
“2019–2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin

beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın 

İdarəetmə Qrupu

“2019–2023 Dövlət Proqramı”nın icra istiqamətlərinə, 

yəni xaricdə doktorantura təhsili və ikili diplom

proqramlarının icrasına dair 01.07.2020-ci il tarixində 

keçirilən onlayn mətbuat konfrasının 

press-relizinə əlavə



Xaricdə doktorantura təhsili

• Elektron ərizə sistemi vasitəsilə müraciətini təsdiq etmiş 67 nəfərdən 45 namizəd

müsahibə mərhələsinə buraxılıb;

• Müsabiqə nəticəsində 36 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı “2019–2023-

cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq

rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə

doktorantura səviyyəsində təhsil almaq hüququ qazanıb;

• Daha ətraflı məlumat növbəti infoqramda təqdim edilir.



Xaricdə doktorantura təhsili

2020-Cİ İL YAZ SEMESTRİ ÜZRƏ I QƏBULUN NƏTİCƏLƏRİNƏ DAİR 

STATİSTİK TƏHLİL 

• 1. Ümumi sənəd qəbulu; 

• 2. Müsabiqənin nəticəsi; 

• 3. Proqram iştirakçılarının (qalib namizədlər) qəbul olduğu ölkələr; 

• 4. Proqram iştirakçılarının qəbul olunduğu xarici ali təhsil müəssisələri; 

• 5. Proqram iştirakçılarının tədqiqat ixtisas istiqamətləri; 

• 6. Proqram iştirakçılarının tərəfdaş yerli ali təhsil müəssisələri; 



Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 1. Ümumi sənəd qəbulu; 
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Yaradılan ərizə Təsdiq olunan ərizə Ərizəsi qəbul edilməyən Müsahibə mərhələsinə buraxılan



Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 2. Müsabiqənin nəticəsi; 

Müsahibədən müsbət 
nəticə alan 29 nəfər

Müsahibədən azad 
olunan 7 nəfər

Müsbət nəticə almış, lakin 
imtina edən 2 nəfər

Müsahibədən mənfi 
cavab alan 8 nəfər



Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 3. Proqram iştirakçılarının (qalib namizədlər) qəbul olduğu ölkələr; 
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Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 4. Proqram iştirakçılarının qəbul olunduğu xarici ali təhsil müəssisələri; 
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Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 4. Proqram iştirakçılarının qəbul olunduğu xarici ali təhsil müəssisələri; 
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Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 5. Proqram iştirakçılarının tədqiqat ixtisas istiqamətləri; 
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İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları Təbiət ixtisasları Humanitar və sosial ixtisaslar

Səhiyyə və rifah ixtisasları Təhsil ixtisasları Texniki və texnoloji ixtisaslar



Xaricdə Doktoranturada Təhsili

• 6. Proqram iştirakçılarının tərəfdaş yerli ali təhsil müəssisələri;

Proqram iştirakçıları “2019-2023 Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsillərini başa vurduqdan

sonra Azərbaycana qayıdaraq müqavilə tərəfdaşı olan yerli ali təhsil müəssisəsində pedaqoji

fəaliyyətə cəlb ediləcəklər.
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İkili Diplom Proqramları

• Dövlət Proqramı çərçivəsində beş beynəlxalq ikili diplom proqramının təsis olunması

nəzərdə tutulur;

• 4 ikili diplom proqramından 2-si üzrə işlər yekunlaşıb, 2-si isə yekunlaşmaq üzrədir və

2020/21-ci tədris ili üçün həmin proqramlar üçün tələbə qəbulu həyata keçiriləcək:

1. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramı;

2. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə ADA Universitetinin “Kompüter elmləri və

verilənlərin təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom

proqramı;

3. Koreya Respublikasının INHA ali təhsil müəssisəsi ilə Bakı Mühəndislik Universitetinin

mühəndislik ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom

proqramı;

4. Türkiyənin Ege Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “aqrar elmlər”

ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramı.



