Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul üzrə müasbiqə şərtləri
I-V ixtisas qrupları üzrə müsabiqə şərtləri
Cari ildə I-IV ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtahanının ikinci mərhələsində iki müxtəlif ixtisas
qrupu üzrə imtahan verən abituriyent müvafiq müsabiqə şərtlərini ödədiyi halda, hər iki ixtisas qrupu üzrə
müsabiqədə iştirak edə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün abituriyentlərin nəticələri aşağıdakı tələbləri
ödəməlidir:
I ixtisas qrupu üzrə:
- Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
- “Riyaziyyat”, “Fizika”, “Kompüter elmləri”, “Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi”, “İnşaat
mühəndisliyi”, “İnformasiya texnologiyaları”, “Geologiya”, “Elektronika, telekommunikasiya və
radiotexnika mühəndisliyi” ixtisasları üzrə müsabiqəyə ümumi balı 250-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti, Birgə Azərbaycan-Fransız Universiteti (UFAZ),
Bakı Mühəndislik Universiteti və Bakı Ali Neft Məktəbi 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;
- Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan ixtisaslar və ali təhsil müəssisələri üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin
müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanının ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi
əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan)
abituriyentlər buraxılır:
Torpaqşünaslıq və
aqrokimya
Meşəçilik
Aqronomluq

Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti
Lənkəran Dövlət
Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Lənkəran Dövlət
Universiteti

Meliorasiya və su
təsərrüfatı tikintisi
mühəndisliyi

Naxçıvan Dövlət
Universiteti

Texnologiya
müəllimliyi

Naxçıvan Dövlət
Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət
Universiteti

Nəqliyyatda
daşımaların və
idarəetmənin təşkili
mühəndisliyi
Meşə materiallarının və
ağac emalının
texnologiyası
mühəndisliyi
Çoxişlənən malların
texnologiyası
mühəndisliyi

İstehlak mallarının
ekspertizası və
marketinqi

Azərbaycan Texnologiya
Universiteti

Qərbi Kaspi Universiteti
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Mingəçevir Dövlət
Universiteti
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti

Poliqrafiya
mühəndisliyi

Qərbi Kaspi Universiteti

- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Aqromühəndislik", "Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi",
"Meşəçilik", "Aqronomluq", "Zootexniklik", "Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi" ixtisasları
və Naxçıvan Dövlət Universitetinin "Torpaqşünaslıq və aqrokimya" ixtisası üzrə ayrılmış yerlərinin
müsabiqəsində ümumi balı 150-dən və imtahanının ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər
iştirak edə bilərlər.
-

-

-

II ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti istisna olmaqla) “Beynəlxalq münasibətlər” və
“Regionşünaslıq (regionlar üzrə)” ixtisaslarının müsabiqəsinə xarici dil fənni üzrə nisbi balı 30-dan az
olmayan abituriyentlər buraxılır;
Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti və 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;
Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan ixtisaslar və ali təhsil müəssisələri 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 üzrə balı 100-dən az olmayan)
abituriyentlər buraxılır:

Marketinq

Biznesin idarə
edilməsi

Kommersiya

Regionşünaslıq
(regionlar üzrə)
Turizm və otelçilik

Gəncə Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Zaqatala filialı
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Xəzər Universiteti
"Odlar Yurdu" Universiteti
Bakı Biznes Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Zaqatala filialı
Gəncə Dövlət Universiteti
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Dövlət Aqrar
Universiteti
Azərbaycan Universiteti
"Odlar Yurdu" Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Bakı Biznes Universiteti
Xəzər Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Azərbaycan Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Xəzər Universiteti
Bakı Avrasiya Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti

Gəncə Dövlət Universiteti
Mingəçevir Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universitetinin
Qazax filialı
Azərbaycan Dövlət İqtisad
Universitetinin Zaqatala filialı
Azərbaycan Texnologiya
Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti
Xəzər Universiteti
"Odlar Yurdu" Universiteti
Naxçıvan Universiteti

