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Hədəf:

Gənclərə xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsilalma
imkanları yaratmaqla, onların Azərbaycan Respublikasının gələcək inkişafını
təmin edəcək və qlobal çağırışlara cavab verəcək müasir texnologiyaları çevik
→
mənimsəyən, praktiki bilik və bacarıqlara yiyələnən, müasir və gələcək əmək
bazarının tələblərinə cavab verən rəqabətqabiliyyətli və yüksəkixtisaslı
peşəkar kadrlar kimi hazırlanmasını təmin etmək

Hədəf qrupu:

→

İstedadlı, intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiyyətləri yüksək olan
perspektivli gənclər

Prioritet
ixtisas
Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş siyahı ilə buradan tanış ola
istiqamətləri
və →
bilərsiniz.
universitetlərin siyahısı:
Müddət:

Proqram iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsi təhsil aldıqları xarici ali
→ təhsil müəssisələri tərəfindən müəyyən edilən minimum normativ təhsil
müddətini əhatə edir.
Proqram iştirakçılarının təhsilinin maliyyələşdirilməsi aşağıdakı xərclər üzrə
həyata keçirilir:

Qarşılanan xərclər:

→

•
•
•
•
•
•

təhsil xərcləri;
viza və təhsil aldığı ölkədə qeydiyyat xərcləri;
aylıq yaşayış xərcləri;
tibbi sığorta xərcləri;
beynəlxalq nəqliyyat xərcləri;
bank və plastik kart xərcləri.

Ətraflı: Müvafiq maliyyələşdirilmə qaydalarının 2-ci maddəsi.

•

•
•

İlkin seçim meyarları
(bakalavriat səviyyəsi
üzrə):

•

→

•

Namizədin cari tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin buraxılış sinfində
(XI sinif və ya xaricdə təhsil aldıqda müvafiq buraxılış sinfi) təhsil alması və
ya tam orta təhsilə malik olması;
Namizədin xarici ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunması;
Namizədin xarici ali təhsil müəssisəsində bakalavriat səviyyəsi üzrə təhsil
almaq istədiyi və ya təhsil aldığı ixtisasın Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunan prioritet ixtisas sahələri və nüfuzlu
xarici ali təhsil müəssisələri üzrə təhsil proqramlarının siyahısında
göstərilən ixtisasa uyğun olması;
Namizədin təhsil alacağı xarici ali təhsil müəssisəsinin tədris dilini dillər üzrə
ümumavropa çərçivə sənədinə (The Common European Framework of
Reference for Languages - CEFR) uyğun olaraq ən azı C1 səviyyəsində
bilməsinə dair beynəlxalq səviyyəli dil sertifikatına (ALPT, DUOLINGO, CILS,
DELE, DELF, HSK, IELTS, JLPT, TestDAF, TOEFL, TOPIK, TÖMƏR) malik olması;
Namizədin ölkənin ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə tələbə
qəbulu üzrə aparılan qəbul imtahanları çərçivəsində müraciət etdiyi sahəyə
uyğun olaraq texniki və texnoloji, təbiət, kənd təsərrüfatı, səhiyyə, rifah və
xidmət, əsas (baza ali) tibb təhsili və xüsusi təyinatlı ixtisas qrupları üzrə
yekun olaraq ən azı 400, digər sahələr üzrə ən azı 550 bal toplaması.

Ətraflı: Müvafiq seçim qaydalarının 2-ci maddəsi.

•
•
•

•
İlkin seçim meyarları
(magistratura səviyyəsi →
üzrə):

•

Namizədin cari tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin sonuncu tədris ilində
təhsil alması və ya bakalavr ali peşə-ixtisas dərəcəsinə malik olması (xaricdə
ali təhsil aldıqda kvalifikasiyasının tanınması);
Namizədin xarici ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunması;
Namizədin xarici ali təhsil müəssisəsində magistratura səviyyəsi üzrə təhsil
almaq istədiyi və ya təhsil aldığı ixtisasın Nazirlik tərəfindən müəyyən
olunan prioritet ixtisas sahələri və nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri üzrə
təhsil proqramlarının siyahısında göstərilən ixtisasa uyğun olması;
Namizədin təhsil alacağı xarici ali təhsil müəssisəsinin tədris dilini dillər üzrə
ümumavropa çərçivə sənədinə (The Common European Framework of
Reference for Languages - CEFR) uyğun olaraq ən azı C1 səviyyəsində
bilməsinə dair beynəlxalq səviyyəli dil sertifikatına (ALPT, DUOLINGO, CILS,
DELE, DELF, HSK, IELTS, JLPT, TestDAF, TOEFL, TOPIK, TÖMƏR) malik olması;
Namizədin bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli Qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura
səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili
Qaydaları”na əsasən müəyyən edilmiş Ümumi Orta Müvəffəqiyyət
Göstəricisinin (ÜOMG) 81 bal və ya ondan yuxarı olması (və ya xaricdə ali
təhsil aldıqda digər qiymətləndirmə şkalaları üzrə ekvivalentliyin təmin
olunması).

