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DÖVLƏT İMTAHAN MƏRKƏZİ
2019/2020-ci TƏDRİS İLİ ÜÇÜN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TƏHSİL
MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BOŞ QALAN YERLƏRİNƏ TƏLƏBƏ QƏBULU
MÜSABİQƏSİNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN

İXTİSAS SEÇİMİ ELAN EDİR

1. İxtisas seçimində iştirak etmək üçün
ərizə qəbulu
1.1. 2019/2020-ci tədris ili üçün Azərbaycan
Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin bakalavr
səviyyəsinə tələbə qəbulu Qaydalarının 5.9-cu bəndinə
əsasən ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə
tələbə qəbulu müsabiqəsi 2019-cu ildə keçirilmiş ali
təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında toplanılmış
ballar əsasında aparılır.
Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə
ixtisas seçimi avqustun 15-dən 19-dək internet vasitəsilə aparılır. Abituriyentlər elektron ixtisas seçimi ərizə
formasında ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerləri
olan ixtisasları ilə yanaşı (həmin ixtisaslar jurnalın bu
sayında təqdim edilmişdir) orta ixtisas təhsili müəssisələrinin ixtisaslarının da kodlarını (bax: “Abituriyent”
jurnalı 2019, №5) göstərə bilərlər. İxtisas seçmək hüququ olan abituriyent ali təhsil müəssisələrinin və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin 20-dək ixtisas kodunu seçib,
onları
http://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2
internet ünvanında yerləşən “Abituriyentin elektron
ixtisas seçimi ərizəsi”nə istədiyi ardıcıllıqla daxil
edərək təsdiqləməlidir. Abituriyent ali təhsil
müəssisələrinin ixtisas kodlarını seçərkən dövlət sifarişi
əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq istədiyini
qeyd edir. Əgər abituriyent hər hansı bir ixtisas üzrə
həm dövlət sifarişi, həm də ödənişli əsaslarla olan
yerlərin müsabiqəsində iştirak etmək istəyirsə, bu halda
həmin ixtisas kodunu ərizəyə iki dəfə daxil etməli və
ayrılıqda bu ixtisas üzrə təhsilini dövlət sifarişi əsasında
və ödənişli əsaslarla almaq istədiyini qeyd etməlidir.
Dövlət hesabına ali təhsil almış abituriyentlər
dövlət sifarişi üzrə ayrılmış yerləri seçə bilməzlər.
Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər,
qüvvədə olan qanunvericilikdə və dövlətlərarası razılaşmalarda digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət
sifarişi üzrə ayrılmış yerləri seçə bilməzlər.
Elektron ixtisas seçimi ərizəsini təsdiqləməyən
abituriyentlər müsabiqəyə buraxılmayacaqlar.
1.2. İmtahanların nəticələrinə görə ali təhsil
müəssisələrinə qəbul olmuş abituriyentlərin boş
qalan yerlərə keçirilən müsabiqədə iştirak etmək
hüquqları yoxdur.

2. Müsabiqə şərtləri
2.1. Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə
ixtisas qrupları üzrə müsabiqə şərtləri aşağıdakı
kimidir:
I ixtisas qrupu
- Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci
mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan
abituriyentlər buraxılır;
- “Riyaziyyat”, “Fizika”, “Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi”,
“İnformasiya
texnologiyaları”,
“Geologiya”, “Elektronika, telekommunikasiya
və radiotexnika mühəndisliyi” ixtisasları üzrə
müsabiqəyə ümumi balı 250-dən az olmayan
abituriyentlər buraxılır;
- Dövlət
ali
təhsil
müəssisələrinin
(Bakı
Mühəndislik Universiteti istisna olmaqla) tədrisi
ingilis dilində olan ixtisaslarının müsabiqəsinə
attestatında xarici dil fənni kimi ingilis dili göstərilən
və qəbul imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin
məzunları üçün buraxılış imtahanında) ingilis dili
fənni üzrə nisbi balı 40-dan az olmayan
abituriyentlər buraxılır.

