatpotensialı əsas rollardan birinə malikdir. Təhsilproqramının bilik bazasının dinamikliyi vətələbə-müəllim birgə əməyinin bu biliyin aktivemalçısı olması tədqiqat-əsaslı tədrisin əsasideyasını təşkil edir (Zeichner, 1983). Tədqiqat-əsaslı tədrisin əsas məqsədi isə təhsil zamanınəzəri aspektlərin təcrübə və günün tələbləriilə inteqrasiya edilməsidir. Tədqiqat univer-sitetlərinin əsas keyfiyyət göstəricilərinə tədrisvə tədqiqatın vəhdəti, onlar arasında sinergikəlaqənin mövcud olması daxildir. Bu yanaşmayaəsaslanan tədqiqat universitetlərinin yaradıl-masına ilk dəfə Avropa və ABŞ-da başlanılıb,son iki onillikdə isə başqa bir sıra ölkələr də(xüsusilə də, Çin) bu istiqamətdə addımlar atıb. Qeyd olunmalıdır ki, universitetlər (ortaəsrlər dövründə Avropada yarandığı gündənetibarən) ilkin mərhələdə, əsasən, yeni biliklərinyaradılması ilə deyil, onun ötürülməsi, qorunmasıvə şərh edilməsi ilə məşğul olub. Universitetkontekstinə tədqiqat konsepsiyası ilk dəfə XIXəsrin əvvəllərində Vilhelm fon Humboldtuntəşəbbüsü ilə əlavə edilib (Altbach, 2007). Vil-helm fon Humboldtun yanaşmasına əsasən uni-versitet bilavasitə Almaniyanın milli və elmiinkişafına təkan verməli idi. Humboldtun inqilabikonsepsiyası yeni alman universitetlərində(həmçinin yeni modelə uyğunlaşdırılmış digəruniversitetlərin) müxtəlif tədqiqatların həyatakeçirilməsinə və elm adamlarının yetişdiril-məsinə güclü təkan verməklə Almaniyanınmüasir ölkə kimi formalaşmasına geniş töhfəverib (Altbach, 2007). 1862-ci ildən sonra ABŞ,bir neçə onilliklər sonra isə Yaponiya almanmodelinin bir neçə meyarına müraciət etməkləyerli ehtiyaclara uyğun universitet modeli tətbiqedib (Altbach, 2007). Ümumilikdə, əsasən, Al-maniya, Yaponiya və ABŞ-ın tədqiqat universitetikonsepsiyasının variasiyaları müasir tədqiqatuniversitetlərini xarakterizə edir. Hindistandada ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsindətədqiqatın əhəmiyyəti (həm də ölkənin iqtisadi

inkişafındakı roluna görə) xüsusi vurğulanırvə tədqiqat komponentinə xüsusi diqqət ayrılır(Pankaj, 2021).Göründüyü kimi, dünyanın müxtəlifölkələrində mövcud tədqiqat universitetlərininstandartlarının saxlanılması və ya tədqiqat uni-versiteti statusuna nail olunması üçün keyfiyyətinartırılması istiqamətində müxtəlif addımlaratılır.