Ətraflı: Müvafiq seçim qaydalarının 2-ci maddəsi.

Sənədin adı

Tələb

Qeyd

İngilis, rus və türk
dillərindən
başqa
digər dillərdə olan
sənədlərin notariat
qaydasında təsdiq
edilmiş Azərbaycan
dilinə
tərcüməsi
təqdim edilməlidir.

Minimum normativ təhsil
müddəti,
dərslərin
başlama
və
proqnozlaşdırılan
məzuniyyət
tarixi
göstərilməsi
tövsiyə
olunur.

1. Ümumitəhsil
müəssisələrinin
buraxılış sinfində təhsil
aldığına dair arayış və
ya

tam

haqqında

orta

təhsil

attestatın

surəti
Qeyd: Orta ixtisas təhsili
üzrə təhsil alan namizədlər
üçün təhsil aldığına dair
arayış və ya orta ixtisas
təhsili haqqında diplomun
surəti
Müraciət üçün tələb
olunan
sənədlər
→
2. Qəbul sənədi
(bakalavriat səviyyəsi
üzrə):
Qeyd: Hazırda təhsil alan
namizədlər üçün təhsil
aldıqlarına dair müvafiq
arayış

3. Beynəlxalq səviyyəli dil
sertifikatının surəti

4. Hərbi bilet və ya ASAN
xidmətdən əldə olunan
hərbi xidmətdən
möhlət hüququ
haqqında arayış

Namizədin təhsil alacağı
xarici
ali
təhsil
müəssisəsinin tədris dilini
bilməsinə dair sertifikat
təqdim etməlidir.

Sənədin adı

Tələb

Namizədin ölkənin ali
təhsil
müəssisələrinin
bakalavriat
səviyyəsinə
tələbə
qəbulu
üzrə
aparılan qəbul imtahanları
çərçivəsində
müraciət
etdiyi
sahəyə
uyğun
olaraq texniki və texnoloji,
təbiət, kənd təsərrüfatı,
səhiyyə, rifah və xidmət,
əsas (baza ali) tibb təhsili
və xüsusi təyinatlı ixtisas
qrupları üzrə yekun olaraq
ən azı 400, digər sahələr
üzrə ən azı 550 bal
toplamalıdır.

5. DİM qəbul imtahanının
nəticəsi

6. Sağlamlıq haqqında
arayış

7. Beynəlxalq təhsil
proqramının (IB, Alevel, AP) göstəricisini
təsdiq edən arayışın
surəti

Sağlamlıq haqqında
arayışın forması
AZS-086/1 olmalıdır.

Olduğu təqdirdə

Üstünlükdür. Müvafiq
meyarlara uyğun arayış
(minimum və maksimum
göstəriciləri aralığında)
təqdim edən
namizədlərdən
beynəlxalq dil sertifikatı
və DİM qəbul imtahanın
nəticəsi tələb olunmur.

Olduğu təqdirdə

Üstünlükdür. Beynəlxalq
fənn olimpiadlarından ən
azı birinin qızıl, gümüş və
ya bürünc medalı ilə təltif
olunmuş namizədlər DİM
qəbul imtahanın nəticəsi
tələb olunmur və
müsahibə mərhələsindən
azaddır.

8. Beynəlxalq olimpiada
qalibi (bürünc, gümüş,
qızıl) olduğunu təsdiq
edən sənədin surəti

Qeyd

Sənədin adı

Tələb

Qeyd
Üstünlükdür. SAT və ya
ACT imtahanlarının

9. Beynəlxalq səviyyədə
tanınan

birindən ən azı 75%

imtahan

(SAT/ACT) göstəricisini
təsdiq edən arayışın

nəticəsi olan
Olduğu təqdirdə

surəti

namizədlərdən DİM qəbul
imtahanının nəticəsi tələb
olunmur.

Ətraflı: Müvafiq seçim qaydalarının 3-cü maddəsi.