-

-

-

-

II ixtisas qrupu
Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci
mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
Dövlət ali təhsil müəssisələrinin “Beynəlxalq
münasibətlər” və “Regionşünaslıq (regionlar
üzrə)” ixtisaslarının müsabiqəsinə xarici dil fənni
üzrə nisbi balı 30-dan az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
Dövlət
ali
təhsil
müəssisələrinin
(Bakı
Mühəndislik Universiteti istisna olmaqla) tədrisi
ingilis dilində olan ixtisaslarının müsabiqəsinə
attestatında xarici dil fənni kimi ingilis dili göstərilən
və qəbul imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin
məzunları üçün buraxılış imtahanında) ingilis dili
fənni üzrə nisbi balı 40-dan az olmayan
abituriyentlər buraxılır;
Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla
ayrılmış yerlərin müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən
və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az
olmayan (dövlət sifarişi əsasında ayrılan yerlər üzrə
ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi
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üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər
buraxılır:
 Marketinq;
 Biznesin idarə edilməsi;
 Kommersiya;
 Regionşünaslıq (regionlar üzrə);
 Turizm və otelçilik.
III ixtisas qrupu
- Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci
mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
- “Jurnalistika” ixtisasını yalnız III ixtisas qrupu
üzrə təqdim olunan müsabiqə şərtlərini ödəyən və
test imtahanından sonra təqdim olunmuş mövzu üzrə
yazı işini (inşanı) müvəffəqiyyətlə yerinə yetirən
abituriyentlər seçə bilərlər.
IV ixtisas qrupu
- Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci
mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır;
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin tədrisi ingilis
dilində olan ixtisaslarının müsabiqəsinə attestatında
xarici dil fənni kimi ingilis dili göstərilən və qəbul
imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin məzunları
üçün buraxılış imtahanında) ingilis dili fənni üzrə
nisbi balı 40-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır;
- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Baytarlıq”, “Bitki
mühafizəsi”, “Bağçılıq və
tərəvəzçilik” ixtisasları və Lənkəran Dövlət
Universitetinin “Bağçılıq və tərəvəzçilik” ixtisası
üzrə həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli
əsaslarla qəbul aparılan yerlərinin müsabiqəsində
ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi
üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə
bilərlər.
2.2. Ali təhsil müəssisələrinin V ixtisas qrupunda
qabiliyyət
imtahanlarının
nəticələri
balla
qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar
üzrə müsabiqə abituriyentin qabiliyyət imtahanlarında
topladığı yekun balı,
qabiliyyət imtahanlarının
nəticələri məqbulla qiymətləndirilən xüsusi qabiliyyət
tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul
(cari ilin məzunları üçün buraxılış) imtahanında
topladığı ümumi balı əsasında aparılır. Müsabiqə
şərtləri “Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar
üzrə müsabiqə şərtləri” adlı cədvəldə verilmişdir
(bax: səh. 5).
“Dizayn” ixtisası üzrə qabiliyyət imtahanından
məqbul alan və I ixtisas qrupu üzrə ümumi balı 200-dən
az olmayan abituriyentlər xüsusi qabiliyyət tələb edən
“Memarlıq” ixtisasları üzrə də müsabiqəyə buraxılırlar.
2.3. Müsabiqə abituriyentin seçdiyi ixtisas qrupu və
ya qrupları üzrə topladığı ümumi bal və ya ballar
əsasında aparılır. Abituriyentin yerləşdirilməsi onun
elektron ixtisas seçimi ərizəsində qeyd etdiyi ixtisasların
ardıcıllığı nəzərə alınmaqla, ixtisasların qəbul planı və
dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulunun proqnozu

