BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN MAGISTRATURASININ BOŞ QALAN YERLƏRINƏ QƏBUL OLAN
BAKALAVRLARIN ONLAYN QEYDİYYATI İLƏ BAĞLI SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASINA DAİR TƏLİMAT
2020/2021-ci tədris üçün Bakı Dövlət Universitetinin magistraturasının boş qalan yerlərinə qəbul olan
bakalavrların onlayn qeydiyyatının intensiv təşkili üçün bakalavrların aşağıda göstərilən sənədlərin skaner
olunmuş surətlərini təlimata uyğun olaraq hazırlayıb göndərərkən aşağıdakı qaydalara riayət etmələri tövsiyə
olunur:
I. Təqdim olunacaq ƏSAS SƏNƏDLƏR:
1.1. Ərizə (Qeydiyyatla bağlı).
Boş Ərizə forması (Forma 1.1, s.5) endirilərək çap olunur, əl ilə doldurularaq imzalanır (Nümunə:
bax s. 6), səliqəli şəkildə skaner olunaraq göndərilir. (Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə
ixtisaslar qrupunun, ixtisaslar və ixtisaslaşmaların təsnifatı: bax s. 21-54).
1.2. Şəxsiyyət vəsiqəsi.
Şəxsiyyət vəsiqəsinin hər iki üzü skaner olunaraq bir faylda göndərilir.
1.3. Diplom (cari ildə ali məktəbi bitirmiş bakalavrlar üçün ali məktəbi bitirmə haqqında arayış).
Əvvəlki illərin məzunları diplomu, 2020-ci ilin məzunları isə ali təhsil müəssisəsini bitirmələri
haqqında arayışı skaner edərək göndərirlər.
1.4. Bakalavrın qəbul imtahanının nəticə vərəqəsi.
https://eservices.dim.gov.az/2020/netmag4/?frm=egov linki vasitəsilə endirilərək göndərilir.
1.5. 3x4 sm ölçüdə fotoşəkil.
1.6. Ödəniş qəbzi.
Ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş bakalavrlar fakültənin FAKÜLTƏLƏRLƏ ƏLAQƏ cədvəlində
göstərilən e-mail ünvanına şəxsiyyət vəsiqəsini və DİM-dən aldıqları qəbul imtahanının nəticə
vərəqini göndərməklə əldə etdikləri ödəniş kodu əsasında ödəniş etdikdən sonra ödəniş qəbzi
skaner olunaraq göndərilir.
1.7. Müqavilə (dövlət hesabına, ödənişli əsaslarla).
Bakalavrların qəbulolma əsaslarına (dövlət hesabına və ya ödənişli) uyğun boş müqavilə forması
endirilir (Forma 1.7, s.7-8 (dövlət hesabına), s.11-12 (ödənişli)), əl ilə doldurulur, imzalanır, səliqəli
şəkildə skaner edilərək göndərilir (Nümunə: bax s.9-10 (dövlət hesabına), s.13-14 (ödənişli)).
II. Təhsil haqqından azad edilən imtiyazlı bakalavrlar və onlardan tələb olunan ƏLAVƏ SƏNƏDLƏR:
2.1. MƏCBURİ KÖÇKÜN statusu olan magistrantlar təhsil ödənişindən azad edilmək üçün qeydiyyata
görə əlavə olaraq aşağıdakı sənədləri elektron şəkildə təqdim etməlidirlər:
2.1.1. Rektorun adına ərizə (2.1. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.1.1, s.15)
2.1.2. Şəxsiyyət vəsiqəsi,
2.1.3. Özünün məcburi köçkün vəsiqəsi,
2.1.4. Doğum haqqında şəhadətnamə,
2.1.5. Məskunlaşma yerindən arayış.
2.2. “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun
müdafiəsi zamanı ƏLİL OLMUŞ və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda HƏLAK OLAN, hərbi əməliyyatla əlaqədar İTKİN DÜŞƏN və məhkəmə
tərəfindən ÖLMÜŞ ELAN EDİLƏN şəxslərin övladları normativ təhsil müddəti ərzində təhsil haqqı
ödənişindən azad edilirlər. Tələb olunan sənədlər:
2.2.1. Rektorun adına ərizə (2.2. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.2.1, s.16)
2.2.2. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmasını, hərbi
əməliyyatla əlaqədar itkin düşməsini və məhkəmə tərəfindən ölmüş elan edilməsini təsdiq edən
sənəd,
2.2.3. Magistrantın doğum haqqında şəhadətnaməsi,
2.2.4. Magistrantın şəxsiyyət vəsiqəsi.
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2.3. “ŞƏHİD AİLƏSİ” statusu olan ailənin üzvləri normativ təhsil müddəti ərzində təhsil haqqından
azad edilirlər. Tələb olunan sənədlər:
2.3.1. Rektorun adına ərizə (2.3. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.3.1, s. 17).
2.3.2. Şəhid ailəsi üzvlüyünü təsdiq edən sənəd,
2.3.3. Magistrantın doğum haqqında şəhadətnaməsi,
2.3.4. Magistrantın şəxsiyyət vəsiqəsi.
2.4. VALİDEYNLƏRİNİ İTİRMİŞ və ya VALİDEYN HİMAYƏSİNDƏN MƏHRUM OLMUŞ (hər iki valideyni
vəfat etmiş və ya hər iki valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar; bir valideyni vəfat etmiş
və o biri valideyni I və II qrup əlil olan 23 yaşınadək şəxslər) magistrantlar normativ təhsil
müddəti ərzində təhsil haqqından azad edilirlər. Tələb olunan sənədlər:
2.4.1. Rektorun adına ərizə (2.4. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.4.1, s. 18).
2.4.2. Əgər hər iki valideyni vəfat etmişdirsə:
a) onların ölüm haqqında şəhadətnaməsi,
b) ata və ananın nikah haqqında şəhadətnaməsi,
c) magistrantın doğum haqqında şəhadətnaməsi,
d) şəxsiyyət vəsiqəsi.
2.4.3. Valideynlərindən biri vəfat etmiş, digər valideyn birinci və ya ikinci dərəcəli əlildirsə:
a) əlilliyi təsdiq edən əlillik vəsiqəsi,
b) Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının müayinə arayışı,
c) vəfat etmiş valideynin ölüm haqqında şəhadətnaməsi,
d) ata-ananın nikah haqqında şəhadətnaməsi,
e) əlil valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi,
f) magistrantın şəxsiyyət vəsiqəsi,
g) doğum haqqında şəhadətnamə.
2.4.4. Hər iki valideyn himayəsindən məhrum olmuş şəxslər:
a) müvafiq icra orqanlarından onların valideyn himayəsindən məhrum edildiklərini təsdiq edən sənəd,
b) özünün doğum haqqında şəhadətnaməsinin və şəxsiyyət vəsiqəsi.
2.5. BİRİNCİ VƏ İKİNCİ DƏRƏCƏLİ ƏLİLLİYİ OLAN ŞƏXSLƏR normativ təhsil müddətində təhsil haqqı
ödənişindən azad olunurlar. Tələb olunan sənədlər:
2.5.1. Rektorun adına ərizə (2.5. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.5.1, s.19),
2.5.2. Əlilliyi təsdiq edən əlillik vəsiqəsi,
2.5.3. Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının müayinə aktından çıxarış,
2.5.4. doğum haqqında şəhadətnamə,
2.5.5. şəxsiyyət vəsiqəsi.
2.6. Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasının ölkəmizin bütün sahələrinə mənfi təsirinin azaldılması ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 aprel 2020-ci il tarixli 138 nömrəli qərarına
əsasən, AR ali təhsil müəssisələrində normativ təhsil müddətində ödənişli əsaslarla əyani təhsil
alan (təkrar ali təhsil istisna olmaqla) və sosial baxımdan aşağıdakı həssas əhali qrupuna aid edilən
ailələrin üzvü olan tələbələrin 2020-ci ilin tədris semestrləri (yarımillikləri) üçün təhsil haqqı
xərcləri dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir; YƏNİ, sözügedən qərara uyğun olaraq
2020/2021-ci tədris ilində BDU-ya qəbul olunan bu qəbildən hesab edilən magistrantlar cari tədris
ilinin birinci semestri üçün müəyyən olunmuş təhsil ödənişindən azad olunurlar:
1. Ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlar;
2. Hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) və ya qanuni nümayəndələri aşağıdakı
kateqoriyaların hər hansı birinə aid olanlar:
• I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər,
• işsiz kimi qeydiyyatda olanlar,
• yaşa görə əmək pensiyaçıları,
• yaşa görə sosial müavinət alanlar.
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Tələb olunan sənədlər:
2.6.1. Rektorun adına ərizə (2.6. üzrə ödənişdən azad olma ilə bağlı) (Forma 2.6.1, s.20),
2.6.2. Aidiyyəti üzrə müvafiq icra orqanlarından Həssas ailə qrupuna aid ailə üzvlüyünü təsdiq edən
sənəd,
2.6.3. doğum haqqında şəhadətnamə,
2.6.4. şəxsiyyət vəsiqələri.
DİQQƏT!!! 2.6 bəndinə uyğun statusun uyğun kateqoriyadan olan bakalavrlara 2020/2021-ci tədris ilinin
payız semestri üçün də şamil edilməsi məsələsinə Təhsil Nazirliyi tərəfindən növbəti aylarda uyğun
portalda qeydiyyat əsasında qərar veriləcək. Buna qədər bu kateqoriyadan olan ödənişli bakalavrlar
müvafiq təhsil haqqı ödənişini adi qaydada həyata keçirirlər.
II HİSSƏYƏ DAİR QEYD: Bakalavrın imtiyazına uyğun olaraq, Rektorun adına ərizə, müvafiq bəndə uyğun
sənədlər və qəbul imtahanının nəticə vərəqəsi yoxlanılması üçün elektron şəkildə celebi.tamilla@mail.ru poçt ünvanına göndərilir (tel.: +994 50 335 66 77, Hüquqşünas Tamilla Çələbiyeva). Alınan
cavab sənədi (Hüquqşünasın rəyi)
bəndin nömrəsi_iş nömrəsi_soyad, Nümunə: 2.5_111111_Abbasov və s.
şəklində adlandırılaraq ümumi sənədlərlə birgə göndərilir.
III. Sənədlərin elektron variantının hazırlanması və göndərilməsinə dair təlimat:
3.1. Fayllar görünüşünə və aydın oxunuşuna xüsusi diqqət yetirilməklə əsasən .pdf və .jpeg formatlarında
təqdim oluna bilər.
3.2. Hər bir sənədə uyğun bir fayl yaradılmalı və bir qayda olaraq aşağıdakı şəkildə adlandırılmalıdır:
sənədin təlimatdakı nömrəsi_iş nömrəsi_soyad
Nümunə: 1.1_111111_Abbasov və s.
Eyni sənəddən bir neçə mərhələdə tələb olunduqda, faylın adında sənədin təlimatdakı uyğun
nömrələrinin hamısı göstərilməklə bir elektron variantın təqdim olunması kifayətdir:
Nümunə: 1.2, 2.1.2, 2.4.2d_111111_Abbasov
3.3. Əlavə olaraq ReadMe_iş nömrəsi_soyad (Məsələn, ReadMe_111111_Abbasov) adlı .docx faylı
yaradılaraq aşağıdakı məlumatlar göstərilən ardıcıllıqla daxil edilməlidir (şablon saxlanılır):
• Bakalavrın soyadı, adı, atasının adı:
• Bakalavrın iş nömrəsi:
• Bakalavrın FİN kodu:
• Bakalavrın aktiv əlaqə nömrəsi:
3.4. Bütün sənədlər bir faylda arxivləşdirilməli (.RAR, .ZİP) və arxiv faylı bir qayda olaraq latın hərfləri ilə
ingilis dilində aşağıdakı şəkildə adlandırılmalıdır:
Fakültənin adı_iş nömrəsi_soyad. Nümunə: Jurnalistika_111111_Abbasov
QEYD: Magistratura təhsil səviyyəsinə qəbul olmuş bakalavrlardan təqdim olunacaq sənədləri hazırlayarkən təlimata ciddi riayət etmələri, sənədlərin nümunələr əsasında səliqəli hazırlanmasına, aydın oxunuşuna
və keyfiyyətinə diqqət yetirmələri xahiş olunur. Bütün hazırlıq işləri (Ərizənin yazılması, təhsil haqqının
ödənilməsi, müqavilənin bağlanması, hüquqşünasın rəyinin alınması (imtiyazlılar üçün) və s.) görüldükdən
sonra yekun arxiv faylının formalaşdırılması tövsiyə olunur.
Sənədlərin qeydiyyatı 2020-ci il sentyabrın 4-dən 9-dək (şənbə və bazar günləri istisna olmaqla)
aparılacaq.
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ƏLAQƏ:
MALİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ:
QEYDİYYATA MƏSUL:
FAKÜLTƏLƏRLƏ ƏLAQƏ:
Mexanika-riyaziyyat
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika
Fizika
Kimya
Biologiya
Coğrafiya
Geologiya
Ekologiya və torpaqşünaslıq
Filologiya
Tarix
Hüquq
BM və iqtisadiyyat
Jurnalistika
Kitabxanaçılıq-informasiya
Sosial elmlər və psixologiya
Şərqşünaslıq