Sənədin adı

Tələb

Qeyd

1. Bakalavr diplomunun
surəti/hazırda sonuncu
tədris ilində təhsil
aldığını sübut edən
müvafiq arayış
2. Bakalavr təhsili xarici
universitetdə alındığı
təqdirdə, xarici ali
təhsilə
aid
kvalifikasiyanın
tanınmasına
dair
şəhadətnamə

İngilis, rus və türk
dillərindən başqa
3. Qəbul sənədi
digər dillərdə olan
sənədlərin notariat
Qeyd:
Hazırda
təhsil
alan
qaydasında təsdiq
Müraciət üçün tələb
müraciətçilər üçün təhsil edilmiş
olunan
sənədlər
→ aldıqlarına dair müvafiq Azərbaycan dilinə
(magistratura səviyyəsi
arayış.
tərcüməsi
üzrə):

4. Tövsiyə məktubları

Ən azı 2 ədəd

Hər iki tövsiyə məktubu
ərizəçinin
magistratura
səviyyəsi üzrə təhsil alma
bacarıqları
barədə
rəyi
özündə ehtiva
etməli və imzalı şəkildə
təqdim edilməlidir.
Namizədin təhsil alacağı
xarici
ali
təhsil
müəssisəsinin tədris dilini
bilməsinə dair sertifikat
təqdim edilməlidir.

5. Beynəlxalq səviyyəli dil
sertifikatının surəti

6. Transkriptin surəti

Minimum normativ təhsil
müddəti,
dərslərinizin
başlama
və
proqnozlaşdırılan
məzuniyyət
tarixi
göstərilməsi tövsiyə olunur.

ÜOMG 81+

ÜOMG
(Ümumi
Orta
Müvəffəqiyyət Göstəricisi)
göstərilməklə

Sənədin adı

Tələb

Qeyd

7. Hərbi bilet və ya ASAN
xidmətdən əldə olunan
hərbi
xidmətdən
möhlət
hüququ
haqqında arayış

8. Sağlamlıq
arayış

Sağlamlıq
haqqında haqqında arayışın
forması AZS-086/1
olmalıdır.
Üstünlükdür. “Yüksəliş
müsabiqəsi”nin qalibi olmuş

9. “Yüksəliş”
müsabiqəsinin

qalibi

olduğunu təsdiq edən
sənədin surəti

namizədlər ÜOMG
Olduğu təqdirdə

tələbindən və müsahibə
mərhələsindən azaddır.

Ətraflı: Müvafiq seçim qaydalarının 3-cü maddəsi.

Müraciət proseduru:

→

Müraciətin izlənməsi:

→

1. Müraciət
elektron
ərizə
sistemi
vasitəsi
ilə
həyata
keçirilir: https://app.dp.edu.az/intro/
2. Elektron ərizəni doldurmağa keçmədən öncə müvafiq təhsil səviyyəsi
üzrə tələb olunan bütün sənədlərin elektron surətlərini hazırlamağınız
tövsiyə olunur.
Namizədlər müraciətlərini
bölməsindən izləyə bilərlər.

Elektron Ərizə Sisteminin “Şəxsi kabinet”

Namizədlərin seçimi iki mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdə tələb olunan
sənədləri rəsmi veb-səhifə üzərindən elekron ərizəni doldurmalı və tələb
Seçim mərhələləri:

→

olunan sənədlərin skan edilmiş surətini əlavə edib, elektron ərizəni təsdiq
etməlidir. Birinci mərhələni uğurla başa vuran namizədlər müsahibəyə dəvət
olunacaqlar.

DİQQƏT!! Aşağıdakı hallarda namizəd müsahibəyə buraxılmır :
•

•

Son müraciət tarixi:

→

•

Müvafiq seçim qaydalarının 3.5-ci bəndi nəzərə alınmaqla, 3.2.1-ci və
3.2.2-ci yarımbəndlərində göstərilən sənədlər natamam təqdim
olunduqda və ya həmin sənədlərdə uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə;
Müvafiq seçim qaydalarının 2.3.1-ci yarımbəndində göstərilən qaydada
aparılmış qiymətləndirmə nəticəsində namizədin seçim meyarlarına
uyğun olmadığı müəyyən edildikdə.
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2 tərəfli müqavilə
forması:

→

Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil almaq hüququ qazanmış şəxslərlə 2 tərəfli
(Təhsil Nazirliyi və proqram iştirakçısı) müqavilə imzalanır. Proqram
iştirakçısının təhsilinin maliyyələşdirilməsi sözügedən müqavilə əsasında
həyata keçirilir. Müqavilə forması təsdiq edildikdən sonra dp.edu.az saytına
yerləşdiriləcəkdir.

Ətraflı məlumat:

→

Ətraflı məlumat dp.edu.az saytına və ya FAQ/MVS keçid edilərək əldə oluna
bilər.

Əlaqə vasitəsi:

→

Dövlət proqramı ilə bağlı suallar dpinfo@edu.gov.az elektron poçtuna və ya
(012) 599 19 23 əlaqə nömrəsinə ünvanlana bilər.