çərçivəsində həyata keçirilir. Dövlət sifarişi əsasında
ayrılmış yerlərin müsabiqəsi bu sifarişin yerinə
yetirilməsində iştirak edən bütün ali təhsil müəssisələri
üzrə bölməsindən və təhsilalma formasından asılı
olmayaraq birgə, ödənişli əsaslarla olan yerlərin
müsabiqəsi isə hər bir ali təhsil müəssisəsi üzrə
ayrılıqda aparılır. Abituriyent müsabiqədən keçdiyi
ixtisasların birincisinə yerləşdirilir.
2.4. Ali təhsil müəssisələrinin I-IV ixtisas qruplarına
daxil olan ixtisasları üzrə müsabiqə zamanı ümumi balı
eyni olan iki və daha çox abituriyenti bir-birindən
fərqləndirmək məqsədilə aşağıda qeyd edilən
ardıcıllıqla əlavə göstəricilərdən istifadə edilir:
 təhsil haqqında sənədə (attestata) “Tədris dili”,
“Ədəbiyyat”, “Xarici dil”, “Riyaziyyat”,
“Azərbaycan tarixi”, “Ümumi tarix”, “Fizika”,
“Kimya”, “Biologiya”, “Coğrafiya” fənləri üzrə
yazılmış yekun qiymətlərin ədədi ortası;
 xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə
qabiliyyət imtahanının yekun nəticəsi (bal)1;
 qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə ümumi bal;
 qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin imtahan
fənləri üzrə nisbi balların cəmi;
 qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin imtahan
fənləri üzrə düzgün cavabların (yazılı suallar
üzrə balların) sayı;
 qəbul imtahanının ikinci mərhələsinin imtahan
fənlərinin üstünlük dərəcəsini nəzərə almaqla,
həmin fənlərdən ayrılıqda toplanılan nisbi
balların miqdarı;
 qəbul imtahanının birinci mərhələsi üzrə
Azərbaycan və ya rus dili fənnindən toplanılan bal;
 qəbul imtahanının birinci mərhələsi üzrə
riyaziyyat fənnindən toplanılan bal.
Ali təhsil müəssisələrinin V ixtisas qrupunda
qabiliyyət imtahanlarının nəticələri balla qiymətləndirilən ixtisasları üzrə müsabiqə abituriyentin qabiliyyət
imtahanlarında topladığı yekun bal əsasında aparılır.
Yekun balı eyni olan iki və daha çox abituriyenti birbirindən fərqləndirmək məqsədilə aşağıda qeyd edilən
ardıcıllıqla əlavə göstəricilərdən istifadə edilir:
 abituriyentin qəbul (cari ilin abituriyentləri üçün
buraxılış) imtahanında topladığı ümumi bal;
 təhsil haqqında sənədə (attestata) “Tədris dili”,
“Ədəbiyyat”, “Xarici dil”, “Riyaziyyat”,
“Azərbaycan tarixi”, “Ümumi tarix”, “Fizika”,
“Kimya”, “Biologiya”, “Coğrafiya” fənləri üzrə
yazılmış yekun qiymətlərin ədədi ortası;
 riyaziyyat fənni üzrə imtahan balı;
 Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə üzrə
imtahan balı.
Ali təhsil müəssisələrinin V ixtisas qrupunda qabiliyyət imtahanlarının nəticələri məqbulla qiymətləndirilən ixtisasları üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul
(cari ilin abituriyentləri üçün buraxılış) imtahanında
topladığı ümumi balı əsasında aparılır. Ümumi balı eyni
1

Bu bənd yalnız I ixtisas qrupunun “Memarlıq” ixtisası üzrə
müsabiqə zamanı nəzərə alınır.
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olan iki və daha çox abituriyenti bir-birindən
fərqləndirmək məqsədilə aşağıda qeyd edilən ardıcıllıqla əlavə göstəricilərdən istifadə edilir:
 təhsil haqqında sənədə (attestata) “Tədris dili”,
“Ədəbiyyat”, “Xarici dil”, “Riyaziyyat”,
“Azərbaycan tarixi”, “Ümumi tarix”, “Fizika”,
“Kimya”, “Biologiya”, “Coğrafiya” fənləri üzrə
yazılmış yekun qiymətlərin ədədi ortası;
 riyaziyyat fənni üzrə imtahan balı;
Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə imtahan balı.