Mirzə Mirzəyev, e-mail: mirza65@mail.ru,
Tel.: +994 50 376 76 76
Məcid Qocayev, e-mail: bdu-magistr-qebul@bsu.edu.az,
Tel.: +994 77 537 62 10

qadirli.turan.qadir@bsu.edu.az
trk_mag@mail.ru
fizmagistr2020@gmail.com
kimya.magistratura.qabul@mail.ru
biologiyamagistratura2020@gmail.com
mastergeography@mail.ru
bsugeology@gmail.com
fidash1988@gmail.com
filologiya.magistr.qebul@mail.ru
tarix.magistr@mail.ru
huquqonline.senedqebulu@yandex.com
Ikramjabrailov@bsu.edu.az
magistr-jurnalistika@mail.ru
kit@bsu.edu.az
q.abbasova@mail.ru
nubar.huseynova@mail.ru
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+994 50 6233865
+994 55 7836442
+994 55 7069955
+994 50 4491087
+994 50 3731070
+994 77 6415136
+994 50 5688794
+994 55 2607071
+994 55 5747004
+994 55 3898067
+994 70 7976871
+994 50 6133646
+994 50 3876497
+994 70 3926323
+994 55 7017997
+994 55 4974162

Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

bakalavr_______________________
______________________________
tərəfindən
ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Xahiş edirəm mənə_______________________________ fakültəsinin
____________________ixtisasının_______________________________
ixtisaslaşması ____________ bölməsi üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə
(azərbaycan/rus/ing)

_________________________ daxil olmaq üçün qeydiyyatdan keçməyimə
(dövlət sifarişi/ödənişli əsaslarla)

icazə verəsiniz.

İmza:
Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə
Məmmədov Sabit
bakalavr_______________________
Cavanşir oğlu
______________________________
tərəfindən
ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Fizika
Xahiş edirəm mənə_______________________________
fakültəsinin
Fizika
Nəzəri və riyazi fizika
____________________ixtisasının_______________________________
azərbaycan bölməsi üzrə magistratura təhsil səviyyəsinə
ixtisaslaşması ____________
(azərbaycan/rus/ing)

dövlət sifarişi əsaslarla
_________________________
daxil olmaq üçün qeydiyyatdan keçməyimə
(dövlət sifarişi/ödənişli əsaslarla)

icazə verəsiniz.

İmza:

Tarix:

/ Məmmədov S.C.
07.07.2020
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Bakı Dövlət Universiteti ilə dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq təhsilalan arasında

FƏRDİ MÜQAVİLƏ № _______
Bakı şəhəri

“_____”__________________ 20___ il

Bakı Dövlət Universiteti (sonradan BDU adlandırılan) rektoru BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlunun şəxsində bir tərəfdən və
dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq təhsilalan
_________________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

digər tərəfdən birgə “tərə flər”, ayrı -ayrılıqda isə “tərəf” adlanmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin yetkinlik yaşına
çatmayanlar tərəfindən əqdlərin bağlanmasına dair müddəalarını nəzərə almaqla, bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə imzaladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Bu Müqavilənin predmeti “Ali təhsil müəssis ələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli, 220 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən ali tə hsil müəssisələrində kadr hazırlığının adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət sifarişi ilə həyata keçirilməsi zamanı tərəflər arasında yaranan münasibətlərdir.
1.2. 2010/2011-ci tədris ilindən başlayaraq, hər il dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitl ərin məbləği Azərbaycan Respublikasının
Nazirlə r Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı əsasında müəyyən olunur.
2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri
2.1. BDU Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarına uyğun olaraq, təhsilalana ödənilməli olan məbləği bu Müqavilənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada ödəməyi
öhdəsinə götürür.
2.2. BDU-nun təhsilalandan təhsil müddətində bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini, habelə BDU-nun qayda və
tələblərinə riayət edilməsini tələb etmək hüququ vardır.
2.3. Təhsilalan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
2.3.1. Azə rbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarı daxilində təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq;
2.3.2. 2017/2018-ci tədris ilind ən başlayaraq tə tbiq edilən və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq təhsillə əlaq ədar yarana
biləcək əlavə kredit ödənişlərini (fənn və ya fənlər üzrə akademik borcunun ləğvi ilə bağlı alt qruplarda, yay semestrində iştirak və s.)
vaxtında ödəmək;
2.3.3. BDU-nun daxili intizam və davranış qaydalarına riayət etmək;
2.3.4. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, həmçinin əxlaq və etik davranış qaydalarını pozmamaq;
2.3.5. BDU-nun təyin etdiyi müddət ərzində seçdiyi ixtisas üzrə tədris planlarını və tədris proqramlarını yerinə yetirmək;
2.3.6. Öz hərəkətləri ilə BDU-ya maddi zərər vurduqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dəymiş
maddi zərəri ödəmək;
2.3.7. BDU tərəfindən tələb olunan sənədləri şifahi və ya yazılı sorğu alındığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində təqdim
etmək;
2.3.8. Bu Müqavilə üzr ə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən hallar haqqında BDU-ya 5 (beş)
iş günü müddətində məlumat vermək.
2.3.9. Təhsilalanın BDU-dan bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək hüququ vardır.
3. Təhsilalanın xaric edilməsi
BDU aşağıdakı hallarda təhsilalanı xaric etmək hüququna malikdir:
 öz arzusu ilə;
 başqa təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə;
 BDU-nun daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda;
 müəyyən kateqoriyalı xəstəliklərə tutulduqda (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən);
 növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər BDU ilə əlaqə saxlamadıqda;
 cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda.

4. Xərclərin məbləği və ödəniş qaydası
4.1. Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən
edilir.
4. 2. Bu Müqavilə yə uyğun olaraq, BDU tərəfindən təhsilalana ödənilməli olan bütün pul ödənişləri onun şəxsi kart-hesabına
köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.
4.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təhsilalan təhsil müəssisəsini dəyişdirdikdə, müvafiq
müqaviləyə xitam verilir və təhsilalanın təhsil xərclərinin maliyyə ləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə yeni ali
təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.
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5. Fors -major
5.1. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinə tərəflə rin nəzar ət edə bilmədikləri, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticəsində baş
verməyən, qabaqcadan nə zərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya inqilablar, daşqınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, müvafiq qanunvericilik qərarları və digər hallar aiddir.
5.2. Qarşısıalınmaz hallara istinad edən tərəf:
5.2.1. Qeyd olunan halların yarandığı vaxtdan 10 (on) təqvim günü müddətində digər tərəfi məsə lə ilə yazılı şəkildə xəbə rdar
edir və onun tələbinə əsasən səlahiyyətli dövlət orqanı tərə findən hadisəni təsdiq edən rəsmi s ənədi ona təqdim edir. Məlumatda
baş vermiş hadisənin xarakteri təsvir edilməli və mümkün olduqda, hadisənin tərəflərin bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməlidir;
5.2.2. Həmin hallar aradan qaldırıldıqda, dərhal bu barədə dig ər tərəfi yazılı surətdə m əlumatlandırmalıdır. Bu zaman
Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti qeyd olunmalıdır. Məlumatın göndərilmədiyi və ya vaxtında göndərilmədiyi
təqdirdə, məlumatı təqdim etməyən və ya vaxtında təqdim etməyən tərəf müvafiq xərcləri ödəməlidir.
5.3. Bu Müqavil ə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti qarşısıalınmaz halların mövcud olduğu müddətə uzadılır.
Qarşısıalınmaz hallar 2 (iki) aydan çox davam edərsə, istənilən tərəf bu Müqaviləni məhkəməyə müraciət etmədən, digər tərəfi bu
Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq məlumatlandıraraq poza bilər.
6. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası
6.1. Tərəfl ərdən biri üzə rinə götürdüyü öhdəlikləri tam və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə, digər tərəf Müqaviləni
birtərəfli qaydada ləğv edə bilər.
6.2. Tərəflərdən biri bu Müqaviləni davam etdirməkdən könüllü olaraq imtina etdiyi halda, Müqavilə hər iki tərəfin razılığı ilə
ləğv edilir.
6.3. Müqavilənin ləğv edilməsi tələbi ilə çıxış edən tərəf digə r tərə fə ləğvetməyə səbəb olmuş halları əsaslandırmaqla, yazılı
bildiriş göndərir. Müqavilənin ləğv edilməsi haqqında bildirişi alan tərəf həmin bildirişi aldıqdan sonra 15 (on beş) təqvim günü
müddətində digər tərəfə cavab ünvanlamalıdır.
6.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təhsilalan ali təhsil müəssisəsini dəyişdirdikdə, müvafiq
müqaviləyə xitam verilir və təhsilalanın təhsil xərclərinin maliyyə ləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə yeni ali
təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış Müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.
6.5. Belə hallarda Müqavilə nin ləğv edilməsinə səbəb olmuş hallar göstərilməklə, BDU tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə məlumat təqdim olunur.
7. Mübahisəli məsələlərin həlli
7.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öz aralarında yaranmış mübahisəli məsələləri danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll
etməlidirlər.
7.2. Mübahisəli məsələlərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə əsasən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir.
7.3. Mübahisənin həlli üçün tərəflər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər.
8. Tərəflərin məsuliyyəti
Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəlikləri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyin yerinə yetirmədikdə və ya lazımi
səviyyədə yerinə yetirmədikdə, onlar müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
9. Müqaviləyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında bu Müqaviləyə protokollarla rəsmiləşdirilən müvafiq əlavələr və dəyişikliklər edə bilərlər.
Həmin əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab olunur.
10. Digər şərtlər
10.1. Bu Müqavilə tərəflərin onu imzaladıqları andan qüvvəyə minir. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti 1 (bir) ildir.
10.2. Bu Müqavilə nin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqdan sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri Müqavilə yə xitam
verilməsini tələb etmirsə və əgər təhsilalan BDU-da dövlət sifarişi əsasında təhsilini davam etdirirsə, onun qüvvədə olma müddəti
avtomatik olaraq eyni şərtlərlə növbəti tədris ilinin sonunadək uzadılır.
10.3. Bu Müqavil ə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə tərtib olunmuşdur və bir nüsxəsi
təhsilalana verilir, digər nüsxəsi isə BDU-da saxlanılır.
11. Tərəflərin rekvizitləri və imzaları
Bakı Dövlət Universiteti

Təhsilalan

Rektor BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlu

___________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
Yaşadığı yer: Azərbaycan Respublikası
ünvan: _____________________________________________

__________________________________________
(imza)

________________________ küçəsi, ev № _______________
mənzil № ___________, tel: ____________________________

Tarix “ _____” “_________________” 20_____ il

Pasport /şəx.vəsiqəsi _________________________________

M.Y.

