
“2019-2023 Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə dotorantura təhsili almaq hüququ qazanmış 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının Təhsil Nazirliyi, razılıq məktubunu təqdim edən yerli ali 

təhsil müəssisəsi ilə imzaladığı müqavilə üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklər: 

 

• - Hər tədris ili başa çatdıqdan sonra 10 (on) gündən gec olmayaraq tədris ili ərzində iş planının 

yerinə yetirilməsi barədə elmi rəhbərinin rəyini İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Xarici ATM-də doktorantura səviyyəsi üzrə iş planının yerinə yetirilməsi barədə hesabatı yerli 

ATM-in sorğusuna əsasən təqdim etmək; 

• - Hər tədris ili başa çatdıqdan sonra 10 (on) gündən gec olmayaraq aylıq yaşayış xərclərinin 

ödənilməsi üçün təhsil aldığı xarici ATM tərəfindən təqdim edilmiş təhsilin başlama və bitmə 

tarixlərinin göstərildiyi sənədləri aid olduğu hər tədris ilində İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Təhsil xərclərinin xarici ali təhsil müəssisəsinin bank hesabına köçürülməsi üçün ödənişlərin aid 

olduğu hər tədris ilində təsdiqedici sənədləri (hesab-faktura) İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək və 

ya onun birbaşa Nazirliyə göndərilməsi üçün həmin xarici ATM-i məlumatlandırmaq; 

• - Tibbi sığorta xərclərinin ödənilməsi məqsədilə xarici ATM-in və ya tibbi sığortanın rəsmiləşdirildiyi 

sığorta şirkətinin bank hesabına köçürülməsi üçün ödənişlərin aid olduğu hər tədris ilində 

təsdiqedici sənədləri (hesab-faktura) İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Özü tərəfindən ödənilən xərclərin əvəzini almaq üçün ödənişlərin aid olduğu hər tədris ilində 

təsdiqedici sənədləri (hesab-faktura, bank sənədi, beynəlxalq reyslər üzrə ictimai nəqliyyat biletinin 

minik talonu, elektron bilet və s.) İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Özü tərəfindən ödənilən xərclərin əvəzinin köçürüləcəyi müvafiq şəxsi bank hesabının (manat) 

rekvizitlərini İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Xarici ATM-də qeydiyyat zamanı akademik məlumatların üçüncü tərəfə (maliyyələşdirənə - 

Nazirliyə) ötürülməsi barədə həmin xarici ATM üzrə müvafiq razılıq formasını (“Third Party 

Transcript Release Form”) imzalamaq və surətini Nazirliyə elektron qaydada təqdim etmək (razılıq 

formasının tətbiq olunduğu xarici ATM-ə münasibətdə); 

• - Bu Müqaviləyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş müddətdə seçdiyi ixtisas üzrə tədris planlarını və 

tədris proqramlarını yerinə yetirərək xaricdə doktorantura təhsilini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmaq; 

• - Azərbaycan Respublikasının və xarici ATM-in yerləşdiyi ölkənin qanunvericiliyinə, həmin ATM-in 

daxili nizam-intizam qaydalarına riayət etmək 

• - Təhsil aldığı dövrdə semestrin və ya tədris ilinin sonunda Nazirliyin və ya yerli ATM-in sorğusu 

əsasında elektron şəkildə illik təhsilin nəticələrinə dair xarici ATM-dən rəsmi çıxarışları təqdim 

etmək; 

• - Təhsil dövrü ərzində ölkəyə qayıdan zaman ildə bir dəfə şəxsən iştirakla, azı bir dəfə video 

bağlantı yolu ilə qabaqcadan razılaşdırılmış tarixlərdə mühazirələr təqdim etmək; 

• - Təhsil dövrü ərzində azı bir dəfə yerli ATM-in təlim-tədris sisteminin yenilənməsi və kurikulumların 

hazırlanması işlərində iştirak etmək; 

http://edu.gov.az/upload/file/Beynelxaql-emekdashliq/2019/11/muqavile-formasi.pdf


• - Təhsil istiqamətinə uyğun olaraq tədris dövrü ərzində azı bir dəfə birgə elmi-tədqiqatın aparılması 

işində iştirak etmək; 

• - Təhsil istiqamətinə uyğun olaraq tədris dövrü ərzində azı bir dəfə birgə elmi məqalələrin 

hazırlanması işində iştirak etmək; 

• - Öz hərəkətləri ilə xarici ATM-ə maddi zərər vurduqda, təhsil aldığı ölkənin qanunvericiliyinə 

müvafiq olaraq dəymiş maddi zərəri ödəmək; 

• - Əlaqə məlumatları dəyişildiyi təqdirdə, 10 (on) təqvim günü ərzində yaşayış və qeydiyyat 

ünvanlarının, elektron məktub və telefonların dəyişilməsi haqqında İdarəetmə Qrupuna məlumat 

vermək; 

• - Bu Müqavilənin icrası ilə bağlı Nazirlikdən şifahi və ya yazılı formada sorğu alındığı andan 10 (on) 

təqvim günü ərzində tələb olunan sənədləri təqdim etmək; 

• - Bu Müqavilə ilə müəyyən edilmiş təhsil müddəti başa çatdıqdan sonra təhsil sənədinin (diplomun) 

surətini, diplom xarici ATM tərəfindən təqdim olunanadək isə təhsilini tam başa vurması və ya 

məzun olmasına dair arayışı  (rus, türk, ingilis dillərindən başqa digər dillərdə olan sənədlər 

Azərbaycan və ya həmin dillərdən birinə tərcümə edilməklə notarial qaydada təsdiq olunmalıdır) 

İdarəetmə Qrupuna təqdim etmək; 

• - Tədris müddəti bitdikdən sonra ən geci 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikasına qayıtmaq, 

qayıtdıqdan sonra 10 (on) təqvim günü müddətində Nazirliyə və yerli ATM-ə məlumat vermək və 

bağlanmış əmək müqaviləsinə əsasən aldığı ixtisas üzrə yerli ATM-də 5 (beş) il (öhdəlik 

müddəti) fasiləsiz pedaqoji fəaliyyət göstərmək; 

• - Təyyarə və ya beynəlxalq reyslər üzrə digər ictimai nəqliyyat vasitəsi biletlərinin İdarəetmə Qrupu 

tərəfindən sifariş edilməsi üçün azı 1 (bir) ay əvvəlcədən İdarəetmə Qrupuna müraciət etmək; 

• - Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən hallar 

haqqında Nazirliyə və yerli ATM-ə 10 (on) təqvim günü ərzində məlumat vermək. 

 

 


