
 

 

  

 

 

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin Bakı Dövlət Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi 

Yazı Müsabiqəsinin  

Şərtləri 
           

 

1.0.  MÜSABİQƏNİN BAŞLANILMASI    

 

1.1. Müsabiqənin mövzusu:  “Azərbaycanda həyat sığortası”     

     

1.2. Müsabiqə ilə bağlı elanın verilməsi  

Müsabiqə ilə bağlı məlumat marketinq funksiyasının tərkib hissəsi olan İctimaiyyətlə Əlaqələr 

Xidməti tərəfindən hazırlanaraq bütün KİV orqanlarında press-reliz şəkilində və sosial şəbəkələrdə 

yayımlanır. Həmin məlumatda müsabiqənin aparılması şərtləri və yekunlaşması aydın şəkildə qeyd 

olunur. Müsabiqə ictimaiyyətə Şirkət tərəfindən təsdiqləndiyi gün elan edilir.  

 

1.3. Müsabiqənin tələbləri:   

- Müsabiqə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakultəsinin tələbələrinə şamil olunur. 

- Müsabiqəyə 23 noyabr 2016-cı il tarixində start veriləcək.  

- Təqdim olunan məqalənin həcmi üçün minimum və maksimum hədd nəzərdə tutulmayıb.  

- Məqalə əhatə genişliyinə və dolğun məzmuna malik olmalıdır.  

- Müsabiqə ilə bağlı təqdim olunan materiallar ehuseynguluyev@pasha-life.az elektron ünvanına 

göndərilməlidir.  

- Məqalələrin son qəbulu günü 17 dekabr 2016-cı il tarixinədəkdir.   

 

2.0.  MÜSABİQƏNİN İŞTİRAKÇILARI  

  

2.1 Tələbələr 

Yazı müsabiqəsi birbaşa BDU-nun tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Əsas hədəf olaraq, müsabiqədə 

BDU-nun  jurnalistika fakulətsinin tələbələri iştirak edə bilər. 

 

2.2. Münsiflər heyəti  

Müsabiqəyə daxil olan yazıları qiymətləndirəcək Münsiflər heyəti “PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin və 

BDU-nun əməkdaşlarından ibarət olacaq.  

 

 

2.3 Təqdim olunan yazıların Münsiflər heyəti tərəfindən yoxlanılması müddəti  

Məqalələr 5 iş günü müddətində Münsiflər heyəti tərəfindən yoxlanılaraq tərtib olunmuş Forma üzrə 

(əlavə olunur) müvafiq (1-dən 3-dək) ballar üzrə  qiymətləndirilir.  

 

 

3.0.  MÜSABİQƏNİN GEDİŞİNƏ NƏZARƏT 

 

Müsabiqə elan olunduğu gündən yazıların son qəbulu gününədək daxil olan bütün məqalələrə “PAŞA 

Həyat”ın İctimaiyyətlə əlaqələr xidməti və BDU-nin Mətbuat və informasiya şöbəsi tərəfindən nəzarət 

olunacaq. Saxta və müəllif hüquqlarının pozulması kimi faktlar aşkar olduqda hazırlanan imza sahibi 

(tələbə) ilə əlaqə saxlanılaraq onun hazıladığı yazının müsabiqədən kənarlaşdırılacağı bildiriləcək.  
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4.0. MÜKAFATLANDIRMA MƏRASİMİNİN TƏŞKİLİ 

Müsabiqəyə təqdim olunan yazılar Münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirildikdən sonra müvafiq 

yerlər üzrə qaliblərin  adları müəyyənləşdirilir və mükafatlandırma günündən minimum 3 gün qabaq 

qaliblər tədbirə qatılmaları ilə bağlı məlumatlandırılır. 

 

4.1.Ümumi mükafat fondu 

Müsabiqənin şərtlərinə görə pul mükafatı yalnız I, II və III yerlərin qalibinə təqdim olunur və qeyd 

olunan yerlər üzrə ümumu mükafat fondu 1 000 AZN təşkil edir. 

 

4.2 Mükafatların yerlər üzrə məbləği  

 

I yer      - 500 AZN 

II yer      - 300 AZN  

              III yer     - 200 AZN 

 

4.3 Qaliblərə pul mükafatından başqa digər hədiyyələrin təqdim edilməsi    

Qaliblərə pul mükafatından başqa «PAŞA Həyat» tərəfindən korporativ standart hədiyyələrin təqdim 

olunması nəzərdə tutulub. Bundan başqa, müsabiqədə I yerə layiq görülmüş məqalənin müəllifinin 

imzası ilə KİV-də (ölkənin ən aparıcı maliyyə saytında) dərc edilməsi də nəzərdə tutulub.  

  

 

5.0 MÜSABİQƏNİN YEKUNLAŞMASI  

Münsiflər heyəti tərəfindən qaliblərin mükafatlandırılması günü layihənin yekunlaşdığı gün hesab 

edilir.    

 

 

6.0. MÜSABİQƏNİN YEKUNU İLƏ BAĞLI KİV-DƏ SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ 

MƏLUMATIN YAYIMLANMASI  

 

6.1.Müsabiqədə I yerə layiq görülmüş məqalənin müəllifinin imzası ilə KİV-də və sosial şəbəkələrdə 

dərc edilməsi. 

 

6.2. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidməti tərəfindən müsabiqənin nəticələri ilə bağlı Press-relizin 

hazırlanaraq bütün KİV-də yayımlanması.   

 

7.0. Müsabiqə ilə bağlı KİV-də dərc olunan məlumatların linklərini Şirkətin əməkdaşları ilə 

paylaşmaq. 

Məlumatlar üzrə toplam linklər arxivləşdirilir.    

 



“PAŞA Həyat Sığorta” ASC-nin təşkil etdiyi 

Yazı Müsabiqəsinin Şərtlərinə 

Əlavə 

 

 

YAZI MÜSABİQƏSİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSI 

ÜZRƏ FORMA 

Sənəd №: PHS/F-000 

Yoxlama №: 00 

Yazılma tarixi: 12.05.2014 

Səhifə№: 1/1 

                               
Müsabiqənin adı:   

                               

Məqalə müəllifinin adı, soyadı:   

                

                      

  

Qiymətləndirməni aparan şəxs: 
  

                               

           
                  B A L L A R 

XÜSUSİYYƏTLƏR 1 2 3 

                                

Əhatə genişliyi       

                                

Məzmun dolğunluğu       

                                

Araşdırma qabiliyyəti       

                                

Yazının üslubu       

                                

Faydalılıq       

                            

                            

                               

Qiymətləndirmənin ümümi nəticəsi:   bal 

                          

Qiymətləndirməni aparan şəxsin imzası 
             

                                        

Qiymətləndirmənin aparıldığı tarix 
             

 