TƏdQİQAT UNİverSİTeTLƏrİNİN 
XÜSUSİYYƏTLƏrİProfessor Con Teylora görə uğurlu tədqiqatuniversitetlərinə bu əsas xüsusiyyətlər aiddir:• baza və tətbiqi tədqiqatın həyatakeçirilməsi;• tədqiqat-əsaslı tədris;• akademik fənlərin genişliyi;• magistratura və doktorantura tədqiqatproqramlarının yüksək nisbəti;• yüksək xarici mənbələrdən maliyyələşməsəviyyəsi;• beynəlxalq baxış (Taylor, 2006).Qeyd olunan xüsusiyyətlər tədqiqat univer-sitetlərinin fəaliyyəti haqqında aydın təsəvvürünyaradılmasına səmərəli zəmin yaradır. Bunabaxmayaraq, bu amillərin mövcud olmasıtədqiqat universiteti statusunun əldə olun-masının şərti kimi qəbul edilə bilməz. Tədqiqatuniversitetinin əsas mahiyyətini dərindən başadüşmək üçün onu digər universitetlərdənfərqləndirən xüsusiyyətləri üzə çıxarmaqlazımdır. Bu məqsədlə, professor Filip Altbakıntədqiqat universitetlərinə aid etdiyi əsasxüsusiyyətləri nəzərdən keçirmək məqsədə-uyğun hesab edilir. Filip Altbaka görə uğurlutədqiqat universitetlərini şərtləndirən amillərbunlardır:• tədqiqat universiteti ali təhsil sistemindəakademik iyerarxiyanın ən yüksəkpilləsində yer alır və müvafiq dəstəkdənbəhrələnir;• dövlət maraqlarına xidmət edir;• ən yaxşı işçi heyətin və tələbələrin cəlbedilməsi, tədqiqat infrastrukturunundəstəklənməsi üçün digər
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universitetlərdən daha çox maliyyə dəstəyialır;• əqli mülkiyyətdən gəlir əldə etməkpotensialına sahibdir;• muxtariyyət statusludur;• akademik azadlığa sahibdir (Altbach, 2013). Beləliklə, tədqiqat universiteti kompleksstruktura malik, özünəməxsus missiya və stratejiəhəmiyyətə malik təhsil müəssisəsidir. Qeydolunan xüsusiyyətlərin hər biri milli reallıqlarauyğunluğu baxımından ayrı-ayrılıqda dərindənaraşdırılmalı və əsaslandırılmalıdır. Cari əsrdə dünya universitetlərinin diqqətinicəlb edən qlobal reytinqlərin də özünəməxsusqiymətləndirmə meyarları nəzərdən keçiril-məlidir. Məsələn, ən çox istinad edilən “TimesHigher Education” reytinqi 99 ölkədən 1600ali təhsil müəssisəsini 4 əsas istiqamət üzrə(tədris, tədqiqat, bilik transferi və beynəlxalqbaxış) qiymətləndirərək cədvəl tərtib edir1.Geniş izləyici kütləsinə malik digər reytinq,“Shanghai Ranking”də hər il 1800 ali təhsilmüəssisəsi xüsusi meyarlar (“Nobel” mükafatıvə ya “Fields” medalı qazanan məzunların vəəməkdaşların sayı, “Clarivate Analytics” tərə-findən seçilmiş yüksək istinad edilən təd-qiqatçıların sayı, elm və təbiət sahəsində jur-nallarda dərc olunan məqalələrin sayı, “ScienceCitation Index”də indeksləşdirilmiş məqalələrinsayı və universitetin adambaşına performansgöstəriciləri) üzrə qiymətləndirilərək yekunda1000 universitet seçilir və sıralanır2. Bureytinqlər, əsasən, tədqiqat gücü və tədqiqatnəticələrinə əsaslandığından müxtəlif qurum-ların, təşkilatların və subyektlərin tədqiqataolan diqqətinin artmasına gətirib çıxarır. Qeydolunmalıdır ki, qlobal universitet reytinqləriyalnız tədqiqat universitetlərini əhatə etməsədə, qiymətləndirmənin nəticəsinin ifadəolunduğu reytinq cədvəlində ön yerlərdə, əsasən,tədqiqat universitetlərinin yer alması tədqiqatpotensialının əhəmiyyətini və gücünü nümayişetdirir. 

