Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların1 komissiyalar üzrə bölgüsü və qeydiyyat zamanı nəzərə alınan
şərtlər
Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Rəngkarlıq

Rəngkarlıq

10

Qrafika

Qrafika

11

1-ci imtahan - rəsm

Dekorativ- tətbiqi
sənət(sahələr üzrə)

Dekorativ sənət

15

2-ci imtahan - rəngkarlıq

Rəngkarlıq

Rəngkarlıq (NDU)

67

Heykəltəraşlıq

Heykəltəraşlıq

12

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər

TƏSVİRİ SƏNƏT

bal

1-ci imtahan - rəsm
2-ci imtahan - yapma
5

Dizayn(sahələr üzrə)

Dizayn

14

Təsviri incəsənət
müəllimliyi

Təsviri incəsənət
müəllimliyi

X

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (NMİ)

X

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (GDU)

X

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (LDU)

X

imtahan - rəsm

məqbul

2

Test balı
əsasında

MUSİQİ SƏNƏTİ
İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano, orqan,
klavesin;

imtahan – ixtisas
Fortepiano, orqan,
klavesin (BMA)

20
6

İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano
İnstrumental ifaçılıq:
orkestr alətləri (simli
violin;

1
2

Fortepiano (NDU)

Orkestr alətləri
(BMA)

71

imtahan – ixtisas

bal

imtahan – ixtisas
21

İxtisaslar 2019-cu il üçün bakalavriat səviyyəsinə qəbul planı əsasında verilmişdir.
İmtahan nəticəsi 6 və daha çox olan abituriyentin/subbakalavrın nəticəsi məqbul hesab edilir.

Uyğun alət
üzrə 11 illik və
ya kollec
musiqi təhsili
5 illik musiqi
təhsili
Uyğun alət
üzrə 11 illik və
ya kollec

Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər

nəfəs: fleyta, klarnet)

musiqi təhsili

simli: viola, arfa

Uyğun alət
üzrə 7 illik
musiqi təhsili

imtahan – ixtisas

simli:violonçel,
kontrabas;
nəfəs: saksofon;
nəfəs: truba,
trombon, qoboy,
faqot, tuba, valtorna
və zərb alətləri;

imtahan – ixtisas

İnstrumental ifaçılıq:
orkestr alətləri (simli:
violin, viola,
violonçel, kontrabas;

imtahan – ixtisas

nəfəs:fleyta, klarnet,
saksofon)

6

Orkestr alətləri
(NDU)

5 illik musiqi
təhsili

72

6
bal

nəfəs:truba, trombon,
qoboy, valtorna,
faqot
İnstrumental ifaçılıq:
tar, klarnet,
kamança, qanun,
qarmon

Uyğun alət
üzrə 5 illik
musiqi təhsili

imtahan – ixtisas

Xalq çalğı alətləri
(AMK)

imtahan – ixtisas

11 illik və ya
kollec musiqi
təhsili

22

İnstrumental ifaçılıq:
tar, kamança, qanun,
nağara, qarmon, saz,
balaban, tütək, ney,
3
zurna

Xalq çalğı alətləri

23

6

İnstrumental ifaçılıq:
tar, kamança,
qarmon, balaban,
qanun, nağara, saz
Vokal sənəti( sahələr
üzrə)

3

5 illik musiqi
təhsili

imtahan – ixtisas

Xalq çalğı alətləri
(NDU)

74

imtahan – ixtisas
Akademik
vokal(BMA)

24

5 illik musiqi
təhsili
(istənilən alət
və musiqi

23-cü komissiyada saz, balaban, tütək, ney, zurna və nağara alətləri üzrə imtahan verərək müsabiqəyə
buraxılımış abituriyentlər/subbakalavrlar ixtisas seçimində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının İnstrumental
ifaçılıq (xalq çalğı alətləri üzrə) ixtisası üzrə müsabiqədə iştirak edə biləcəklər.

Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər
ixtisası)

imtahan – ixtisas

Akademik
vokal(NDU)

68

Vokal sənəti( sahələr
üzrə)

Xanəndəlik

25

Vokal sənəti( sahələr
üzrə)

Milli vokal

28

bal

Populyar musiqi və
caz ifaçılığı (vokal)
Populyar musiqi və
caz
ifaçılığı(fortepiano,ko
ntrabas, akkordeon,
klarnet, fleyta, gitara,
saksofon, truba,
qoboy, tar, kamança,
qanun, balaban,
tütək,qarmon,zurna,n
ey, zərb alətləri)

26
imtahan – ixtisas

Populyar musiqi və
caz ifaçılığı

5 illik musiqi
təhsili

36

27
Dirijorluq

bal
imtahan – ixtisas

Dirijorluq (sahələr
üzrə)
Dirijorluq (NDU)