Seriya _____________________________________________
İmza ______________________________________________
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Bakı Dövlət Universiteti ilə dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq təhsilalan arasında

FƏRDİ MÜQAVİLƏ № _______

08
iyul
20 il
“_____”__________________
20___

Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti (sonradan BDU adlandırılan) rektoru BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlunun şəxsində bir tərəfdən və
dövlət sifarişi ilə təhsil alacaq təhsilalan

Məmmədov Sabit Cavanşir oğlu
_________________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

digər tərəfdən birgə “tərə flər”, ayrı -ayrılıqda isə “tərəf” adlanmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin yetkinlik yaşına
çatmayanlar tərəfindən əqdlərin bağlanmasına dair müddəalarını nəzərə almaqla, bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə imzaladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Bu Müqavilənin predmeti “Ali təhsil müəssis ələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli, 220 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası
ərazisində fəaliyyət göstərən ali tə hsil müəssisələrində kadr hazırlığının adambaşına maliyyələşdirmə prinsipi əsasında dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına dövlət sifarişi ilə həyata keçirilməsi zamanı tərəflər arasında yaranan münasibətlərdir.
1.2. 2010/2011-ci tədris ilindən başlayaraq, hər il dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitl ərin məbləği Azərbaycan Respublikasının
Nazirlə r Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı əsasında müəyyən olunur.
2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri
2.1. BDU Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarına uyğun olaraq, təhsilalana ödənilməli olan məbləği bu Müqavilənin 4-cü bəndində nəzərdə tutulmuş qaydada ödəməyi
öhdəsinə götürür.
2.2. BDU-nun təhsilalandan təhsil müddətində bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini, habelə BDU-nun qayda və
tələblərinə riayət edilməsini tələb etmək hüququ vardır.
2.3. Təhsilalan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
2.3.1. Azə rbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarı daxilində təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq;
2.3.2. 2017/2018-ci tədris ilind ən başlayaraq tə tbiq edilən və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq təhsillə əlaq ədar yarana
biləcək əlavə kredit ödənişlərini (fənn və ya fənlər üzrə akademik borcunun ləğvi ilə bağlı alt qruplarda, yay semestrində iştirak və s.)
vaxtında ödəmək;
2.3.3. BDU-nun daxili intizam və davranış qaydalarına riayət etmək;
2.3.4. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, həmçinin əxlaq və etik davranış qaydalarını pozmamaq;
2.3.5. BDU-nun təyin etdiyi müddət ərzində seçdiyi ixtisas üzrə tədris planlarını və tədris proqramlarını yerinə yetirmək;
2.3.6. Öz hərəkətləri ilə BDU-ya maddi zərər vurduqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dəymiş
maddi zərəri ödəmək;
2.3.7. BDU tərəfindən tələb olunan sənədləri şifahi və ya yazılı sorğu alındığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində təqdim
etmək;
2.3.8. Bu Müqavilə üzr ə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən hallar haqqında BDU-ya 5 (beş)
iş günü müddətində məlumat vermək.
2.3.9. Təhsilalanın BDU-dan bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək hüququ vardır.
3. Təhsilalanın xaric edilməsi
BDU aşağıdakı hallarda təhsilalanı xaric etmək hüququna malikdir:
 öz arzusu ilə;
 başqa təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə;
 BDU-nun daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda;
 müəyyən kateqoriyalı xəstəliklərə tutulduqda (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən);
 növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər BDU ilə əlaqə saxlamadıqda;
 cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda.

4. Xərclərin məbləği və ödəniş qaydası
4.1. Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən
edilir.
4. 2. Bu Müqavilə yə uyğun olaraq, BDU tərəfindən təhsilalana ödənilməli olan bütün pul ödənişləri onun şəxsi kart-hesabına
köçürmə yolu ilə həyata keçirilir.
4.3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təhsilalan təhsil müəssisəsini dəyişdirdikdə, müvafiq
müqaviləyə xitam verilir və təhsilalanın təhsil xərclərinin maliyyə ləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə yeni ali
təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.
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5. Fors -major
5.1. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinə tərəflə rin nəzar ət edə bilmədikləri, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticəsində baş
verməyən, qabaqcadan nə zərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya inqilablar, daşqınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, müvafiq qanunvericilik qərarları və digər hallar aiddir.
5.2. Qarşısıalınmaz hallara istinad edən tərəf:
5.2.1. Qeyd olunan halların yarandığı vaxtdan 10 (on) təqvim günü müddətində digər tərəfi məsə lə ilə yazılı şəkildə xəbə rdar
edir və onun tələbinə əsasən səlahiyyətli dövlət orqanı tərə findən hadisəni təsdiq edən rəsmi s ənədi ona təqdim edir. Məlumatda
baş vermiş hadisənin xarakteri təsvir edilməli və mümkün olduqda, hadisənin tərəflərin bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməlidir;
5.2.2. Həmin hallar aradan qaldırıldıqda, dərhal bu barədə dig ər tərəfi yazılı surətdə m əlumatlandırmalıdır. Bu zaman
Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi müddəti qeyd olunmalıdır. Məlumatın göndərilmədiyi və ya vaxtında göndərilmədiyi
təqdirdə, məlumatı təqdim etməyən və ya vaxtında təqdim etməyən tərəf müvafiq xərcləri ödəməlidir.
5.3. Bu Müqavil ə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti qarşısıalınmaz halların mövcud olduğu müddətə uzadılır.
Qarşısıalınmaz hallar 2 (iki) aydan çox davam edərsə, istənilən tərəf bu Müqaviləni məhkəməyə müraciət etmədən, digər tərəfi bu
Müqavilənin şərtlərinə müvafiq olaraq məlumatlandıraraq poza bilər.
6. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası
6.1. Tərəfl ərdən biri üzə rinə götürdüyü öhdəlikləri tam və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə, digər tərəf Müqaviləni
birtərəfli qaydada ləğv edə bilər.
6.2. Tərəflərdən biri bu Müqaviləni davam etdirməkdən könüllü olaraq imtina etdiyi halda, Müqavilə hər iki tərəfin razılığı ilə
ləğv edilir.
6.3. Müqavilənin ləğv edilməsi tələbi ilə çıxış edən tərəf digə r tərə fə ləğvetməyə səbəb olmuş halları əsaslandırmaqla, yazılı
bildiriş göndərir. Müqavilənin ləğv edilməsi haqqında bildirişi alan tərəf həmin bildirişi aldıqdan sonra 15 (on beş) təqvim günü
müddətində digər tərəfə cavab ünvanlamalıdır.
6.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təhsilalan ali təhsil müəssisəsini dəyişdirdikdə, müvafiq
müqaviləyə xitam verilir və təhsilalanın təhsil xərclərinin maliyyə ləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə yeni ali
təhsil müəssisəsi arasında bağlanmış Müqaviləyə əsasən həyata keçirilir.
6.5. Belə hallarda Müqavilə nin ləğv edilməsinə səbəb olmuş hallar göstərilməklə, BDU tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyinə məlumat təqdim olunur.
7. Mübahisəli məsələlərin həlli
7.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öz aralarında yaranmış mübahisəli məsələləri danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll
etməlidirlər.
7.2. Mübahisəli məsələlərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə əsasən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir.
7.3. Mübahisənin həlli üçün tərəflər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər.
8. Tərəflərin məsuliyyəti
Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəlikləri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyin yerinə yetirmədikdə və ya lazımi
səviyyədə yerinə yetirmədikdə, onlar müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
9. Müqaviləyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında bu Müqaviləyə protokollarla rəsmiləşdirilən müvafiq əlavələr və dəyişikliklər edə bilərlər.
Həmin əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab olunur.
10. Digər şərtlər
10.1. Bu Müqavilə tərəflərin onu imzaladıqları andan qüvvəyə minir. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti 1 (bir) ildir.
10.2. Bu Müqavilə nin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqdan sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri Müqavilə yə xitam
verilməsini tələb etmirsə və əgər təhsilalan BDU-da dövlət sifarişi əsasında təhsilini davam etdirirsə, onun qüvvədə olma müddəti
avtomatik olaraq eyni şərtlərlə növbəti tədris ilinin sonunadək uzadılır.
10.3. Bu Müqavil ə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə tərtib olunmuşdur və bir nüsxəsi
təhsilalana verilir, digər nüsxəsi isə BDU-da saxlanılır.
11. Tərəflərin rekvizitləri və imzaları
Bakı Dövlət Universiteti

Təhsilalan

Rektor BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlu

Məmmədov Sabit Cavanşir oğlu
___________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
Yaşadığı yer: Azərbaycan Respublikası
Bakı ş., Yasamal r-nu,
ünvan: _____________________________________________

__________________________________________
(imza)

Şərifzadə
76
________________________
küçəsi, ev № _______________

Tarix “ _____” “_________________” 20_____ il

23
+994 XX XXX XX XX
mənzil № ___________,
tel: ____________________________

M.Y.

XXXXXXXX
Pasport /şəx.vəsiqəsi _________________________________
AZE
Seriya _____________________________________________
İmza ______________________________________________
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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ İLƏ ÖDƏNİŞLİ ƏSASLARLA TƏHSİL ALACAQ TƏHSİLALAN ARASINDA
FƏRDİ MÜQAVİLƏ № _____
Bakı şəhəri

“_____”__________________ 20___ il

Bakı Dövlə t Universiteti (sonradan BDU adlandırılan) rektoru BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlunun şəxsində bir tərəfdən və
ödənişli əsaslarla təhsil alacaq təhsilalan
_________________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

digər tərəfdən birgə “tərəflər”, ayrı-ayrılıqda isə “tərəf” adlandırılmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məc əlləsinin yetkinlik
yaşına çatmayanlar tərəfindən əqdlərin bağlanmasına dair müddəalarını nəzərə almaqla, bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə
imzaladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Bu Müqavilənin predmeti Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində kadr
hazırlığının ödənişli əsaslarla həyata keçirilməsi zamanı tərəflər arasında yaranan münasibətlərdir.
1.2. Təhsilalanın təhsil aldığı hər tədris ili üçün təhsil haqqının məbləği BDU-nun vəsatəti əsasında Təhsil Nazirliyinin həmin
tədris ilinin başlanmasından əvvəl Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmaqla təsdiq etdiyi məbləğdə müəyyən
edilir.
2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri
2.1. BDU təhsilalanın__________________________________________________________________________________
(ixtisasın və ya ixtisaslaşmanın şifri və adı)
ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə ödənişli əsaslarla ali təhsilli mütə xəssis kimi hazırlanmasını öhdəsinə götürür, təhsilalanı təhsil alması
üçün bütün zəruri şəraitlə təmin edir, ona kitabxana, idman kompleksi, tibbi xidmət, habelə dövlət sifarişi ilə təhsil alan təhsilalanlar
üçün müə yyən olunmuş digər hüquqlardan istifadə etmək imkanı yaradır. Təhsilalan təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdıqdan
sonra ona təhsil haqqında dövlət sənədi verilir.
2.2. BDU-nun təhsilalandan təhsil müddə tində bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini, habelə BDU-nun qayda
və tələblərinə riayət edilməsini tələb etmək hüququ vardır.
2.3. BDU-da kredit sistemi ilə t əhsilalan və akademik borcu olan təhsilalanlar üçün onların istəyi ilə müəyyən edilmiş
normativlərə uyğun olaraq əlavə ödənişli əsaslarla yay semestri təşkil oluna bilər.
2.4. Təhsilalan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
2.4.1. Təhsil aldığı ilk tədris ili üçün həmin tədris ilinin başlanmasından əvvəl, sonrakı tədris illəri üçün isə növbəti tədris ilinin
payız semestrinin sonunadək müvafiq icra orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş məbləğdə
________________________________________________________________________________________təhsil haqqını
(təhsil haqqının miqdarı, manatla)

BDU-nun hesabına ödəmək;
2. 4.2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarı daxilində təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq;
2.4.3. 2017/2018-ci tədris ilindən başlayaraq tətbiq edilən və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tə hsillə əlaqədar yarana
biləcək əlavə kredit ödənişlərini (fənn və ya fənlər üzrə akademik borcunun ləğvi ilə bağlı alt qruplarda, yay semestrində iştirak və
s.) vaxtında ödəmək;
2.4.4. BDU-nun daxili intizam və davranış qaydalarına riayət etmək;
2.4.5. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, həmçinin əxlaq və etik davranış qaydalarını pozmamaq;
2.4.6. BDU-nun təyin etdiyi müddət ərzində seçdiyi ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə tədris planlarını və tədris proqramlarını yerinə
yetirmək;
2.4.7. Öz hərə kətləri ilə BDU-ya maddi zərər vurduqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dəymiş
maddi zərəri ödəmək;
2.4.8.BDU tərəfindən tələb olunan sənədləri şifahi və ya yazılı sorğu alındığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində təqdim
etmək;
2.4.9.Bu Müqavilə üzr ə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən hallar haqqında BDU-ya 5
(beş) iş günü müddətində məlumat vermək.
2.5. Təhsilalanın BDU-dan bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək hüququ vardır.
3. Təhsilalanın xaric edilməsi
BDU aşağıdakı hallarda təhsilalanı xaric etmək hüququna malikdir:
 öz arzusu ilə;
 başqa təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə;
 BDU-nun daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda;
 təhsil haqqını 2.4.1-ci bənddə göstərilən müddətdə ödəmədikdə;
 müəyyən kateqoriyalı xəstəliklərə tutulduqda (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən);
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 növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər BDU ilə əlaqə saxlamadıqda;
 cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda.