AZƏrbAYcANdA TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN YArAdiLMASi İLƏ 
bAĞLi reALLiQLAr  Azərbaycan Respublikasında insan kapitalınıninkişaf etdirilməsi prosesində ali təhsil müəs-sisələrinin beynəlxalq səviyyədə keyfiyyətbaxımından rəqabətə davamlılığının əhəmiyyəti2021-ci ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 2030:sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”sənədində xüsusi vurğulanıb3. Beləliklə,Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinin bey-nəlxalq səviyyədə rəqabətə davamlılığının təminedilməsi və XXI əsrin tələblərinə uyğun-laşdırılması strateji əhəmiyyətli prioritet məsələhesab edilir. 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikası NazirlərKabinetinin 610 nömrəli Qərarı ilə “Ali təhsilmüəssisələrinə “Tədqiqat universiteti” statusuverilməsi üçün Tələblər”in təsdiq edilməsinəbaxmayaraq, hər hansı bir ali təhsil müəssisəsininstatusunda dəyişiklik həyata keçirilməyib.Bununla yanaşı, Azərbaycan universitetlərininmövqeyinin qlobal reytinqlərdə zəif olması vəya bir sıra universitetlərin, ümumiyyətlə, reytinqcədvəlinə daxil olmaması bu sahədə ciddiislahatların aparılmasını və tədqiqat poten-sialının gücləndirilməsinin imkan və yollarınınəsaslı araşdırılmasını zəruri edir. Qeyd olunmalıdır ki, tədqiqat universitetininyaranması, ilk növbədə universitetin tədqiqatpotensialının gücləndirilməsini şərtləndirir. Bubaxımdan, Azərbaycan universitetlərinin tədqiqatpotensialının ölçülməsi, mövcud vəziyyəti vətəhlili xüsusi önəm kəsb edir. Dünya Bankının2017-2018-ci illərdə apardığı tədqiqatın nəti-cələrini əks etdirən hesabatına görə Azərbay-canda təhsil və elm arasında bölgü güclü olaraqqalır (World Bank, 2018). Belə ki, Sovet dönə-minin ənənələrindən irəli gələrək universitetlər,əsasən, ali təhsil verilməsi üzrə ixtisaslaşıb,tədqiqatın təşkili və həyata keçirilməsi üzrəəsas səlahiyyətlər isə Azərbaycan Milli Elmlər
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Akademiyasına (AMEA) məxsusdur. AMEA-nıntəhsil və tədqiqatı bir araya gətirmək sahəsindəkicəhdləri müsbət tendensiyanın əlamətləri kimiqiymətləndirilsə də, ali məktəblərlə daha sıxəməkdaşlığa nail olunması üçün kifayət deyil.Hesabatda qeyd olunduğu kimi, universitetlərintədqiqat potensialının artırılmasını şərtləndirənəsas amillərdən biri olan tədqiqat maliyyəsi alitəhsil müəssisələrinin üzləşdiyi əsas prob-lemlərdəndir. Bu baxımdan, hesabatda səmərəlimaliyyələşdirmə, eləcə də qiymətləndirmə vəkeyfiyyət təminatı mexanizmlərinin düzgünqurulması ilə yanaşı, beynəlxalq tədqiqatproqramları və şəbəkələrində daha aktiv iştirakedilməsi, universitet-sənaye əlaqələrin güc-ləndirilməsi kimi tövsiyələr irəli sürülür (WorldBank, 2018). UNESCO tərəfindən 2021-ci ildətəqdim olunan hesabata əsasən Azərbaycandaqeyri-neft sektorunda ciddi canlanma müşahidəolunmayıb, o cümlədən texnologiya və inno-vasiyaya əsaslanan iqtisadiyyata yönəlmə sahə-sində kifayət qədər tədbirlər həyata keçirilməyib(UNESCO, 2021). Qeyd olunan problemlərinaradan qaldırılması üçün Azərbaycan univer-sitetlərində doktorantura təhsili üzrə yerlərinsayının artırılması və elmi nəticələrin əhəmiyyətlidərəcədə genişləndirilməsi prioritet hesabolunur. Beləliklə, yeni biliklərin yaradılmasınıtəşviq etməklə sosial-iqtisadi vəziyyətə töhfəvermək üçün bu sahədə əsaslı araşdırmalarınaparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 