-

-

III ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə ümumi balı 200-dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər
buraxılır;
Dövlət ali təhsil müəssisələrinin “Tərcümə (dillər üzrə)” ixtisasının müsabiqəsinə xarici dil fənni üzrə
nisbi balı 30-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır;
Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” 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;
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun ixtisasları üzrə müsabiqəyə ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci
mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır;
Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan ixtisaslar və ali təhsil müəssisələri üzrə ödənişli əsaslarla ayrılmış yerlərin
müsabiqəsinə ümumi balı 150-dən və imtahanının ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan (dövlət sifarişi
əsasında ayrılan yerlər üzrə ümumi balı 200-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan)
abituriyentlər buraxılır:
Muzeyşünaslıq,
arxiv işi və
abidələrin
qorunması

Sosial iş

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Lənkəran Dövlət Universiteti
Naxçıvan Dövlət Universiteti
Gəncə Dövlət Universiteti
Bakı Dövlət Universitetinin
Qazax filialı
Azərbaycan Universiteti
Azərbaycan Əmək və Sosial
Münasibətlər Akademiyası
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti

IV ixtisas qrupu üzrə:
- 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;
- Aşağıdakı cədvəldə qeyd olunan ixtisaslar və ali təhsil müəssisələri 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 üzrə balı 100-dən az olmayan)
abituriyentlər buraxılır:
Lənkəran Dövlət Universiteti
Baytarlıq
Ekologiya

Lənkəran Dövlət Universiteti
Azərbaycan Kooperasiya
Universiteti
Qərbi Kaspi Universiteti

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin "Baytarlıq", "Su bioehtiyatları və akvabitkilər", "Ekologiya",
"Əczaçılıq" ixtisasları və Naxçıvan Dövlət Universitetinin "Baytarlıq" ixtisası üzrə ayrılmış yerlərinin
müsabiqəsində ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər
iştirak edə bilərlər.
V ixtisas qrupu üzrə:
V ixtisas qrupu üzrə müsabiqə qəbul imtahanının birinci mərhələsinin və qabiliyyət imtahanının nəticələrinə
əsasən aparılır. Azərbaycan Respublikasının tam orta təhsil müəssisələrini cari ildə bitirib V ixtisas qrupu üzrə
-

ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən abituriyentlər müvafiq qəbul imtahanı vermirlər və müsabiqədə
cari ilin buraxılış imtahanındakı nəticələri əsasında iştirak edirlər.
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.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə şərtləri
İxtisasın adı

II mərhələ üzrə minimal bal

Qabiliyyət
imtahanının yekun
nəticəsi

100

məqbul

50
100

məqbul
məqbul

60

---

məqbul

60

---

6

Minimal bal

I qrup
Memarlıq

200

III qrup
İslamşünaslıq
Jurnalistika

150
200

V qrup
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq
müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə)
Musiqi müəllimliyi
Rəqs müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi
Dizayn
Bədən tərbiyəsi və idman
Məşqçi (idman növü üzrə)
Dekorativ sənət
İnstrumental ifaçılıq
Solo oxuma
Dirijorluq
Bəstəkarlıq
Musiqişünaslıq
Estrada sənəti
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı
Aktyor sənəti
Rejissorluq
Operator sənəti
Rəngkarlıq
Qrafika
Heykəltəraşlıq
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

Qeyd: Ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanları haqqında ətraflı
məlumat “Abituriyent” jurnalının xüsusi buraxılışı olan “Xüsusi qabiliyyət imtahanları” jurnalının ilk sayında
nəşr ediləcəkdir. Burada xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların yığcam xarakteristikası, bu ixtisaslar üzrə
müsabiqə şərtləri və kadr hazırlığının hansı ali təhsil müəssisələrində aparılması haqqında məlumatlar,
qabiliyyət imtahanlarının proqramları, qiymətləndirmə meyarları, imtahanlara hazırlıqla bağlı tövsiyə və
məsləhətlər, tapşırıq nümunələri, çalışmalar, əyani vəsaitlərdən reproduksiyalar, şəkillər, cədvəllər, normativlər
əksini tapacaq.