İkili Diplom Proqramları

1. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

“Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom

proqramı:

• Cari ilin mart ayında proqrama I sənəd qəbulu həyata keçirilib, hazırda CVU tərəfindən

namizədlərin sənədlərinin qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçirilir;

• ADPU tərəfindən növbəti sənəd qəbulunun aparılmasına başlanılıb. 2020/21-ci tədris ili üçün

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilmiş magistraturaya qəbul imtahanında iştirak

etməyən şəxslər üçün cari ilin iyul ayı ərzində ayrıca imtahan keçiriləcək;

• Sözügedən ikili diplom proqramına digər ixtisasların məzunlarının marağı nəzərə alınaraq,

imtahanda bakalavriat səviyyəsinin “Təhsil” və “İqtisadiyyat və İdarəetmə” ixtisasları

qruplarından əlavə, “Humanitar və sosial”, eləcə də “Təbiət” ixtisasları qruplarında yer alan

ixtisaslar üzrə məzunlar müraciət edə biləcəklər;



İkili Diplom Proqramları

• İkili diplom proqramında təhsil almaq istəyən namizədlərin müraciətlərinin ADPU tərəfindən

qəbulu 20.07.2020-ci il tarixinədək uzadılıb: müvafiq elanla buradan tanış olmaq olar;

• Proqram çərçivəsində məzunlara CVU tərəfindən “Təhsil və insan kapitalının inkişafı: Təhsil

siyasəti və liderlik” ixtisası üzrə diplom veriləcək;

• ADPU tərəfindən isə “Menecment (təhsilin təşkili və idarəolunması)” ixtisası üzrə diplom

veriləcək;

• Proqram üzrə ilkin qəbul planı 25 nəfərdir;

• Tədris dili ingilis dilində olacaqdır;

• Proqramın müddəti 2 ildir;

• Proqramın məzunları liderlik və menecment, tədqiqat, beynəlxalq təhsil, siyasi təhlil və

inkişaf sahələri kimi bacarıqlara yiyələnəcəklər;

• Tədris tam olaraq Azərbaycanda keçiriləcəkdir.

http://dp.edu.az/uploads/fileuploads/2020/06/f4cea62d07664109a4ec43d66774aec6.pdf


İkili Diplom Proqramları

2. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti (CVU) ilə ADA Universitetinin “Kompüter elmləri və

verilənlərin təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili

diplom proqramı:

• Proqram üçün sənəd qəbulu 04.03.2020-ci il tarixində ADA Universitetinin internet

səhifəsində elan olunub. Birinci sənəd qəbulu 31.05.2020-ci il tarixində başa çatmışdır;

• İkili diplom proqramında təhsil almaq istəyən namizədlərin müraciətlərinin ADA Universiteti

tərəfindən qəbulu 15.07.2020-ci il tarixinədək uzadılıb: müvafiq elanla buradan tanış olmaq

olar;

• Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən

keçirilən ayrıca qəbul imtahanlarının (magistratura) nəticələri əsasında aparılacaq, ikinci

mərhələdə keçid balını toplamış abituriyentlər CVU tərəfindən həyata keçiriləcək seçimlərdə

iştirak edəcəklər;

• Proqram çərçivəsində məzunlara “Kompüter elmləri və verilənlərin təhlili” üzrə ADA və CVU-

nin diplomları təqdim ediləcəkdir;

https://www.ada.edu.az/en/news/225-ada-university-and-george-washington-university-sign-agreement-on-academic-collaboration
https://www.ada.edu.az/en/schools/programs/site/3640-computer-science-and-data-analytics


İkili Diplom Proqramları

• Tədris dili ingilis dilində olacaqdır;

• Proqramın müddəti 5 semestrdir (3 semestr ADA, 2 semestr CVU-da olacaqdır);

• CVU-da təhsil müddətində tələbələr universitetin Mühəndislik və Tətbiqi Elmlər Məktəbinin

(SEAS) dünya səviyyəli obyektlərində dərs alacaqlar. Eyni zamanda, ən müasir

laboratoriyalardan, SEAS (School of Engineering and Applied Sciences) mərkəzlərindən və

institutlarından faydalanacaqlar;

• Proqram iştirakçılarının bəzi xərcləri BP və onun tərəfdaşları tərəfindən

maliyyələşdiriləcəkdir;

• Proqramın məzunları kompüter elmləri, verilənlərin təhlili, informasiya texnologiyaları və s.

sahələrdə bacarıqlara yiyələnəcəklər.