subbakalavrların qəbulu elanı” adlı xüsusi buraxılışında
(bax: “Müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsini
almış şəxslərin ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat
səviyyəsinə (əsas(baza ali) tibb təhsilinə) qəbulu ilə
bağlı ixtisas uyğunluğu cədvəli”) və jurnalın bu sayında
(bax: səh. 4 “Müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr
dərəcəsini almış şəxslərin ali təhsil müəssisələrinin
bakalavriat səviyyəsinə (əsas(baza ali) tibb təhsilinə)
qəbulu ilə bağlı ixtisas uyğunluğu cədvəli”nə edilmiş
əlavə) təqdim olunmuşdur.
Subbakalavr ixtisas seçərkən bu ixtisas üzrə dövlət
2.5. Hər hansı bir ixtisasa yerləşdirilmiş abituriyent sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla təhsil almaq
tələb olunan sənədləri DİM tərəfindən müəyyən edilən istədiyini qeyd etməlidir. Hər hansı bir ixtisas üzrə həm
10 gün müddətində qəbul olunduğu təhsil müəssisəsinə
dövlət sifarişi, həm də ödənişli əsaslarla olan yerlərin
təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidir. Abituriyentin
müsabiqəsində iştirak etmək istəyən subbakalavr həmin
bu müddətdə təhsil müəssisəsində qeydiyyatdan
ixtisasın kodunu ərizəyə iki dəfə daxil etməli və
keçməməsi onun yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil
ayrılıqda bu ixtisas üzrə təhsilini dövlət sifarişi əsasında
almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilir.
və ya ödənişli əsaslarla almaq istədiyini qeyd etməlidir.
İxtisas kodlarını, onların sayını və ardıcıllığını
3. Xüsusi hallar
subbakalavr özü müəyyənləşdirir.
3.1. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının
Dövlət hesabına ali təhsil almış şəxslər dövlət sifarişi
“Gəmi energetik qurğularının istismarı mühən- üzrə ayrılmış yerləri seçə bilməzlər.
disliyi” və “Elektrik mühəndisliyi” ixtisasları üzrə
4.2. Subbakalavrlar xarici dil fənni üzrə əlavə
müsabiqədə yalnız “Azərbaycan Xəzər Dəniz
Gəmiçiliyi” QSC-nin “Dənizçilər poliklinikası”nda xü- tələblər qoyulan ixtisasları seçə bilməzlər.
susi tibbi müayinədən müvəffəqiyyətlə keçən
4.3. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları yalnız bu
abituriyentlər iştirak edə bilərlər.
ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanlarında iştirak edən və
3.2. Milli Aviasiya Akademiyasının I qrup ixti- müvafiq müsabiqə şərtlərini ödəyən (bax: səh. 5
saslarını qəbul imtahanında xarici dil kimi ingilis “Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə
şərtləri” adlı cədvəl) subbakalavrlar seçə bilərlər.
dilindən imtahan vermiş abituriyentlər seçə bilərlər.
4.4. İxtisas seçimi başa çatdıqdan sonra ali təhsil
3.3. Azərbaycan Dillər Universitetinin ixtisaslarının müsabiqəsində iştirak etmək üçün abituriyentlərin müəssisələrinin ixtisaslarının qəbul planı və dövlət
imtahan verdiyi xarici dilə uyğun olaraq onların ixtisas sifarişi ilə tələbə qəbulunun proqnozu çərçivəsində
abituriyentlərin,
bundan
sonra
isə
seçiminə müəyyən məhdudiyyətlər qoyulur. Aşağıdakı əvvəlcə
cədvəldə abituriyentlərin imtahan verdiyi xarici dilə subbakalavrların müsabiqə əsasında yerləşdirilməsi
uyğun olaraq hansı ixtisasları seçmək hüququ olduğu aparılır. Yerləşdirilmə elektron ixtisas seçimi ərizəsində
göstərilir:
qeyd olunan ixtisasların ardıcıllığı nəzərə alınmaqla
həyata keçirilir.
İxtisasların adları
Xarici dillər
Eyni bir yerə iddia edən iki və daha artıq
ərəb və ya
Regionşünaslıq (ərəb ölkələri üzrə)
subbakalavrı
fərqləndirmək məqsədilə aşağıda qeyd
ingilis dili
edilən
ardıcıllıqla
əlavə göstəricilərdən istifadə edilir:
digər ixtisaslar
ingilis dili
1. Orta ixtisas təhsili pilləsi üzrə ümumi orta
müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG),
4. Subbakalavrların müsabiqədə iştirakı
2. Tam orta təhsil haqqında sənədə (attestata) tədris
4.1. Subbakalavrlar ixtisas seçimində iştirak etmək
dili, ədəbiyyat, xarici dil, riyaziyyat, Azərbaycan
üçün avqustun 15-dən 19-dək qəbul olmaq istədikləri
tarixi, ümumi tarix, fizika,kimya, biologiya,
ixtisasların kodlarını “Abituriyentin elektron ixtisas
coğrafiya fənləri üzrə yazılmış yekun qiymətlərin
seçimi ərizəsi”nə daxil edib təsdiq etməlidirlər (bax:
ədədi ortası (AYQƏO).
səh. 6, “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin
4.5. Cari ildə qəbul imtahanında iştirak etmiş
doldurulma qaydası).
subbakalavr
öz istəyindən asılı olaraq, həm imtahanda
Subbakalavrlar yalnız orta ixtisas təhsili səviytopladığı
bal
ilə ümumi qaydada, həm də qəbul
yəsində təhsil aldıqları tədris dilinə və bitirdikləri
imtahanlarında
iştirak etmədən orta ixtisas təhsili
ixtisasa uyğun olan ixtisasları seçə bilərlər. Qəbul
səviyyəsində
bitirdiyi
ixtisasa uyğun ali təhsil pilləsinin
aparılan ixtisasların uyğunluğu Dövlət İmtahan Mərkəzi
ixtisasları
üzrə
keçirilən
müsabiqədə iştirak edə bilər.
ilə razılaşdırılmaqla, Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyBunun
üçün
həmin
şəxs
qəbul
olmaq istədiyi ixtisasların
yən olunmuşdur. Qəbul aparılan ixtisasların uyğunluğu
kodlarını
“Abituriyentin
elektron
ixtisas seçimi
“Abituriyent” jurnalının “2019/2020-ci tədris ili üçün
ərizəsi”nə
daxil
edib
təsdiq
etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə
Müsabiqədə iştirak edib ali təhsil müəssisəsilərinə qəbul olmayan abituriyentlərin imtahan ballarının paylanması
haqqında məlumat ixtisas qrupları üzrə jurnalın 31-36 səhifələrində təqdim edilmişdir.
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“Müvafiq ixtisaslar üzrə subbakalavr dərəcəsini almış şəxslərin ali təhsil
müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə (əsas(baza ali) tibb təhsilinə)
qəbulu ilə bağlı ixtisas uyğunluğu cədvəli”nə edilmiş əlavə
Orta ixtisas təhsili pilləsinin ixtisaslarının (proqramların) şifri və adı
(Nazirlər Kabinetinin 27.01.1997-ci il tarixli, 9 nömrəli və
19.01.2010-cu il tarixli 11 nömrəli qərarlarına uyğun)
040408
İİ 030301
İİ 030501
İİ 030401
040401
İİ 010201
İİ 010202
İİ 010203
İİ 011101
İİ 011102
040404
040405
040403
040402
İİ 030601
İİ 030701
İİ 010301
İİ 010302
İİ 010303
040413
İİ 010401
040407
İİ 020101
İİ 010801
040406
İİ 020201
040409
İİ 020301
040605
İİ 020401
İİ 020501
İİ 020601
İİ 030101
040410
040412
040411
T 330301
T 330401
T 330101
T 330401
T 330101