dÜNYA PrAKTİKASiNdA TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN ƏHƏMİYYƏTİTədqiqat universitetlərinin xüsusiyyətləriniaraşdırarkən müxtəlif ölkələrin təcrübələrininnəzərdən keçirilməsi məqsədəuyğun hesabedilə bilər. Tədqiqat universiteti və ya hər hansıbir akademik institut milli reallıqları nəzərəalmaqla yanaşı, bu tipdən olan ali təhsil müəs-sisələrinin baza modelində mütləq şəkildəqlobal miqyasda ən yaxşı universitetlərin təc-rübəsini əks etdirməlidir.ABŞ-da təhsil sahəsində tədqiqat universi-tetlərinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etməsi diqqəticəlb edir. Bu universitetlər müasir ABŞ cəmiy-

yətinin və dünya vətəndaşlarının sağlamlığına,sosial rifahına əhəmiyyətli dərəcədə töhfə verənbiliklərin inkişaf etdirilməsinə dəstək verir(Owen, 2018). Universitet tədqiqatlarınındəyərinin izah edilməsi üçün edilən səylərinəksəriyyətinin nəşrlərə və ya patentləşdirməyə,lisenziyalaşdırmaya yönəlməsinə baxmayaraq,ABŞ-da bir sıra alimlər daha çox tədqiqatçılarınvə tədqiqat şəbəkələrinin işini vurğulamağaüstünlük verir. Belə ki, universitet kampuslarındaaparılan tədqiqatların müxtəlif və kompleksəməkdaşlıq şəbəkələrini yaratması və yayaranmış əlaqələri inkişaf etdirməsi müşahidəolunub. Həmin şəbəkələr həm yeni biliklər vədavamlı təlimlər üçün sosial zəmin, həm dəuniversitetlərdə bilik və bacarıq mənbəyi olmağaimkan verən əsas qüvvə rolunu oynayır.İnkişaf etmiş ölkələrin dövlət siyasətindətədqiqat universitetlərinə verilən önəm maliyyəməsələlərinin nəzərdən keçirilməsi zamanıdaha da aydın olur. Məsələn, ABŞ-da dövləttərəfindən maliyyələşdirilən fundamental təd-qiqatların əksəriyyəti universitet kampuslarındakonseptuallaşdırılır və araşdırılır (Owen, 2018).Burada federal qrantlar və dövlət büdcəsindənayırmalar kimi dövlət investisiyaları universitetkampusunda müxtəlif məqsədli tədqiqat işlərininhəyata keçirilməsinə zəmin yaradır. 
AKAdeMİK SİSTeMdƏ TƏdQİQAT 
UNİverSİTeTLƏrİNİN YerİQeyd olunmalıdır ki, qabaqcıl ölkələrin alitəhsil sistemləri geniş çeşidli və əmək bazarınıntələb etdiyi müxtəlif sahələrə aid işçi qüvvəsiyetişdirən ali təhsil müəssisə modellərini əhatəedir (təkcə tədqiqat universitetləri deyil, həmdə politexnik institutlar, kolleclər, texniki insti-tutlar, çoxprofilli universitetlər və s.) (WorldBank, 2002). İnkişaf etmiş ölkələrin ali təhsil sisteminədaxil olan ali təhsil müəssisələri bir neçə kate-qoriyaya ayrılır. Məsələn, ABŞ-da bu cürtəsnifatlaşdırılmış təhsil sistemini özündə ehtivaedən və uğurlu hesab olunan “Kaliforniya”modelinə əsasən 3 növ ali təhsil müəssisəsimövcuddur: peşəyönlü kolleclər, çoxməqsədli