4. Fors-major
4.1. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinə tərəflərin nəzarət edə bilmədikləri, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticə sində baş
verməyən, qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya inqilablar, daşqınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, müvafiq qanunvericilik qərarları və digər hallar aiddir.
4.2. Qarşısıalınmaz hallara istinad edən tərəf:
4.2.1. Qeyd olunan halların yarandığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində digər tərəfi məsələ ilə yazılı şəkildə xəbərdar edir
və onun tələbinə əsasən sə lahiyyə tli dövlət orqanı tərəfindən hadis əni təsdiq edən rəsmi sə nədi ona t əqdim edir. Məlumatda baş
vermiş hadisənin xarakteri təsvir edilməli və mümkün olduqda, hadisənin tərəflərin bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməlidir;
4. 2.2. Həmin hallar aradan qaldırıldıqda, dərhal bu barədə digər tərəfi yazılı surətdə məlumatlandırmalıdır. Bu zaman
Müqavilə üzrə öhd əliklərin yerinə yetirilməsi müddəti qeyd olunmalıdır. Məlumatın göndərilmədiyi və ya vaxtında göndərilmədiyi
təqdirdə, məlumatı təqdim etməyən və ya vaxtında təqdim etməyən tərəf müvafiq xərcləri ödəməlidir.
4.3. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti qarşısıalınmaz halların mövcud olduğu müddətə uzadılır.
Qarşısıalınmaz hallar 2 (iki) aydan çox davam edərsə, istənilə n tərəf bu Müqaviləni məhkəməyə müraciət etmədən, digər tərəfi bu
Müqavil ənin şərtlərinə müvafiq olaraq məlumatlandıraraq poza bilər.
5. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası
5.1. Tərəflərdən biri üzə rinə götürdüyü öhdəlikləri tam və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə, digər tərəf Müqaviləni
birtərəfli qaydada ləğv edə bilər.
5.2. Tərəflərdən biri bu Müqaviləni davam etdirməkdən könüllü olaraq imtina etdiyi halda, Müqavilə hər iki tərəfin razılığı ilə
ləğv edilir.
5.3. Müqavilənin ləğv edilməsi tələbi ilə çıxış edən tərə f digər tərə fə ləğvetməyə səbəb olmuş halları əsaslandırmaqla, yazılı
bildiriş göndərir. Müqavilənin l əğv edilməsi haqqında bildirişi alan tərəf həmin bildirişi aldıqdan sonra 15 (on beş) təqvim günü
müddətində digər tərəfə cavab ünvanlanmalıdır.
5.4. Təhsilalan başqa tə hsil müəssisəsinə köçürüldükdə, hər hansı üzrlü səbəbə görə təhsilini davam etdirə bilmədiyi, yaxud
istəmədiyi halda xaric edildikdə təhsil almadığı semestr üçün ödədiyi məbləğ geri qaytarılır.
5.5. Təhsilalanın ödənişsiz təhsilə keçirilməsinə yol verilmir.
6. Mübahisəli məsələlərin həlli
6.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öz aralarında yaranmış mübahisəli məsələləri danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll
etməlidirlər.
6.2. Mübahisəli məsələlərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə əsasən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir.
6.3. Mübahisənin həlli üçün tərəflər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər.
7. Tərəflərin məsuliyyəti
Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə və ya lazımi səviyyədə yerinə yetirmədikdə, onlar Azərbaycan
Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
8. Müqaviləyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında bu Müqaviləyə protokollarla rəsmiləşdirilən müvafiq əlavələr və dəyişikliklər edə bilərlər.
Həmin əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab olunur.
9. Digər şərtlər
9.1. Bu Müqavilə tərəflərin onu imzaladıqları andan qüvvəyə minir. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti 1 (bir) ildir.
9.2. Bu Müqavilənin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqdan sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri Müqavilə yə xitam
verilməsini tələb etmirsə və əgər təhsil alan BDU-da ödənişli əsaslarla təhsilini davam etdirirsə, onun qüvvədə olma müddəti
avtomatik olaraq eyni şərtlərlə növbəti normativ tədris illərinin sonunadək uzadılır.
9.3. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə tərtib olunmuşdur və bir nüsxəsi təhsil
alana verilir, digər nüsxəsi isə BDU-da saxlanılır.
10. Tərəflərin rekvizitləri və imzaları
Bakı Dövlət Universiteti

Təhsilalan
___________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
Yaşadığı yer: Azərbaycan Respublikası
ünvan: _____________________________________________

Rektor BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlu

__________________________________________
________________________ küçəsi, ev № _______________

(imza)

mənzil № ___________, tel: ____________________________
Tarix “ _____” “_________________” 20_____ il

Pasport /şəx.vəsiqəsi _________________________________

M.Y.

Seriya _____________________________________________
İmza ______________________________________________

12



BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ İLƏ ÖDƏNİŞLİ ƏSASLARLA TƏHSİL ALACAQ TƏHSİLALAN ARASINDA
FƏRDİ MÜQAVİLƏ № _____

08
iyul
20 il
“_____”__________________
20___

Bakı şəhəri

Bakı Dövlət Universiteti (sonradan BDU adlandırılan) rektoru BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlunun şəxsində bir tərəfdən və
ödənişli əsaslarla təhsil alacaq təhsilalan

Məmmədov Sabit Cavanşir oğlu
_________________________________________________________________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

digər tərəfdən birgə “tərəflər”, ayrı-ayrılıqda isə “tərəf” adlandırılmaqla, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məc əlləsinin yetkinlik
yaşına çatmayanlar tərəfindən əqdlərin bağlanmasına dair müddəalarını nəzərə almaqla, bu Müqaviləni aşağıdakı şərtlərlə
imzaladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Bu Müqavilənin predmeti Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində kadr
hazırlığının ödənişli əsaslarla həyata keçirilməsi zamanı tərəflər arasında yaranan münasibətlərdir.
1.2. Təhsilalanın təhsil aldığı hər tədris ili üçün təhsil haqqının məbləği BDU-nun vəsatəti əsasında Təhsil Nazirliyinin həmin
tədris ilinin başlanmasından əvvəl Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırılmaqla təsdiq etdiyi məbləğdə müəyyən
edilir.
2. Tərəflərin hüquq və öhdəlikləri

060503 Nəzəri və riyazi fizika
2.1. BDU təhsilalanın__________________________________________________________________________________
(ixtisasın və ya ixtisaslaşmanın şifri və adı)
ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə ödənişli əsaslarla ali təhsilli mütə xəssis kimi hazırlanmasını öhdəsinə götürür, təhsilalanı təhsil alması
üçün bütün zəruri şəraitlə təmin edir, ona kitabxana, idman kompleksi, tibbi xidmət, habelə dövlət sifarişi ilə təhsil alan təhsilalanlar
üçün müə yyən olunmuş digər hüquqlardan istifadə etmək imkanı yaradır. Təhsilalan təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdıqdan
sonra ona təhsil haqqında dövlət sənədi verilir.
2.2. BDU-nun təhsilalandan təhsil müddə tində bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini, habelə BDU-nun qayda
və tələblərinə riayət edilməsini tələb etmək hüququ vardır.
2.3. BDU-da kredit sistemi ilə t əhsilalan və akademik borcu olan təhsilalanlar üçün onların istəyi ilə müəyyən edilmiş
normativlərə uyğun olaraq əlavə ödənişli əsaslarla yay semestri təşkil oluna bilər.
2.4. Təhsilalan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür:
2.4.1. Təhsil aldığı ilk tədris ili üçün həmin tədris ilinin başlanmasından əvvəl, sonrakı tədris illəri üçün isə növbəti tədris ilinin
payız semestrinin sonunadək müvafiq icra orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş məbləğdə
________________________________________________________________________________________təhsil
haqqını
1800 (bir min səkkiz yüz) manat
(təhsil haqqının miqdarı, manatla)

BDU-nun hesabına ödəmək;
2. 4.2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin
miqdarı daxilində təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq;
2.4.3. 2017/2018-ci tədris ilindən başlayaraq tətbiq edilən və mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq tə hsillə əlaqədar yarana
biləcək əlavə kredit ödənişlərini (fənn və ya fənlər üzrə akademik borcunun ləğvi ilə bağlı alt qruplarda, yay semestrində iştirak və
s.) vaxtında ödəmək;
2.4.4. BDU-nun daxili intizam və davranış qaydalarına riayət etmək;
2.4.5. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, həmçinin əxlaq və etik davranış qaydalarını pozmamaq;
2.4.6. BDU-nun təyin etdiyi müddət ərzində seçdiyi ixtisas (ixtisaslaşma) üzrə tədris planlarını və tədris proqramlarını yerinə
yetirmək;
2.4.7. Öz hərə kətləri ilə BDU-ya maddi zərər vurduqda, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, dəymiş
maddi zərəri ödəmək;
2.4.8.BDU tərəfindən tələb olunan sənədləri şifahi və ya yazılı sorğu alındığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində təqdim
etmək;
2.4.9.Bu Müqavilə üzr ə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən hallar haqqında BDU-ya 5
(beş) iş günü müddətində məlumat vermək.
2.5. Təhsilalanın BDU-dan bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək hüququ vardır.
3. Təhsilalanın xaric edilməsi
BDU aşağıdakı hallarda təhsilalanı xaric etmək hüququna malikdir:
 öz arzusu ilə;
 başqa təhsil müəssisəsinə köçürüldükdə;
 BDU-nun daxili intizam qaydalarını kobud şəkildə pozduqda;
 təhsil haqqını 2.4.1-ci bənddə göstərilən müddətdə ödəmədikdə;
 müəyyən kateqoriyalı xəstəliklərə tutulduqda (həkim-məsləhət komissiyasının arayışına əsasən);
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 növbəti tədris ilinə qeydiyyatdan keçməyib semestrin sonuna qədər BDU ilə əlaqə saxlamadıqda;
 cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduqda.