Gömrük işi
Gömrükxana işi
İdarəetmədə kargüzarlıq
Gömrük ekspertizası (sahələr üzrə)
Mühasibat uçotu
Mühasibat uçotu və audit (sahələr üzrə)
Büdcə idarələrində uçot və audit
Kredit müəssisələrində uçot
Xəzinə əməliyyatlarının uçotu
Xəzinə əməliyyatları
Bank işi
Sığorta işi
Vergi və vergitutma
Maliyyə işi
İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
Sahibkarlıq fəaliyyəti (sahələr üzrə)
Bank işi
Maliyyə işi (sahələr üzrə)
Sığorta işi (sahələr üzrə)
Turizmin iqtisadiyyatı
İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (sahələr üzrə)
Menecment
İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və
idarəedilməsi (sahələr üzrə)
Statistika
Statistika
Menecment (sahələr üzrə)
Marketinq
Marketinq (sahələr üzrə)
Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili
Biznesin təşkili və idarəedilməsi
Aqrar istehsalatın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi
Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və
idarəedilməsi
Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili və idarəedilməsi
Bələdiyyə təsərrüfatının təşkili
Reklam işi
Kommersiya
Birja fəaliyyəti və fond bazarı (sahələr üzrə)
Reklam işi (sahələr üzrə)
Kommersiya (sahələr üzrə)
Reklam işi (sahələr üzrə)
Kommersiya (sahələr üzrə)

Bakalavriat ixtisasların (proqramların)
şifri və adı
(Nazirlər Kabinetinin 12.01.2009-cu il tarixli
8 nömrəli qərarına uyğun)