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dövlət universitetləri və tədqiqatyönlü uni-versitetlər (Geiger, 2004). Qeyd olunan hər birali təhsil müəssisəsi fərqli missiyaya, özünə-məxsus maliyyələşdirmə və dəstək mexanizm-lərinə malikdir. Buna oxşar təcrübə digərölkələrdə də izlənə bilər. Belə ki, Böyük Bri-taniyada 1970-ci illərdən başlayaraq, ən yüksəkpillələrdə mövqe tutan universitetlərə (Oksford,Kembric və s.) tədqiqatı stimullaşdırmaq vəgenişləndirmək məqsədilə daha çox maliyyəvəsaitləri ayrılır (Altbach, 2007).Beləliklə, tədqiqat universitetlərinin inkişafınadəstək vermək üçün onları digər tipli ali təhsilmüəssisələrindən fərqləndirmək, daha yüksəksəviyyədə maliyyə vəsaitilə təmin etmək və butəhsil müəssisələrinin cəmiyyətdə həlledici rolamalik olması ideyasını dəstəkləmək məqsədə-uyğun hesab edilir. Hazırda tədqiqat univer-sitetlərinin sayı çox olmasa da, onlar ən nüfuzluuniversitetlər hesab edilir. Bu təhsil müəs-sisələrində əmək haqları, adətən, daha yüksək,professor-müəllim heyətinin tədris üzrəöhdəlikləri daha az, kitabxana və laboratoriyaimkanları isə ölkə üzrə orta göstəricidənyuxarıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,mövcud resursların məhdudluğu və tədqiqatuniversitetinə aid xərclərin yüksək olması iləəlaqədar olaraq, bir sıra ölkələrdə cəmi bir-ikitədqiqat universiteti fəaliyyət göstərir. Halbukitədqiqat universitetləri və tədqiqat potensialıyüksək olan ali təhsil müəssisələri qloballaşandünyada xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yüksəktədqiqat potensialına malik universitetlərrəqabətqabiliyyətliliyini təmin edərək, həmsosial-iqtisadi inkişafı təşviq edir, həm də qlobalbilik şəbəkəsində öz töhfəsini verərək, ölkəninnüfuzunu artırır. Bu baxımdan, inkişaf etməkdəolan ölkələrdə milli səviyyədə ali təhsil sek-torunun tədqiqat infrastrukturuna investi-siyaların artırılması və bu məqsədlə müvafiqinsan kapitalı bazasının formalaşdırılmasıməqsədəuyğun hesab edilir. Ona görə də tədqiqatuniversiteti adını qazanmaq istəyən univer-sitetlər beynəlxalq elmi şəbəkədə iştirak etməli,dünya miqyasında rəqabət aparmaq imkanlarınamalik olmalıdır.Hesab edilir ki, qabaqcıl elmi inkişafın mənim-

sənilməsi və bu inkişafda iştirakın təminolunması üçün hər bir ölkənin qlobal elm vəakademik araşdırma şəbəkəsi ilə əlaqəliakademik institutlara ehtiyacı var (Altbach,2007). Eyni zamanda, inkişaf etməkdə olanölkələrin akademik institutları ilə sənayeləşmişölkələrin universitetlərinin (məsələn, Oksfordvə ya Harvard) imkanları arasında böyük fərqlərəbaxmayaraq, milli inkişafın dəstəklənməsiməqsədilə tədqiqatların aparılması üçün əksərölkələrdə ən azı bir müvafiq universitetin olmasıvacibdir.
NƏTİcƏGöründüyü kimi, dünyanın müxtəlif ölkə-lərində mövcud tədqiqat universitetlərininstandartlarının saxlanılması və ya tədqiqat uni-versiteti statusuna nail olunması üçün keyfiyyətinartırılması istiqamətində müxtəlif addımlaratılır. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycandada ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq səviy-yədə rəqabətə davamlılığının təmin edilməsivə XXI əsrin tələblərinə uyğunlaşdırılması stratejiəhəmiyyətli prioritet məsələ hesab edilir. Bunagörə də Azərbaycan Respublikasının ali təhsilsistemində səmərəli maliyyələşdirmə, qiymət-ləndirmə və keyfiyyət təminatı mexanizmlərinindüzgün müəyyənləşdirilməli, beynəlxalq tədqiqatproqramlarında daha intensiv iştiraka nailolunmalı, tədqiqat şəbəkələrinə qoşulmaq, uni-versitet-sənaye əlaqələrin gücləndirilməsi məq-sədilə əsaslı araşdırmalar davam etdirilməlidir. 
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