4. Fors-major
4.1. Qarşısıalınmaz qüvvənin təsirinə tərəflərin nəzarət edə bilmədikləri, onların səhvi və ya laqeydliyi nəticə sində baş
verməyən, qabaqcadan nəzərdə tutulması mümkün olmayan hadisələr aid edilir. Bunlara müharibələr və ya inqilablar, daşqınlar,
epidemiyalar, epizootiyalar, karantinlər, embarqolar, müvafiq qanunvericilik qərarları və digər hallar aiddir.
4.2. Qarşısıalınmaz hallara istinad edən tərəf:
4.2.1. Qeyd olunan halların yarandığı vaxtdan 10 (on) iş günü müddətində digər tərəfi məsələ ilə yazılı şəkildə xəbərdar edir
və onun tələbinə əsasən sə lahiyyə tli dövlət orqanı tərəfindən hadis əni təsdiq edən rəsmi sə nədi ona t əqdim edir. Məlumatda baş
vermiş hadisənin xarakteri təsvir edilməli və mümkün olduqda, hadisənin tərəflərin bu Müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə təsirinin qiymətləndirilməsi əks etdirilməlidir;
4. 2.2. Həmin hallar aradan qaldırıldıqda, dərhal bu barədə digər tərəfi yazılı surətdə məlumatlandırmalıdır. Bu zaman
Müqavilə üzrə öhd əliklərin yerinə yetirilməsi müddəti qeyd olunmalıdır. Məlumatın göndərilmədiyi və ya vaxtında göndərilmədiyi
təqdirdə, məlumatı təqdim etməyən və ya vaxtında təqdim etməyən tərəf müvafiq xərcləri ödəməlidir.
4.3. Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilmə müddəti qarşısıalınmaz halların mövcud olduğu müddətə uzadılır.
Qarşısıalınmaz hallar 2 (iki) aydan çox davam edərsə, istənilə n tərəf bu Müqaviləni məhkəməyə müraciət etmədən, digər tərəfi bu
Müqavil ənin şərtlərinə müvafiq olaraq məlumatlandıraraq poza bilər.
5. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası
5.1. Tərəflərdən biri üzə rinə götürdüyü öhdəlikləri tam və ya lazımi qaydada yerinə yetirmədikdə, digər tərəf Müqaviləni
birtərəfli qaydada ləğv edə bilər.
5.2. Tərəflərdən biri bu Müqaviləni davam etdirməkdən könüllü olaraq imtina etdiyi halda, Müqavilə hər iki tərəfin razılığı ilə
ləğv edilir.
5.3. Müqavilənin ləğv edilməsi tələbi ilə çıxış edən tərə f digər tərə fə ləğvetməyə səbəb olmuş halları əsaslandırmaqla, yazılı
bildiriş göndərir. Müqavilənin l əğv edilməsi haqqında bildirişi alan tərəf həmin bildirişi aldıqdan sonra 15 (on beş) təqvim günü
müddətində digər tərəfə cavab ünvanlanmalıdır.
5.4. Təhsilalan başqa tə hsil müəssisəsinə köçürüldükdə, hər hansı üzrlü səbəbə görə təhsilini davam etdirə bilmədiyi, yaxud
istəmədiyi halda xaric edildikdə təhsil almadığı semestr üçün ödədiyi məbləğ geri qaytarılır.
5.5. Təhsilalanın ödənişsiz təhsilə keçirilməsinə yol verilmir.
6. Mübahisəli məsələlərin həlli
6.1. Tərəflər Müqavilə üzrə öz aralarında yaranmış mübahisəli məsələləri danışıqlar və qarşılıqlı anlaşma yolu ilə həll
etməlidirlər.
6.2. Mübahisəli məsələlərin həlli danışıqlar yolu ilə mümkün olmadıqda, bu məsələlər Azərbaycan Respublikasının mövcud
qanunvericiliyinə əsasən məhkəmə qaydasında həll edilməlidir.
6.3. Mübahisənin həlli üçün tərəflər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilər.
7. Tərəflərin məsuliyyəti
Tərəflər bu Müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə və ya lazımi səviyyədə yerinə yetirmədikdə, onlar Azərbaycan
Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
8. Müqaviləyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında bu Müqaviləyə protokollarla rəsmiləşdirilən müvafiq əlavələr və dəyişikliklər edə bilərlər.
Həmin əlavə və dəyişikliklər bu Müqavilənin ayrılmaz hissəsi hesab olunur.
9. Digər şərtlər
9.1. Bu Müqavilə tərəflərin onu imzaladıqları andan qüvvəyə minir. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti 1 (bir) ildir.
9.2. Bu Müqavilənin qüvvədə olma müddəti başa çatdıqdan sonrakı bir həftə ərzində tərəflərdən heç biri Müqavilə yə xitam
verilməsini tələb etmirsə və əgər təhsil alan BDU-da ödənişli əsaslarla təhsilini davam etdirirsə, onun qüvvədə olma müddəti
avtomatik olaraq eyni şərtlərlə növbəti normativ tədris illərinin sonunadək uzadılır.
9.3. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində eyni hüquqi qüvvəyə malik olan iki nüsxədə tərtib olunmuşdur və bir nüsxəsi təhsil
alana verilir, digər nüsxəsi isə BDU-da saxlanılır.
10. Tərəflərin rekvizitləri və imzaları
Bakı Dövlət Universiteti

Təhsilalan

Rektor BABAYEV ELÇİN SƏFƏRALI oğlu

Məmmədov Sabit Cavanşir oğlu
___________________________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)
Yaşadığı yer: Azərbaycan Respublikası
Bakı ş., Yasamal r-nu,
ünvan: _____________________________________________

__________________________________________

Şərifzadə küçəsi, ev № 76
________________________
_______________

(imza)

mənzil № ___________,
tel: ____________________________
23
+994 XX XXX XX XX
Tarix “ _____” “_________________” 20_____ il

Pasport /şəx.vəsiqəsi _________________________________
XXXXXXXX
Seriya _____________________________________________
AZE

M.Y.

İmza ______________________________________________
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Nəzərinizə çatdırıram ki, ailəmiz məlum Qarabağ hadisələri zamanı ______________
rayonundan məcburi köçkün düşmüşdür.
Xahiş edirəm məcburi köçkün olduğumu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi
köçkünlərin təhsil xərclərindən azad edilməsi haqqında sərəncamına əsasən mənim
təhsil ödənişindən azad olunmağıma icazə verəsiniz.
Tələb edilən sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.
İmza:

/

Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,

Nəzərinizə çatdiriram ki, atam _________________________________________
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya quruluşunun müdafıəsi
zamanı əlil olmuşdur (həlak olmuşdur, itkin düşmüşdür).
Xahiş edirəm, müvafiq qanunvericiliyə uyqun olaraq mənim təhsil aldığım
müddətdə təhsil haqqı ödənişindən azad olunmağıma icazə verəsiniz.
Tələb edilən sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.

İmza:

/

Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Nəzərinizə çatdırıram ki, mən Şəhid ailəsinin üzvüyəm.
_________________________________________________________________
(şəhidin qohumluq əlaqəsi, adı, soyadı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi, və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən
hərbi əməliyyatlarda həlak olmuşdur (itkin düşmüşdür).
Xahiş edirəm Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və Şəhid ailələrinə edilən güzəştlər
haqqında Azərbaycan Respublikasının 3 sentyabr 1993-cü il 697 nömrəli qanununa
uyğun olaraq mənim təhsil haqqı ödənişindən azad edilməyimə icazə verəsiniz.
Tələb olunan sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.

İmza:

/

Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Mən ______________ tarixdə anadan olmuşam. Atam (anam) (vəfat etmişdir, 1-ci
dərəcəli, 2-ci dərəcəli əlildir). Xahiş edirəm valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin
məlum qərarına əsasən mənim təhsil haqqı ödənişindən azad edilməyimə icazə
verəsiniz.
Tələb olunan sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.

İmza:

/

Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Məlumat üçün nəzərinizə çatdırıram ki, mən 1-ci dərəcəli (2-ci dərəcəli) əliləm
(sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlardan sayılıram).
Sizdən xahiş edirəm, I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin məlum fərmanına əsasən mənim təhsil haqqı ödənişindən
azad edilməyimə icazə verəsiniz.
Tələb olunan sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.

İmza:

/

Tarix:
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Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
cənab Elçin Babayevə

_________________________________fakültəsi
________________________________________
ixtisası üzrə 2020/21-ci tədris ilində ödənişli əsaslarla həmin universitetin magistratura pilləsinə
qəbul olunmuş ____________________________
________________________________________
tərəfindən

ƏRİZƏ
Hörmətli Elçin müəllim,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli
Sərəncamına əsasən, sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailə üzvü
olduğumu nəzərə alaraq mənim 2020/2021-ci tədris ilinin birinci yarımilliyi üçün
müəyyən olunan təhsil haqqı ödənişindən azad edilməyimə icazə vermənizi Sizdən
xahiş edirəm.
Məlumat üçün bildirirəm ki, AR Təhsil Nazirliyinin www.telebe.edu.az elektron
sistemində qeydiyyatdan keçmişəm (keçməmişəm).
Tələb olunan sənədləri ərizəmə əlavə edirəm.

İmza:

/

Tarix:
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Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların)
TƏSNİFATI

Məsələn, Təhsil ixtisasları qrupu, "060101 - Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi" ixtisası,
"Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası" ixtisaslaşması
İxtisasın şifri
1
060101
060102
060103
060104
060105
060106

060107
060108
060109
060110
060111
060112
060113
060114
060115
060116
060117

İxtisaslar qrupu və ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmaların adı
2
1. Təhsil ixtisasları qrupu
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
- Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə)
- Dil və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)
- Xarici dilin tədrisi metodikası və metodologiyası
Fizika müəllimliyi
- Fizika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Riyaziyyat müəllimliyi
- Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi (qızlar üçün fiziki
tərbiyə)
- Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq fənninin tədrisi metodikası və
metodologiyası
Texnologiya müəllimliyi
- Texnologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Musiqi müəllimliyi
- Musiqi fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Biologiya müəllimliyi
- Biologiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Kimya müəllimliyi
- Kimya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Tarix müəllimliyi
- Tarix fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Coğrafiya müəllimliyi
- Coğrafiya fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
İnformatika müəllimliyi
- İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
Təsviri incəsənət müəllimliyi
- Təsviri incəsənət fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası
İbtidai sinif müəllimliyi
- İbtidai sinifdə tədrisin metodika və metodologiyası
Korreksiyaedici təlim
- Korreksiyaedici təlimin metodika və metodologiyası
Məktəbəqədər təlim və tərbiyə
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060118
060119

060201

060202

060203

060204

060205

060206

- Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
- Təhsildə sosial-psixoloji xidmət
Pedaqogika *
- Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi
- Sosial pedaqogika
- Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq
2. Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu
Filologiya
- Ədəbiyyatşünaslıq (ölkələr və sahələr üzrə)
- Azərbaycan ədəbiyyatı
- Azərbaycan dili
- Dilşünaslıq (dillər və sahələr üzrə)
Fəlsəfə
- Fəlsəfə tarixi
- Sosial fəlsəfə
- Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi
- Humanitar elmlərin fəlsəfi problemləri
Tərcümə
- Tərcümə (dillər üzrə)
- Yazılı tərcümə (dillər üzrə)
- Sinxron tərcümə (dillər üzrə)
- Ardıcıl tərcümə (dillər üzrə)
Jurnalistika
- Radiotelejurnalistika
- Beynəlxalq jurnalistika
- Mətbuat tarixi
- Jurnalistika nəzəriyyəsi
- Publisistik jurnalistika
- Media və kommunikasiya sistemləri1
- Televiziya və radio yayımları menecmenti
- İdman jurnalistikası2
Kitabşünaslıq
- Nəşriyyat işi və redaktəetmə
- Nəşr işinin metodologiyası
- Nəşriyyatda bədii və texniki tərtibat işi
- Redaktə işinin metodologiyası
- Kitab çapının texnologiyası
- Kitabın elmi və bədii redaktəsi
- Kitabın texniki tərtibatı
- Dünya və Azərbaycan kitabşünaslığı
Tarix
- Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi
- Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi

*

Təhsil ixtisasları qrupuna daxil olan bütün ixtisasları bitirən bakalavr məzunları pedaqogika ixtisası üzrə
magistraturaya qəbul oluna bilərlər.
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060207