5 illik musiqi
təhsili

75

imtahan – ixtisas
Bəstəkarlıq

Bəstəkarlıq

6

29

İstənilən
ixtisas üzrə ən
azı 11 illik və
ya kollec
musiqi təhsili

bal
6

İstənilən
ixtisas üzrə ən
azı 11 illik və
ya kollec
musiqi təhsili

Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər

6
imtahan – ixtisas
Bəstəkarlıq

Musiqişünaslıq

Bəstəkarlıq (NDU)

Musiqişünaslıq

5 illik musiqi
təhsili

bal

69

30

imtahan– harmoniya
(şifahi)

İstənilən
ixtisas üzrə ən
azı 11 illik və
ya kollec
musiqi təhsili

bal

6

Musiqişünaslıq
Musiqişünaslıq

73
(NDU)

imtahan– harmoniya
(şifahi)

5 illik musiqi
təhsili

bal

İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano,
Orkestr alətləri
(simli: violin, viola,
gitara;

İnstrumental ifa

imtahan – ixtisas
31

bal

6

5 illik musiqi
təhsili

nəfəs: klarnet,
saksofon;
zərb alətləri)

Musiqi müəllimliyi

Musiqi müəllimliyi

X

Musiqi müəllimliyi
(NDU)

X

Musiqi müəllimliyi
(GDU)

X

Memarlıq

40

Memarlıq (NDU)

77

İstənilən alət
və ya ixtisas
üzrə ən azı 5

Test balı
əsasında

illik musiqi
təhsili

MEMARLIQ
Memarlıq

imtahan – rəsm
məqbul

4

TEATR, KİNO VƏ XOREOQRAFİYA SƏNƏTİ

3

İmtahan nəticəsi 6 və daha çox olan abituriyentin/subbakalavrın nəticəsi məqbul hesab edilir.

6

Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad
Aktyor sənəti

kod
50

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

imtahan – ixtisas

2020-ci
il
iyulun 1-dək
25 yaşı tamam
olmayan
abituriyentlər
qeydiyyatdan
keçə bilərlər

imtahanın hissələri
Aktyor sənəti
Aktyor sənəti (NDU)

80

- aktyor sənəti

bal

- musiqi duyumu və ritmika
Rejissorluq

51

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər

imtahan – ixtisas
imtahanın hissələri

Rejissorluq
- rejissor sənəti
bal
- aktyor ifaçılığı
Operator sənəti

52

imtahan – ixtisas
imtahanın hissələri

Operator sənəti
- müsahibə

5

- təcrübi yaradıcılıq
Xoreoqrafiya sənəti
(sahələr üzrə)

imtahan – ixtisas

Xoreoqrafiya

5

bal

53

Abituriyentin
çəkisi, boyu,
onurğa
sütunu, ürəyi,
görmə
qabiliyyəti
haqqında tibbi
arayış

BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN
Məşqçilik

Məşqçilik

X

Məşqçilik(NDU)

X

Məşqçilik(GDU)

X

Fiziki tərbiyə və
gənclərin
çağırışaqədərki
hazırlığı müəllimliyi

X

Fiziki tərbiyə və
gənclərin
çağırışaqədərki

X

Məşqçilik

Fiziki tərbiyə və
çağırışaqədərki
hazırlıq müəllimliyi

5

Test balı
əsasında

Xoreoqrafiya sənəti ixtisasının klassik rəqs, milli rəqs və modern rəqs sahələri üzrə qabiliyyət imtahanı
“İfaçılıq”, baletmeyster sahəsi üzrə “Baletmeyster sənəti”, rəqs müəllimliyi sahəsi üzrə isə “Kompozisiya və
improvizasiya” fənnindən keçiriləcəkdir.

Komissiyalar
İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Müsbət
qiymət

Qeydiyyat
zamanı nəzərə
alınan minimum
şərtlər

hazırlığı müəllimliyi
(NDU)

İslamşünaslıq

Fiziki tərbiyə və
gənclərin
çağırışaqədərki
hazırlığı (GDU)

X

Dini Psixoloji
Komissiya

90

müsahibə

məqbul

Esse

məqbul

JURNALİSTİKA
Jurnalistika

Jurnalistika

10, 11, 12-ci komissiyalar üzrə rəsm fənni imtahanının məzmunu eynidir. Buna görə də abituriyentin
/subbakalavrın rəsm fənni üzrə bu üç komissiyanın hər hansı birində aldığı müsbət qiymət digər iki
komissiyaların da bu fənn üzrə imtahanlarına şamil edilir.
14-cü komissiya üzrə rəsm fənni imtahanından abituriyentin /subbakalavrın aldığı müsbət qiymət 15-ci
komissiya üzrə rəsm fənni imtahanına şamil edilir.
40-cı komissiya üzrə qabiliyyət imtahanında məqbul qiymət alan abituriyentin /subbakalavrın nəticəsi
77- ci komissiyaya şamil edilir.
Diqqət: Qiymətlərin şamil edilməsi abituriyentlərin /subbakalavrların müvafiq komissiyalar üzrə
qeydiyyatdan keçdiyi halda mümkündür.