050401
Dünya iqtisadiyyatı
050404
İqtisadiyyat
050405
Sənayenin təşkili və idarə olunması
050407
Menecment
050408
Marketinq
050409
Biznesin idarə edilməsi
050410
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
050411
Kommersiya
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Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə şərtləri
İxtisasın adı

II mərhələ üzrə minimal bal

Qabiliyyət
imtahanının yekun
nəticəsi

100

məqbul

100

məqbul

60

---

məqbul

60

---
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Minimal bal

I qrup
Memarlıq

200

III qrup
Jurnalistika

200

V qrup
Musiqi müəllimliyi
Rəqs müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi
Bədən tərbiyəsi və idman
İnstrumental ifaçılıq
Solo oxuma
Dirijorluq
Bəstəkarlıq
Musiqişünaslıq
Estrada sənəti
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
Aktyor sənəti
Rejissorluq
Operator sənəti
Rəngkarlıq
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

QEYD: 1. Abituriyentin həm qəbul imtahanından topladığı ümumi balı, həm də qabiliyyət imtahanları üzrə yekun
nəticəsi yuxarıdakı cədvəldə göstərilən tələbləri ödəyirsə, o seçdiyi xüsusi qabiliyyət tələb edən
ixtisaslar üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər.
2. I ixtisas qrupunun xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarının müsabiqəsi zamanı test imtahanı üzrə
ümumi balları eyni olan abituriyentlərin qabiliyyət imtahanı üzrə yekun balları da nəzərə alınır.
3. Müsabiqədə iştirak etmək üçün abituriyent seçdiyi ixtisasların kodlarını mütləq avqustun 15-dən 19-dək
“Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nə daxil edib təsdiq etməlidir. Əks təqdirdə, abituriyent
müsabiqəyə buraxılmır.