060208

060209

060210

060211

060212

- Qədim dünya tarixi
- Arxeologiya və etnoqrafiya
- Etnologiya
- Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi
- Türk dünyası tarixi
- Yaxın və Orta Şərqin tarixi
- Orta əsrlər tarixi
- Azərbaycanın yeni və ən yeni tarixi
- Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı
- Slavyan ölkələri tarixi
- Qafqaz xalqlarının tarixi3
Antropologiya
- Antropologiya
- Mədəni antropologiya
Politologiya
- Milli təhlükəsizlik və siyasi strategiya
- Azərbaycanda siyasi proseslər
- Dünya siyasi prosesləri
- Siyasi analiz və konsaltinq
- Konfliktologiya
- Tarixi politologiya
Psixologiya
- Ümumi psixologiya
- Sosial psixologiya
- Klinik (tibbi) psixologiya4
- İnkişaf psixologiyası
- Hüquq psixologiyası
- Pedaqoji psixologiya
- Uşaq və yaş psixologiyası
Sosiologiya
- Siyasətin sosiologiyası
- İdarəetmənin sosiologiyası
- Sosioloji tədqiqatların metodları və metodologiyası
Regionşünaslıq
- Regionşünaslıq (regionlar üzrə)
- Ölkəşünaslıq (ölkələr üzrə)
Hüquqşünaslıq
- Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi
- Beynəlxalq hüquq
- Dövlət hüququ
- Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası
- Mülki və təsərrüfat hüququ
- Kommersiya hüququ
- İnsan hüquqları
- Konstitusiya hüququ
- Avropa hüququ
- Dəniz və enerji hüququ5
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- Transmilli cinayət hüququ 6
- İnformasiya hüququ7

- İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi və maliyyə hüququ
- Tibbi hüquq
- Əqli mülkiyyət hüququ
- Əmək hüququ: sosial təminat hüququ
- İdman hüququ
- Turizm hüququ8
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Beynəlxalq münasibətlər
- Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
- Müasir dövrdə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin xarici siyasəti
- Dünya siyasəti
- Müasir danışıqlar təcrübəsi
- Beynəlxalq mədəni əlaqələr tarixi və nəzəriyyəsi
- Beynəlxalq münasibətlər tarixi və nəzəriyyəsi
Dinşünaslıq
- Dinlərin tarixi
- Dinin sosiologiyası
- İslamşünaslıq
- Dinin fəlsəfəsi
- Dinin psixologiyası
Kitabxanaçılıq və informasiya
- Sənət resursları və informasiya-axtarış sistemləri
- Kitabxanaşünaslıq
- Biblioqrafiyaşünaslıq
- Biblioqrafik ehtiyatların yaradılması və istifadəsi
- Kitabxana-informasiya texnologiyası
- Kitabxana fondlarının formalaşması və istifadəsi
Dövlət və ictimai münasibətlər
- İctimai siyasət
3. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu
Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorunması
- Muzeyşünaslıq
- Arxiv işi və arxivşünaslıq
- Arxeoloji və tarixi memarlıq abidələrinin mühafizəsi
Sənətşünaslıq
- Mədəniyyətin nəzəriyyəsi
- Mədəniyyətin tarixi
- Sosial kulturologiya
- Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi
- Tətbiqi kulturologiya
- İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası
- Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi
İnstrumental ifaçılıq
İnstrumental ifaçılığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası (musiqi alətləri
üzrə)
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- İnstrumental ifaçılıq (musiqi alətləri üzrə) 10
Solo oxuma
- Xanəndəlik sənətinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikası
- Vokal ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi
- Muğamın tədrisi metodikası
- Aşıq sənəti ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi
- Xanəndəlik11
- Vokal ifaçılığı (sahələr üzrə)
Aşıq sənəti
Dirijorluq
- Alətşünaslıq
- Dirijorluğun tarixi və nəzəriyyəsi
- Dirijorluq (növlər üzrə) 12
Bəstəkarlıq
- Bəstəkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi
- Bəstəkarlıq13
Musiqişünaslıq
- Muğamşünaslıq
- Etnomusiqişünaslıq
- Etnoorqanologiya
- Aşıqşünaslıq
- Musiqi tənqidi
- Musiqi tarixi14
- Musiqi nəzəriyyəsi

- Musiqi texnologiyaları15
060308

060309

060310

060311

060312

060313

060314

Xoreoqrafiya sənəti
- Balet tarixi
- Balet tənqidi
- Xoreoqrafiya sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Rəqs sənəti üzrə müəllim-tədqiqatçı16
Estrada sənəti
- Estrada populyar musiqisinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Populyar musiqi və caz ifaçılığı17
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığının nəzəriyyəsi və metodikası
- Xalq çalğı alətləri ifaçılığı (musiqi alətləri üzrə) 18
Aktyor sənəti
- Aktyor ifaçılığının tarixi və nəzəriyyəsi
- Aktyor sənəti (sahələr üzrə) 19
Dekorativ sənət
- Dekorativ tətbiqi sənətin tarixi və nəzəriyyəsi
- Dekorativ sənət (sahələr üzrə) 20
Teatrşünaslıq
- Teatr tənqidi
- Teatr tarixi və nəzəriyyəsi
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası
- Ədəbi iş
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- Ədəbi redaktə
- Ssenarist
Rejissorluq
- Rejissor sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Rejissorluq (sahələr üzrə) 21
Kinoşünaslıq
- Kino tənqidi
- Kino tarixi və nəzəriyyəsi
Operator sənəti
- Kinooperator sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Operator sənəti (sahələr üzrə) 22
Rəngkarlıq
- Rəngkarlığın tarixi və nəzəriyyəsi
- Rəngkarlıq (sahələr üzrə) 23
Qrafika
- Qrafika sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Qrafika (sahələr üzrə) 24
Heykəltəraşlıq
- Heykəltəraşlığın tarixi və nəzəriyyəsi
- Heykəltəraşlıq25
Dizayn
- Dizayn və texniki estetika
- Dizayn sənətinin tarixi və nəzəriyyəsi
- Vizual dizayn və media26
- Dizayn (sahələr üzrə) 27

- Landşaft bağçılığı28
060401

060402

060403

060404

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu
Dünya iqtisadiyyatı
- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
- Gömrük işi
- Beynəlxalq ticarət
- Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri
- Xarici iqtisadi fəaliyyət
- Xarici iqtisadi siyasət
- Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri
Mühasibat uçotu və audit
- İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit
- Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit
Maliyyə
- Bank işi
- Vergi və vergiqoyma
- Sığorta işinin təşkili
- Maliyyə nəzarəti və audit
- Maliyyə menecmenti
- Maliyyə bazarları
- Maliyyə riyaziyyatı
İqtisadiyyat
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- İqtisadi kibernetika
- İqtisadi nəzəriyyə
- İqtisadi-riyazi modelləşdirmə
- İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
- Qiymətləndirmə
- Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
- Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma
- Ətraf mühitin iqtisadiyyatı
- Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı
- Makroiqtisadi siyasət
- Turizmin iqtisadiyyatı
- Ekonometriya
- Mədəniyyətin iqtisadiyyatı
- Əməyin iqtisadiyyatı
- Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
- Layihənin idarə olunması
- İnnovasiya strategiyasının işlənməsi
- İnvestisiyanın iqtisadi qiymətləndirilməsi
- Müəssisənin iqtisadiyyatı
- İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr
üzrə)
Statistika
- Makroiqtisadi statistika
- Müəssisələrin statistikası
- Milli hesablar sistemi
Menecment
- Heyətin idarə edilməsi
- Strateji idarəetmə
- İnnovasiyaların və layihələrin idarə olunması
- Menecment (sahələr üzrə)
Marketinq
- Loqistika
- Marketinq (sahələr üzrə)
Biznesin idarə edilməsi
- Biznesin təşkili və idarə edilməsi
- Biznes inzibatçılığı

- Aqrobiznes29
060410

060411

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
- Dövlət strukturlarında menecment
- Bələdiyyə menecmenti
- Dövlət qulluğunun təşkili və idarə edilməsi
- Dövlət idarəçiliyində ictimaiyyətlə əlaqələr
- Regional idarəetmə
- Dövlət proqramlarının və layihələrin idarə edilməsi
- Elektron idarəetmə
Kommersiya
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- Kommersiya fəaliyyəti
- Birja fəaliyyəti
- Reklam işi
- Bazar infrastrukturu
Davamlı inkişafın idarə edilməsi30

- Davamlı inkişafın siyasi idarə edilməsi
- Davamlı inkişafda insan potensialı
- Davamlı inkişafın planlaşdırılması
- Davamlı insan inkişafı
- Davamlı inkişafda təbii ehtiyatların idarə edilməsi31
5. Təbiət ixtisasları qrupu
060501

060502

060503

Riyaziyyat
- Riyazi analiz
- Funksional analiz
- Diferensial tənliklər
- Həndəsə
- Cəbr və topologiya
- Hesablama riyaziyyatı
- Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
- Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil
- Riyazi kibernetika
- Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
- Hesablama diaqnostikası
- Riyazi fizika
- Diskret sistemlər
- Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili
- Tətbiqi məsələlərin asimptotik və ədədi üsullarla təhlili
- Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi
- Riyazi məntiq və ədədlər nəzəriyyəsi
- Ədədi üsullar
Mexanika
- Deformasiya olunan bərk cism mexanikası
- Maye, qaz və plazma mexanikası
Fizika
- Nəzəri və riyazi fizika
- Bərk cismlər fizikası
- Yarımkeçiricilər fizikası
- İstilik fizikası və molekulyar fizika
- Kvant elektronikası
- Astrofizika
- Atom və molekul fizikası
- Bioloji sistemlər fizikası
- Yarımkeçirici cihazlar və mikroelektronika
- Nanohissəciklər fizikası
- Bərk cism elektronikası
- Qaz və plazma elektronikası
- Optoelektronika
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- Radiofizika
- Fotoelektronika
- Nanoelektronika
- Yüksək enerjilər fizikası32
- Radiasiya materialşünaslığı33
- Atom və nüvə fizikası

- Kosmologiya34
060504
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Kimya
- Kimyəvi kinetika və kataliz
- Kompozisiya materialları kimyası
- Qeyri-üzvi kimya
- Üzvi kimya
- Fiziki kimya
- Kolloid kimya
- Analitik kimya
- Yüksək molekullu birləşmələr kimyası
- Elektrokimya
- Bərk cism kimyası
- Ətraf mühit kimyası
- Təbii və fizioloji fəal maddələr kimyası
- Neft kimyası
- Nanomateriallar kimyası
- Kimyəvi ekspertiza
- Ekoloji kimyəvi monitorinq
- Ekoloji kimya
Biologiya
- Molekulyar biologiya
- Biokimya
- İnsan və heyvan fiziologiyası
- Bitki fiziologiyası
- Mikologiya
- Mikrobiologiya
- Botanika
- Genetika
- Onurğasızlar zoologiyası
- Onurğalılar zoologiyası
- Biofizika
- Nanobiotexnologiya
- Entomologiya
- Ekoloji biologiya
- Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq
- Sənaye mikrobiologiyası
- Bitkilərin genetikası və seleksiyası
- İnsan genetikası
- Biotexnologiya
- İxtiologiya
Coğrafiya
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- İqtisadi və sosial coğrafiya
- Landşaftşünaslıq
- Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
- Geomorfologiya
- Azərbaycanın və onunla qonşu ölkələrin iqtisadi və sosial coğrafiyası
- Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası
- Ərazi planlaşdırma və rayon plana alınması
Hidrometeorologiya
- İqlimşünaslıq
- Hidrologiya
- Fiziki okeonologiya
- Aviasiya meteorologiyası
- Aqrometeorologiya
- Su ehtiyatlarının inteqrasiyalı idarə edilməsi
Geologiya
- Geokimya
- Dəniz və okean dibinin geologiyası
- Mineralogiya
- Regional geologiya
- Palentologiya və stratiqrafiya
- Petrologiya
- Petroqrafiya
- Sedimentalogiya
- İqtisadi geologiya
- Kristalloqrafiya və kristal kimyası
- Ekoloji geokimya
- Litologiya
Kompüter elmləri
- İntellektual sistemlər
- Biliklərin idarə olunması
- İnformasiya sistemləri
- Kompüterli modelləşdirmə
- Paylanmış sistemlər və şəbəkələr
- İqtisadi informasiya sistemləri
- İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
- Sistem proqramlaşdırılması
- İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı
- Hesablama şəbəkələrinin proqram təminatı
- Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
- Kompüter şəbəkələrinin riyazi təminatı və idarə olunması
- Riyazi modelləşdirmə
- Tətbiqi riyaziyyat
- Optimal idarəetmənin riyazi-iqtisadi üsulları
- İnformatika
- Kompüter riyaziyyatı
- Dövlət informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi
- Rəqəmsal hökumət35
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060601