İkili Diplom Proqramları

3. Koreya Respublikasının INHA ali təhsil müəssisəsi ilə Bakı Mühəndislik Universitetinin

mühəndislik ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom

proqramı:

• Proqramlar 4 ixtisas (inşaat mühəndisliyi, elektronika mühəndisliyi, elektrik mühəndisliyi,

informasiya və kommunikasiya mühəndisliyi) üzrə bakalavr səviyyəsində aparılacaq;

• Proqramın 2020/2021-ci tədris ili üçün başlaması nəzərdə tutulur;

• Tələbələrin seçimi ilkin olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM)

tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarının (bakalavr) nəticələri

əsasında aparılacaqdır. Sonrakı mərhələdə keçid balını toplamış abituriyentlər İNHA

tərəfindən təşkil edilmiş daxili imtahanda iştirak etməlidirlər;



İkili Diplom Proqramları

• Təhsil müddətinin sonunda tələbələrə təhsil aldıqları ixtisas üzrə həm BMU, həm də İNHA

tərəfindən bakalavr diplomları veriləcək;

• Hər bir ixtisas üzrə qəbul planı illik 25 nəfərdir;

• Proqramın müddəti 4 ildir. Bu müddətin 3 ili Azərbaycanda, son 1 ili İNHA-da keçiriləcək;

• Tədris dili BMU-da ingilis dilində (bəzi fənlər Azərbaycan dilində olmaqla), İNHA-da isə

Koreya dilində olacaq;

• Tələbələrə BMU-da 3 illik təhsil müddəti ərzində müvafiq dil bacarıqlarını formalaşdırmaq

üçün koreya dili dərsləri tədris olunacaq və onlar müvafiq olara TOPİK sertifikatı əldə etmək

üçün 2-ci və 3-cü təhsil illərində imtahanlarda iştirak edəcəklər.



İkili Diplom Proqramları

4. Türkiyənin Ege Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “aqrar elmlər”

ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramı:

• Proqramın icrası üçün Türkiyənin Ali Təhsil Şurası (YÖK) tərəfindən ilkin razılıq əldə edilib;

• Müqavilə və onun büdcəsinin növbəti həftələrdə imzalanaraq təsdiq edilməsi gözlənilir;

• Türkiyə tərəfi ilə aparılan danışıqlara əsasən proqram çərçivəsində 2020/2021-ci tədris ilində

ADAU-da bakalavriat səviyyəsinə qəbul aparılacaq;

• Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən ali

təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarının (bakalavr) nəticələri əsasında

aparılacaqdır;



İkili Diplom Proqramları

• Proqramlar aqrar elmlər istiqaməti üzrə 4 ixtisas çərçivəsində keçiriləcək;

• Təhsil müddətinin sonunda tələbələr ADAU tərəfindən “aqromühəndislik”, “aqronomluq”,

“iqtisadiyyat” və “bitki mühafizəsi ixtisasları üzrə”, Ege Universiteti tərəfindən isə müvafiq

olaraq “kənd təsərrüfatı maşınları və texnologiyaları”, “tarla bitkiləri”, “aqrar iqtisadiyyat” və

“bitki mühafizəsi” ixtisasları üzrə bakalavr diplomları əldə edəcəklər;

• Hər bir ixtisas üzrə illik qəbul planı 30 nəfərdir;

• Proqramın müddəti 4 ildir;

• Tədrisin 3 ili Gəncədə ADAU-da, son 1 ili isə İzmirdə Ege Universitetində keçiriləcək;

• Tədris dili ADAU-da Azərbaycan, Ege Universitetində türk dilində olacaq;

• Tələbələrə ADAU-da 3 illik təhsil müddəti ərzində müvafiq dil bacarıqlarını formalaşdırmaq

üçün türk dili dərsləri tədris olunacaq.