Dövlət İmtahan Mərkəzi ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən
ixtisaslarına qəbul olmaq istəyənlər üçün "Xüsusi qabiliyyət imtahanları" jurnalının
2019-cu il 1-ci nömrəsini çap etmişdir.
"Abituriyent" jurnalının xüsusi buraxılışı olan bu jurnalda ali təhsil müəssisələrinin
xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarına qəbul imtahanının qabiliyyət imtahanı
mərhələsi və müsabiqənin keçirilməsi şərtləri, kadr hazırlığı aparılan ali təhsil
müəssisələri
haqqında
məlumatlar,
qabiliyyət
imtahanlarının
proqramları,
qiymətləndirmə meyarları, imtahanlara hazırlıqla bağlı tövsiyə və məsləhətlər, tapşırıq
nümunələri, əyani vəsaitlərdən reproduksiyalar, şəkillər, normativlər və digər faydalı
məlumatlar əksini tapıb.
Jurnalın elektron versiyasını (pdf formatında) abiturient.az saytından əldə etmək olar.
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“Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nin
doldurulma qaydası
İxtisas seçimi mərhələsində abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasları seçib onların kodlarını “Abituriyentin
elektron ixtisas seçimi ərizəsi”nə daxil edib onu təsdiqləməlidirlər.
İxtisas seçmək hüququna yalnız imtahan nəticələri müsabiqə şərtlərini ödəyən və heç bir təhsil müəssisəsinə
qəbul olmayan abituriyentlər malikdirlər
“Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi” ilə işləmək üçün abituriyent:
1. Məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə 1000-9999 intervalında olan ixtiyari 4 rəqəmli təhlükəsizlik
şifrəsi müəyyənləşdirir. Bu şifrə abituriyentin öz elektron ixtisas seçimi ərizəsinə hər dəfə daxil olmaq istədiyi
halda proqram tərəfindən soruşulacaq. Abituriyent şifrəni unutmamalı və məxfi saxlamalıdır.
2. www.dim.gov.az internet saytında yerləşdirilmiş ixtisas seçiminə aid linkə
(www.eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas2 internet ünvanına) daxil olur.
3. Şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolunu açılmış səhifədə müvafiq sahələrə daxil edib "Daxil ol" düyməsini
basır.
4. Şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolu düzgün daxil edildiyi halda ekranda “Şifrəni daxil edin” və “Şifrəni
təkrar daxil edin” sahələri açılır. Abituriyent bu sahələrə 4 rəqəmli təhlükəsizlik şifrəsini daxil edir və
“Növbəti” düyməsini basır. “Növbəti” düyməsi basıldıqdan sonra ekranda abituriyentin test imtahanlarında
əldə etdiyi nəticələr öz əksini tapır. I-IV ixtisas qruplarından iki müxtəlif ixtisas qrupu üzrə imtahan verən
abituriyent müvafiq müsabiqə şərtlərini ödədiyi halda, hər iki ixtisas qrupu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər. Bu
halda o, “Davam et” düyməsini basmaqla növbəti addıma keçir.
5. Növbəti addımda abituriyentin iş nömrəsi, soyadı, adı, atasının adı, bölməsi və digər məlumatlar əks olunan yeni
səhifə açılır. Bu səhifəyə ixtisas kodlarını daxil etmək üçün nəzərdə tutulmuş 20 boş sahə yerləşdirilmişdir.
6. Qəbul olmaq istədiyi 20-dək ixtisasın kodunu istəyinə uyğun ardıcıllıqla müvafiq sahələrə daxil edir. Abituriyent
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kodları ilə yanaşı ali təhsil müəssisələrinin boş yerləri olan ixtisaslarının
kodlarını da göstərə bilər. Əgər abituriyent ali təhsil müəssisəsinin ixtisas kodunu daxil edirsə, onun dövlət
sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla olmasını mütləq qeyd etməlidir (“DS/Öd” sahəsində). İxtisas kodu iki
dəfə daxil edilə bilər. Lakin kodların qarşısındakı qeydlər (dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla)
mütləq fərqli olmalıdır. Əks halda bu kodların ikincisi səhv kod kimi qəbul olunacaq və ərizəni təsdiqləmək
mümkün olmayacaq. İxtisas kodu sahəsinə orta ixtisas təhsili müəssisəsinin ixtisas kodu daxil edilərsə, bu
ixtisas üzrə təhsilin dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla olmasını qeyd etmək lazım deyil.
7. İxtisas kodlarını daxil etdikdən sonra "Yadda saxla" düyməsini basır. Bu düymə basıldıqdan sonra orta ixtisas
təhsili müəssisəsinin ixtisas kodlarının qarşısındakı “DS/Öd” sahələri görünməyəcək. Elektron ərizəyə növbəti
dəfə daxil olarkən abituriyent orta ixtisas təhsili müəssisəsinin ixtisas kodunu ali təhsil müəssisəsinin ixtisas
koduna dəyişmək istəyərsə, kodu daxil etdikdən sonra “Yadda saxla” düyməsini basmalıdır. Bundan sonra
ixtisas üzrə təhsilin dövlət sifarişi əsasında və ya ödənişli əsaslarla olmasını qeyd etməlidir. İxtisas kodu düzgün
daxil edilibsə, kodun qarşısında ona uyğun olan təhsil müəssisəsinin və ixtisasın adı, təhsil forması və ixtisasın
dövlət hesablı və ya ödənişli olması barədə məlumat proqram tərəfindən göstərilir. Səhv olan ixtisas kodunun
qarşısına proqram səhvin mahiyyəti barədə məlumat çıxarır.
8. "Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi"ni təsdiqləyənədək öz ərizəsinə təkrar müraciət etməklə seçdiyi
ixtisasların siyahısında dəyişikliklər apara bilər. Abituriyent ixtisas seçimində dəyişiklik etdikdən sonra “Yadda
saxla” düyməsini basmalıdır.
9. Seçimini dəqiqləşdirdikdən sonra "Təsdiq et" düyməsini basmaqla elektron ərizəni təsdiqləyir. "Təsdiq et"
düyməsi basıldıqda proqram abituriyentə bundan sonra düzəliş aparmağa imkan verilməyəcəyi barədə
xəbərdarlıq edir və seçim üçün “Təsdiq” və “İmtina” düymələrindən birini basmağı təklif edir. Abituriyent
“İmtina” düyməsini basmaqla təsdiqdən imtina edib elektron ərizədə yenidən düzəliş apara bilər. Əgər
abituriyent “Təsdiq” düyməsini basarsa, elektron ərizə təsdiqlənir və bundan sonra elektron ərizədə düzəliş
etməyə imkan verilmir.
10. “Çap variantı” düyməsindən istifadə etməklə “Abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi”ni çap edir.
DİQQƏT!
Müsabiqəyə yalnız avqustun 15-dən avqustun 19-dək elektron ixtisas seçimi ərizələrini təsdiq
etmiş abituriyentlər buraxılacaqlar.