060602

060603

060604

060605

060606

Ekologiya
- Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası
- Aqrar sahədə ətraf mühitin mühafizəsi
- Biomüxtəliflik və təbiətin mühafizəsi
- Bioekologiya
6. Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu
Materialşünaslıq mühəndisliyi
- Materialşünaslıq və materiallar texnologiyası
- Kompozisiya materialları, məmulatları və konstruksiyaları
- Maşınqayırma materialşünaslığı
- Metallar fizikası
- Materialşünaslıq, nanomaterialların texnologiyası və örtükləri
- Dekorativ və mühafizə örtükləri
- Qiymətli daşların və metalların emal texnologiyası
- Kompozisiya materialları
- Alət materialları
Geologiya mühəndisliyi
- Neft-qaz hövzələrinin geologiyası
- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatı
- Neft-qaz- mədən geologiyası
- Dəniz neft-qaz geologiyası
- Filiz və qeyri-filiz faydalı qazıntı yataqlarının geologiyası
- Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndis geologiyası
Hidrogeologiya mühəndisliyi
- Hidrogeologiya
- Mühəndis geologiyası
- Hidrogeoekologiya
- Regional geologiya
- Litologiya
Geofizika mühəndisliyi
- Neft-qaz yataqlarının axtarışı və kəşfiyyatının geofiziki üsulları
- Neft-mədən geofizikası
- Dəniz neft-qaz geofizikası
- Mədən geofizikası
- Quyuların geofiziki tədqiqatı
- Seysmologiya və seysmometriya
Dağ-mədən mühəndisliyi
- Neft-qaz-mədən istehsalının fiziki prosesləri
- Faydalı qazıntı yataqlarının işlənməsi
- Neft yataqlarının karyer və şaxta üsulu ilə işlənməsi
- Faydalı qazıntıların zənginləşdirilməsi
- Açıq dağ-mədən işi
Neft-qaz mühəndisliyi
- Quruda neft və qaz quyularının qazılması
Dəniz neft və qaz quyularının qazılması
Maili və üfüqi neft və qaz quyularının qazılması
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Qazma məhlullarının texnologiyası
Quyuların möhkəmləndirilməsi və tamamlandırılması
- Neft və qaz yataqlarının işlənməsi
- Dəniz neft-qaz və qaz-kondensat yataqlarının işlənməsi
- Laylardan karbohidrogen alınmasının artırılması
- Neft-qaz quyularının istismarı
- Neft-qaz sənayesində texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
- Yatağın qiymətləndirilməsi və idarə olunması36
- Neft-qaz çıxarmada nanotexnologiya
Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi
- Neft-qaz kəmərlərinin, anbarlarının etibarlılığı və texniki diaqnostikası
- Neftin, qazın nəqli və saxlanılmasının sərvətqoruyucu texnologiyası
- Dəniz neft-qaz qurğularının etibarlılığı və istismar səmərəliliyi
- Dəniz hidrotexniki qurğuları tikintisi
- Şelf qurğuları tikintisi
- Liman qurğuları tikintisi
Elektroenergetika mühəndisliyi
- Elektroenergetika
- Elektrik stansiyalarının elektrik hissəsi
- Elektrik şəbəkə və sistemləri
- Elektrik təchizatı (sahələr üzrə)
İstilik energetikası mühəndisliyi
- İstilik elektrik stansiyaları
- İstilik elektrik stansiyalarında yanacaq və su texnologiyası
- Sənaye istilik energetikası
- Bərpa olunan enerji mənbələri
- Enerji çevrilmələrində gedən proseslərin istilik fizikası
Enerji maşınqayırması mühəndisliyi
- Daxili yanma mühərrikləri və onların texniki istismarı
- Qaz-turbin və buxar-turbin mühərrikləri
- Enerji maşınlarının istehsalı
- Neft-mədən qurğularının hidravlik sistemləri
- Soyuducu maşın və qurğular
- Havanın kondisiyalaşdırılması
- Kompressor maşın və qurğuları
Metallurgiya mühəndisliyi
- Qara metalların metallurgiyası
- Əlvan və nadir metalların metallurgiyası
- Metalların və ərintilərin tökmə istehsalı
- Metallurji proseslərin və materialların fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları
- Qaynaq istehsalı metallurgiyası, texnologiyası və avadanlığı
- Ovuntu metallurgiyası, kompozisiya materialları və örtükləri
- Sənaye sobaları
- Metalşünaslıq və metalların termiki emalı
- Metalların təzyiq altında emalı
Maşın mühəndisliyi
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- Maşınqayırma texnologiyası
- Maşınqayırmada kompüter texnologiyaları
- Tökmə və qaynaq istehsalının maşın və avadanlıqları
- Maşınqayırmada istehsal vasitələrinin renovasiyası
- Maşınların təmir texnologiyası və servisi
- Maşın istehsalı avadanlığı və alətlər
- Texnoloji komplekslərin layihələndirilməsi
- İnteqrasiya olunmuş və kompüterləşdirilmiş dəzgah sistemləri
- Yüksək səmərəli emal proseslərinin texnologiyası və maşınları
- Əməyin mühafizəsi
Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi
- Nəqliyyat sistemlərinin logistikası
- Avianəqliyyatda servis işlərinin təşkili
Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
- Uçuş aparatları və güc qurğuları
- Uçuş aparatlarının elektrik, radio və cihaz avadanlıqları
- Aviasiya elektrik sistemləri
Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə olunması mühəndisliyi
- Hava nəqliyyatı hərəkətinin idarə olunması
- Aeronaviqasiya təminatı
Uçuş mühəndisliyi
- Hava gəmilərinin uçuş istismarı
Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
mühəndisliyi
- Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və istehsalatın təhlükəsizliyi
- Aviasiya təhlükəsizliyinin təşkili
- Qəza-xilasetmə və axtarış işlərinin təşkili
Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi
- Gəmiqayırma
- Gəmi təmiri
- Gəmi enerji avadanlıqları
- Gəmi maşın və mexanizmləri
Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı mühəndisliyi
- Gəmi köməkçi mexanizmlərinin istismarı
- Liman yük mexanizmləri və onların istismarı
- Gəmi energetik qurğuları və onların istismarı
Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi
- Gəmilərin hərəkətinin idarə edilməsi
- Gəmi avtomatik sistemlərinin istismarı
- Daxili su yollarında gəmiçilik
Dəmir yolu nəqliyyatı və təsərrüfatı mühəndisliyi
- Dəmir yolu təsərrüfatı və onun istismarı
- Lokomativlər və lokomativ təsərrüfatı
- Vaqon və vaqon təsərrüfatı
- Dəmir yolu maşınlarının istehsalı, təmiri və texniki xidmət texnologiyaları
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi
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- Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi
- Yol-nəqliyyat hadisələrinin avtotexniki ekspertizası
- Fövqəladə hallarda hərəkətin təşkili
- Yol-hərəkət kompleksinin sertifikatlaşdırılması və lisenziyalaşdırılması
- Avtomobil nəqliyyatının istismarı
- Avtomobil nəqliyyatında telematika
- Nəqliyyat əməliyyatlarının intellektual idarə edilməsi
- Avtomobillər
- Avtomobil və traktor mühərrikləri
- Çoxtəyinatlı nəqliyyat maşınları və traktorlar
Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin təşkili mühəndisliyi
- Nəqliyyatda daşımalar və menecment (nəqliyyat növləri üzrə)
- Limanlarda daşımalar və menecment
- Nəqliyyat logistikası
- Beynəlxalq avtomobil daşımaları
- Nəqliyyat ekspedisiya xidməti
- Şəhər nəqliyyat şəbəkəsi və nəqliyyat xidmətinin təşkili
Cihazqayırma mühəndisliyi
- Cihazqayırma texnologiyası
- İdxal-ixrac nəzarətinin cihaz və sistemləri
- Optik-elektron cihazlar və sistemləri
- Kompüterli informasiya-ölçmə texnologiyaları
- Yanacaq-enerji komplekslərinin nəzarət və diaqnostika sistemləri
- İntellektual ölçmə vasitələri
- Uçan aparatların ölçmə-hesablama kompleksləri və cihazları
- Aviasiya cihazları
- Metroloji cihazların istehsal texnologiyası
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
- Texnoloji maşın və avadanlıqların istehsalı, təmiri və texniki xidmət
texnologiyası
- Neft-qaz istehsalının maşın və avadanlıqları
- Neft emalı və kimya istehsalının maşın və avadanlıqları
- İnşaat yol maşınları və avadanlıqları
- Yükqaldırıcı maşınlar və avadanlıqlar
- Metalkəsən dəzgahlar və alətlər
- Məişət maşın və cihazları
- Neft-qaz istehsal vasitələrinin renovasiyası
- Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları
- Yeyinti sənayesi iaşə və ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları
- Plastik kütlə və rezin emalının maşın və avadanlıqları
Elektrik mühəndisliyi
- Kabel və keçiricilərin fizikası və texnikası
- İzolyasiya materiallarının fizikası və texnikası
- Nəqliyyat vasitələrinin elektrik avadanlığı və elektronikası (nəqliyyat
növləri üzrə)
- Elektrik aparatları
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- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsinin ümumi nəzəriyyəsi
- Enerjinin elektromexaniki çevrilməsində proseslərin modelləşdirilməsi və
tədqiqi üsulları
- Sənaye qurğuları və texnoloji komplekslərin avtomatikası və elektrik
intiqalı
- Avtomatlaşdırılmış elektrotexnoloji qurğular və sistemlə
- Yüksək gərginliklər texnikası və fizikası
- Elektrik nəqliyyatı
- Elektrik təchizatının optimallaşdırılması və modelləşdirilməsi
- Gəmilərin elektroenerji sistemləri
Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi
- Radiorabitə, radioverilişlər və televiziya
- Radiotexnika
- Radioelektron sistemlər
- Radioelektron vasitələrinin layihələndirilməsi və texnologiyası
- Məişət radioelektron aparatları
- Xüsusiləşdirilmiş radiorabitə sistemləri
- İfrat yüksək tezlikli texnika və texnologiya
- Radioelektron mübarizə vasitələri
- Rabitə qovşaqları və kommutasiya sistemləri
- Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri
- Şəbəkələr, rabitə sistemləri və informasiyanın paylanması
- Hərəkət edən obyekti olan rabitə vasitələri
- Telekommunikasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
- Optik rabitə fizikası və texnikası
- Elektron və poçt rabitəsi
- Audiovizual texnika
- Elektron cihazlar və qurğular
- Sənaye elektronikası
- Aviasiya elektronikası
- Yanacaq-enerji komplekslərində nəzarət və diaqnostika sistemləri
- İntellektual ölçmə vasitələri
- Nəqliyyat radioavadanlıqlarının texniki istismarı
- Elektronika və avtomatika
- Kommunikasiya sistemləri
- Güc elektronikası
- Mikroprosessorlu sistemlər
- Mühafizəli telekommunikasiya sistemləri
- Gəmi elektronikası
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi
- Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması
- Dəmir yolu nəqliyyatında avtomatika, telemexanika və rabitə
- Energetika sistemlərinin avtomatik idarə edilməsi
- Enerji menecmenti
- Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi
- Gəmilərin avtomatik idarəetmə sistemləri
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- Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə
Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi
- Mexatronika
- Robotlar və robototexniki sistemlər
- Robototexnika və mexatronika
- Kompüterləşdirilmiş inteqrallaşdırılmış istehsalat
- Süni intellekt
Mexanika mühəndisliyi
- Hidromexanika və hidravlik maşınlar
- Hidravlik maşınlar, hidrointiqrallar və hidropnevmoavtomatika
- Maye və qazların nəqli avadanlıqları
- Maşınların möhkəmliyi və dinamikası
- Zirehli maşın və avadanlıqların konstruksiya edilməsi
- Tribotexnika
- Maşınşünaslıq
- Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi
- Neft-mədən avadanlıqlarının və xüsusi qurğuların dinamikası və
möhkəmliyi
- Dəniz neft-qaz hidrotexniki qurğularının dinamikası və möhkəmliyi
- Yükqaldırıcı maşınların dinamikası və möhkəmliyi
- Tribologiya
Kompüter mühəndisliyi
- Kompüter mühəndisliyi
- Dinamiki arxitekturalı multiprosessor sistem və şəbəkələri
- Kompüter sistemləri və şəbəkələri
- Kompüter texnikasının layihələndirilməsi və konstruksiya edilməsi
- Kompüter layihələndirilməsi və istehsal texnologiyası
- Biliklərin əldə edilməsi sistemləri
- İdarəedici-hesablama maşınlarının tətbiqi
- İxtisaslaşmış mikroprosessorlu informasiya emalı vasitələri
- Kompüter təhlükəsizliyi
- Avtomatlaşdırma və kompüter-inteqrallaşdırılmış texnologiyalar
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi
- İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi
- Çoxkanallı sistemlər və şəbəkə protokolları
- İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri
- İdarəetmədə informasiya sistemləri
- Uçuşlara avtomatlaşdırılmış nəzarət sistemləri
- Neft, neft-kimya və kimya sənayesində informasiya texnologiyaları
- İnformasiya işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri
- Tətbiqi proqram təminatı
- İqtisadi informatika
- Bioinformatika
- Aerokosmik informasiya sistemləri
Memarlıq
- Bina və qurğuların memarlığı
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- Şəhərsalma
- Memarlıq mühitinin dizaynı
- Memarlıq abidələrinin bərpası və yenidən qurulması
- Landşaft memarlığı
İnşaat mühəndisliyi
- Sənaye və mülki tikinti
- Şəhər bələdiyyə tikintisi və təsərrüfatı
- Daşınmaz əmlakın idarə olunması və ekspertizası
- Bina və qurğuların tikintisinin təşkili və texnologiyası
- Qurğular nəzəriyyəsi
- Metal konstruksiyaları
- Dəmir-beton konstruksiyaları
- Bina və qurğuların dinamikası və zəlzələyə davamlılığı
- Əsaslar və özüllərin tikintisi
Mühəndis sistemlərinin və qurğularının tikintisi mühəndisliyi
- Bina və qurğuların mikroiqlimini təmin edən sistemlər
- İstilik-qaz təchizatı
- Su təchizatı
- Çirkab sularının kənarlaşdırılması və təmizlənməsi
- Alternativ enerji mənbələri
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi
- Avtomobil yolları və aerodromların tikintisi
- Körpülər və nəqliyyat qurğularının tikintisi
- Dəmir yollarının tikintisi və yol təsərrüfatı
- Tunel və metropolitenlərin tikintisi
- Dəniz yolları, limanları və hidrotexniki qurğuları
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi
- Hidrotexniki tikinti
- Meliorasiya-mühəndis sistemləri tikintisi və istismarı
- Su elektrik stansiyalarının tikintisi
Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi
- Tikinti materialları və konstruksiyalarının texnologiyası
- Tikinti materialları sənayesində xammal ehtiyatlarının mühafizəsi və
ekologiya
- Sement texnologiyası
- Bəzək və izolyasiya materialları
- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası37
Meşə materiallarının və ağac emalının texnologiyası mühəndisliyi
- Ağac emalı texnologiyası
- Mebel istehsalı texnologiyası
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi
- Tətbiqi geodeziya
- Aerofotogeodeziya
- Kosmik geodeziya
- Geomatika
- Xəritəçilik
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- Məsafədən müşahidə38
Kimya mühəndisliyi
- Neft-kimya sintezinin texnologiyası
- Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası
- Neft və qazın kimyası
- Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası
- Neft emalı texnologiyası
- Karbohidrogen qazların emalı texnologiyası
- Polimerlərin kimyəvi texnologiyası
- Polimerlərin və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası
- Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi
- Neft-kimya proseslərinin kibernetikası
- Kimya texnologiyasının proses və aparatları
- Neft və qaz texnologiyası39
Qida məhsulları mühəndisliyi
- Bitki mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası
- Heyvan mənşəli qida məhsullarının emalı texnologiyası
- İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili
- Qida təhlükəsizliyi
- Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatlarının və qida konsentratlarının
texnologiyası
- Ət və ət məhsullarının texnologiyası
- Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası
- Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası
- Konservləşdirmə texnologiyası
- Uşaq və funksional qidalanma məhsullarının texnologiyası
- Bitkiçilik məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası
- Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası
- Dənli bitki məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası
- Üzümün saxlanması və emalı texnologiyası
- Qıcqırtma məhsullarının istehsal texnologiyası
- Taxıl, taxıl məhsullarının saxlanması və emalı texnologiyası
- Şəkərli məhsulların texnologiyası
- Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası
- Qida biotexnologiyası
Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
- Tikiş məmulatlarının texnologiyası
- Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları
- Şüşə və keramika məmulatları texnologiyası40
- Toxuculuq texnologiyası
- Trikotaj texnologiyası
- Gön-dəri məmulatının konstruksiya edilməsi və istehsalı
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
- İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası
- Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi
- Qeyri-ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi
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- Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və marketinqi
- Kənd təsərrüfatı xammalının əmtəəşünaslığı və marketinqi
- Məişət elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi
- Gömrük ekspertizası
Poliqrafiya mühəndisliyi
- Poliqrafiya maşınları və avtomatlaşdırılmış komplekslər
- Təkrar emal və bərpa texnologiyaları mühəndisliyi
- Texnogen və təkrar resursların metallurgiyası
- Metallurji tullantıların təkrar emal texnologiyaları
- Maşın və aparat hissələrinin yeyilməyədavamlılığının yüksəldilməsi və
bərpası texnologiyası və avadanlığı
- Avadanlıqların bərpası və möhkəmliyinin artrılması
- Neft-qaz-mədən avadanlıqlarının emal texnologiyası
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
- Metrologiya və metroloji təminat
- Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)
- Keyfiyyətə nəzarət, diaqnostik üsul və sistemlər
Biotibbi texnika mühəndisliyi
- Bioloji və tibbi praktikada mühəndis işi
- Biotibbi və radioelektron aparatlarına servis xidməti
- Biotibbi texniki cihazlar
- Biotexniki və tibbi aparatlar və sistemlər
- Tibbi informasiya sistemləri
- Tibbi və texniki diaqnostik üsul və cihazlar
Ekologiya mühəndisliyi
- Su ehtiyatlarının mühafizəsi və kompleks istifadəsi
- Su təsərrüfatı sistemlərinin idarə edilməsi
- Meliorasiya, rekultivasiya və torpaq mühafizəsi
- Təbii ehtiyatların qorunması və təkrar emalı
- Yanacaqların səmərəli istifadəsi və hava hövzəsinin mühafizəsi
- Neft və kimya sahəsində ətraf mühitin mühafizəsi
- Ətraf mühit və neft sənayesi
- Ətraf mühitin texnika və texnologiyası
- Bərk tullantıların emalı texnologiyası
- Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması
- Ekoloji landşaft quruculuğu
- Nəqliyyat ekologiyası
- Ekoloji monitorinqin informasiya-ölçü texnologiyaları
- Aerokosmik monitorinq
- Ekoloji təhlükəsizliyin informasiya sistemləri
- Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
- Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
- Ətraf mühitin və insanların radiasiya təhlükəsizliyi
- Ətraf mühitin mühəndis mühafizəsi (sahələr üzrə)
- Fövqəladə hallarda texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi
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Kosmik texnika və texnologiyalar mühəndisliyi41
- Kosmik infokommunikasiya texnologiyaları42
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- Kosmik aparatlar və idarəetmə sistemləri
7. Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
- Aqrokimya
- Torpağın aqroekoloji qiymətləndirilməsi və tiplərə ayrılması
- Landşaftın aqrogeokimyası
- Torpağın ekoloji monitorinqi və qorunması
- Torpaqşünaslıq43
Aqronomluq
- Bitkilərin mühafizəsi
- İpəkçilik
- Bitkilərin toxumçuluğu
- Bitkilərin genetikası
- Bitkilərin xəstəlikdən və ziyanvericilərdən mühafizəsi
- Aqrobiotexnologiya
- Bitkilərin karantini
- Bitkiçilik
- Meyvəçilik
- Tərəvəzçilik
- Üzümçülük
- Bitkilərin seleksiyası
- Aqrogeobotanika
- Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları
- Bitki anatomiyası və morfologiyası

