“2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”
çərçivəsində ikili diplom proqramının həyata keçirilməsi prosesi – iş axışı
(Təhsil Nazirliyi: Nazirlik; ikili diplom proqramı: İDP; ali təhsil müəssisəsi: ATM; Dövlət Proqramı İdarəetmə Qrupu: DPİQ)

1
Yerli və xarici ATM arasında İDP-yə
dair müqavilə layihəsi hazırlanır və
layihəni yerli ATM rəy üçün
Nazirliyə (DPİQ) təqdim edir;

2
Nazirlik (DPİQ) təklif edilən İDP-nin
müvafiq qaydalara uyğunluğunu
araşdırır və aidiyyəti üzrə rəy
təqdim edir;

3
Nazirlik proqramın aid olduğu
sahədə dövlət siyasətini həyata
keçirən dövlət orqanının rəyini
aldıqdan sonra müqaviləyə razılıq
verir;

8

9

16

Yerli ATM və Nazirlik (və DPİQ)
proqrama sənəd qəbuluna dair
elanın və digər məlumatların
ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin
edir;

Yerli ATM qəbul olunan sənədlərin
ilkin seçimini apararaq seçilən
namizədlərin sənədlərini yekun
qərar verilməsi üçün xarici ATM-ə
təqdim edir;

Nazirlik (DPİQ) ildə bir dəfə
Proqramın icrasına dair illik
hesabatı Azərbacan
Respublikasının Prezidentinə
təqdim edir.

7
Yerli ATM xarici tərəfdaşın təqdim
etdiyi namizədlər üzrə İDP-nın
həyata keçirilməsinə məsul "Rəhbər
komitə"ni formalaşdırır və buna
dair Nazirliyə (DPİQ-ə) rəsmi
qaydada məlumat verir;

6
Layihənin Dövlət Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilməsi ilə
bağlı Nazirliyin müvafiq əmri
verilir;

10
Xarici ATM namizədlərin seçiminin
son mərhələsini və müsahibələri
təşkil edir;

15
Nazirlik (DPİQ) ildə bir neçə dəfə
Proqramın icrasına dair hesabatı
aidiyyəti dövlət qurumlarına
təqdim edir;

11
Yerli ATM-də təsis edilən Rəhbər
komitə tədrisin təşkili üçün
müəllimlərin
seçilməsi/kurrikulumun
formalaşdırılmasını məsələlərini
həll edir;

14
Yerli ATM (Rəhbər komitə) DPİQ-ə
hesabatlar təqdim edilir;

13

4
Yerli və xarici ATM`lər arasında
İDP-yə dair müqavilə imzalanır;

5

Yerli ATM imzalanmış müqavilə
üzrə layihənin Dövlət Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilməsi
üçün Nazirliyə təqdim edir;

12
Seçilmiş namizədlərə məlumat
verilir və proqram üzrə dərslər
başladılır;

Proqramın icrası müddətində xarici ali
təhsil müəssisəsi tərəfindən
kurrikulumun davamlı monitorinqi və
təkmilləşdirilməsi, habelə DPİQ
tərəfindən əcnəbi professor-müəllim
heyətinin akademik faəaliyyətinin
monitorinqi həyata keçirilir;