11 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul üzrə müsabiqə şərtləri

Abituriyentlər müsabiqədə iştirak etmək üçün Azərbaycan dili və ya rus dili (tədris dilinə
uyğun olaraq), riyaziyyat və xarici dil fənlərindən qəbul imtahanı verirlər. Qəbul
imtahanını Azərbaycan dilində verən abituriyentlər xarici dil kimi ingilis, alman,

fransız, rus, ərəb və ya fars, qəbul imtahanını rus dilində verən abituriyentlər isə ingilis,
alman və ya fransız dillərini seçə bilərlər. İmtahanda abituriyentlərə Azərbaycan (rus)
dili fənnindən 30, riyaziyyat fənnindən 25 və xarici dil fənnindən 30 olmaqla,
ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim olunur. İmtahan fənləri üzrə tapşırıqların strukturu
aşağıdakı kimidir:
Xarici dil
- Dinləyib-anlamaya dair mətn (publisistik və ya dialoq formalı) və mətnə aid 6
tapşırıq: yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli 3 və qapalı tipli 3
tapşırıq;
- Qapalı tipli 16 tapşırıq;
- Oxuyub-anlamaya dair
mətn və mətnə aid 8 tapşırıq; yazılı şəkildə
cavablandırılması tələb olunan açıq tipli 4 və qapalı tipli 4 tapşırıq.
Azərbaycan (rus) dili
- Dil qaydalarına dair 10 qapalı tipli tapşırıq;
- Oxuyub-anlamaya dair 2 mətn (bədii, publisistik formalı) və hər mətnə aid 10
tapşırıq (cəmi 20 tapşırıq): yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli 5 və
qapalı tipli 5 tapşırıq.
Riyaziyyat
- Qapalı tipli 13 tapşırıq;
- Cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq tipli 5 tapşırıq;
- Həllinin ətraflı şəkildə yazılması tələb olunan açıq tipli 7 tapşırıq.
Qəbul imtahanında abituriyentlərin toplaya biləcəkləri maksimal bal hər fənn üzrə 100
bal olmaqla, cəmi 300 baldır. Səhv cavablar düz cavabların nəticəsinə təsir etmir.
İmtahanın müddəti 3 saatdır.
Müsabiqə abituriyentin qəbul imtahanında topladığı ümumi bal əsasında aparılır.
Müsabiqəyə qəbul imtahanında topladıqları ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və
ya rus dili və riyaziyyat fənlərinin hər biri üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər
buraxılırlar (xarici dil fənni üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir).
Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların müsabiqəsinə ümumi balı 40-dan az
olmayan (fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir) və müvafiq komissiya tərəfindən
keçirilən qabiliyyət imtahanlarından “məqbul” alan abituriyentlər buraxılırlar.
9 illik təhsil bazasında kolleclərə qəbul üzrə müsabiqə şərtləri

Qəbul imtahanı iki mərhələdə keçirilir. İmtahanın birinci mərhələsi üzrə
abituriyentlərə Azərbaycan (rus) dili fənnindən 20, riyaziyyat fənnindən 10 və
xarici dil fənnindən 15 olmaqla, ümumilikdə 45 tapşırıq təqdim edilir.
İmtahanın birinci mərhələsinin fənləri üzrə tapşırıqların strukturu aşağıdakı
kimidir:
Xarici dil
- Dinləyib-anlama mətni (publisistik və ya dialoq) üzrə 6 tapşırıq (2 yazılı şəkildə
cavablandırılması tələb olunan açıq tipli və 4 qapalı tipli);
- Oxuyub-anlama mətni üzrə 9 tapşırıq (4 yazılı şəkildə cavablandırılması tələb
olunan açıq tipli və 5 qapalı tipli). Azərbaycan (rus) dili
- Oxuyub anlamaya dair 2 mətn (bədii, publisistik), hər mətn üzrə 10 tapşırıq (5
yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli və 5 qapalı tipli).

Riyaziyyat
- Həllinin ətraflı şəkildə yazılması tələb olunan 10 açıq tipli tapşırıq.
İkinci mərhələdə hər bir fənn üzrə 30 tapşırıq olmaqla, ümumilikdə Azərbaycan
(rus) dili, riyaziyyat və xarici dil fənlərindən 90 qapalı tipli test tapşırığı təqdim
edilir. Qəbul imtahanında abituriyentlərin toplaya biləcəkləri maksimal bal 300
baldır. Səhv cavablar düz cavabların nəticəsinə təsir etmir.
Müsabiqəyə qəbul imtahanında topladıqları ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və
ya rus dili fənni üzrə balı 20-dən və riyaziyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan
abituriyentlər buraxılırlar.