- Ekoloji kənd təsərrüfatı44
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Zootexniklik
- Maldarlıq
- Qoyunçuluq
- Quşçuluq
Baytarlıq
- Epizotologiya və infeksion xəstəliklər
- Parazitologiya və ivazion xəstəlilər
- Yoluxmayan daxili xəstəliklər
- Mamalıq, ginekologiya və süni mayalanma
- Baytarlıq cərrahiyyəsi
- Baytar-sanitar ekspertizası
- Baytarlıq əczaçılığı
Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı
- Yer quruluşu və torpaq müfəttişliyi
- Torpaq kadastrı
- Şəhər kadastrı
Aqromühəndislik
- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi
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- Mexanikləşdirilmiş texnoloji proseslərin energetik təhlili (sahələr üzrə)
- Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsində texnoloji proseslər və aparatlar
- Aqrar istehsalatın texniki təminatı
- Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi vasitələrinin istismarı, təmiri və
servis xidməti
- Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
- Kənd təsərrüfatının energetik təminatı
- Aqrar istehsalatın avtomatlaşdırılma vasitələrinin istismarı, təmiri və
servis xidməti
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi
- Balıqçılıq
- Balıqçılıq təsərrüfatı işi
- Sənaye balıqçılığı
- Akvakultura
Meşəçilik
- Meşə quruluşu
- Meşə toksaksiyası
- Meşə əkinləri
Su bioehtiyatları və akvabitkilər
- Su bioehtiyatları
- Akvabitkilər
8. Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu
Əczaçılıq
- Əczaçılıq kimyası
- Farmakoqnoziya
- Əczaçılıq texnologiyası
- Toksikoloji kimya
- Əczaçılığın təşkili
- Dərman preparatlarının keyfiyyətinin təminatı45
Bədən tərbiyəsi və idman
- Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsi və metodikası
- İdman məşqinin nəzəriyyəsi və metodikası
- Bədən tərbiyəsi və idmanda tibbi-bioloji təminat və reabilitasiya
- İdman tibbi və reabilitasiya46
Turizm və otelçilik
- Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili
- Sanatoriya-kurort işinin təşkili
- Turizm işi
- Otelçilik
- Turizmin bələdçisi
- Səyahət agentliyi və turoperator
- Turizmdə nəqliyyat xidmətləri
- Turizm və sosial-mədəni servis xidməti
- Beynəlxalq turizm və ölkəşünaslıq
Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə)
- Avtomobil servisinin texnologiyası
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- Avtoservisdə texniki təchizat və anbarlaşdırma logistikası
- Avtoservis meneceri
- Avtoservis və firma xidməti
- Gəmi servisinin təşkili
- Dəmir yolu nəqliyyatında servis xidmətinin təşkili
- Aviasiya nəqliyyatında servis xidmətinin təşkilti
Sosial iş
- Sosial işin texnologiyası
- Əhalinin sosial müdafiəsi
- Əhalinin əmək və həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
- Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş

- Gənclərlə iş47
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