Qeydiyyat üçün tələb olunan şərtlər

Qeydiyyatdan keçmək üçün abituriyent şəxsi kabinetinin istifadəçi adı və parolundan istifadə
etməli və tələb olunan məbləği (qeydiyyatdan keçmək istədiyi komissiyaların sayından asılı
olaraq) şəxsi kabinetindəki hesabına əlavə etməlidir. "Azərbaycan Respublikasında ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına əsasən, ali təhsil
müəssisələrinə tələbə qəbulu ilə bağlı imtahanda iştirak üçün ilk dəfə müraciət edən Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarının (ümumi təhsil müəssisələrini bitirən) cari ildə ilk seçdiyi
(qeydiyyatdan keçdiyi) komissiya üzrə qabiliyyət imtahanında iştirakı dövlət büdcəsinin vəsaiti
hesabına (pulsuz) olacaq.
Musiqi sənəti istiqamətinin komissiyaları üzrə qeydiyyatdan keçmək istəyən abituriyentlər (25, 26,
28, 95 və 96-ci komissiyalar istisna olmaqla) musiqi təhsili haqqında sənədə malik olmalıdırlar.
Abituriyentlərin musiqi təhsili haqqında məlumatı (təhsil haqqında sənədin seriya və nömrəsi, bitirdiyi
təhsil müəssisəsinin adı, bitirdiyi ixtisas və ya təhsil aldığı musiqi aləti) DİM tərəfindən yaradılan
“Musiqi məktəbi-məzun” və ya “Tələbə-məzun” Dövlət Elektron Məlumat Sistemindən götürülür.
Əgər abituriyent haqqında məlumat bu sistemdə yoxdursa, həmin abituriyent musiqi ixtisası üzrə
bitirdiyi təhsil müəssisəsinə və ya DİM-ə müraciət etməlidir.
Abituriyentlər üçün DİM-in internet saytında proqram formaları (musiqi sənəti və teatr, kino
və xoreoqrafiya sənəti istiqaməti üzrə) yerləşdirilir. “Qabiliyyət imtahanına buraxılış vərəqəsi”ni
çap edən zaman abituriyent ixtisasına uyğun olan proqram formasını da çap etməli, ifa edəcəyi
proqramı həmin formaya yazmalı və qabiliyyət imtahanına gələrkən komissiyaya təqdim
etməlidir
Buraxılış imtahanlarının nəticələri iki il qüvvədə olduğu üçün ötən il buraxılış
imtahanlarında iştirak edib müsabiqə şərtlərinə uyğun bal toplayan və XQTİ-lərə qəbul olmaq
istəyən abituriyentlər də ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sənəd veriblərsə, qeydiyyatdan
keçə bilərlər.
QİK-lər üzrə qeydiyyatdan keçmək ödənişlidir. Lakin “Azərbaycan Respublikasında ali və orta
ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu imtahanlarının təşkilinin tənzimlənməsi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamına dəyişikliyə əsasən

aşağıdakı 5 kateqoriyadan olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının (yalnız ümumi təhsil
müəssisələrini bitirən) qəbul imtahanlarında (bütün mərhələ və cəhdlər üzrə, o cümlədən bütün
QİK-lər üzrə) iştirakı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir:
-

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və konstitusiya

quruluşunun müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin uşaqları;
-

şəhid ailəsinin üzvləri;

-

valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar;

-

məcburi köçkün statusu olan şəxslər;

-

I və II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18

yaşınadək uşaqlar.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların1 komissiyalar üzrə bölgüsü və
qeydiyyat zamanı nəzərə alınan şərtlər
2 nömrəli əlavə
Komissiyalar

İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

1

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Rəngkarlıq

Rəngkarlıq

10

Qrafika

Qrafika

11

Dekorativ- tətbiqi
sənət(sahələr üzrə)

Dekorativ sənət

Rəngkarlıq

Rəngkarlıq (NDU)

Heykəltəraşlıq

Heykəltəraşlıq

15

1-ci imtahan - rəsm
2-ci imtahan - rəngkarlıq
bal

67
12

Qiymətləndirmə

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

İxtisaslar 2021-ci il üçün bakalavriat səviyyəsinə qəbul planı əsasında verilmişdir.

Qeydiyyat zamanı nəzərə
alınan minimum şərtlər

Komissiyalar

İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Dizayn(sahələr üzrə)

Dizayn

14

Təsviri incəsənət
müəllimliyi

Təsviri incəsənət
müəllimliyi

13

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (NMİ)

70

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (GDU)

81

Təsviri incəsənət
müəllimliyi (LDU)

89

Fortepiano, orqan,
klavesin (BMA)

20

imtahan – ixtisas

Uyğun alət üzrə 11 illik
və ya kollec musiqi
təhsili

71

imtahan – ixtisas

5 illik musiqi təhsili

İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano, orqan,
klavesin;
İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano

Fortepiano (NDU)

imtahan - rəsm

bal

imtahan - rəsm

məqbul

Qeydiyyat zamanı nəzərə
alınan minimum şərtlər

İnstrumental ifaçılıq:
simli violin;
nəfəs: fleyta, klarnet
simli: viola, arfa,
violonçel, kontrabas;
nəfəs: saksofon;

bal
Orkestr alətləri
(BMA)

21

Uyğun alət üzrə 7 illik
musiqi təhsili

imtahan – ixtisas

nəfəs: truba,
trombon, qoboy,
faqot, tuba, valtorna
və zərb alətləri;
İnstrumental ifaçılıq:
simli: violin, viola,
violonçel, kontrabas;

Uyğun alət üzrə 5 illik
musiqi təhsili

imtahan – ixtisas

Orkestr alətləri
(NDU)

72

İnstrumental ifaçılıq:
tar, kamança, qanun,
klarnet

Xalq çalğı alətləri
(AMK)

22

imtahan – ixtisas

İnstrumental ifaçılıq:

Xalq çalğı alətləri

23

imtahan – ixtisas

nəfəs: fleyta, klarnet,
saksofon

Uyğun alət üzrə 11 illik
və ya kollec musiqi
təhsili

bal

Uyğun alət üzrə 5 illik
musiqi təhsili

nəfəs:truba, trombon,
qoboy, valtorna
Uyğun alət üzrə 11 illik
və ya kollec musiqi
təhsili

İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Komissiyalar
Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Qeydiyyat zamanı nəzərə
alınan minimum şərtlər

tar, kamança, qanun,
nağara, qarmon, saz,
balaban, ney, zurna2
Uyğun alət üzrə 5 illik
musiqi təhsili

İnstrumental ifaçılıq:
tar, kamança,
qarmon, balaban,
qanun, nağara, saz

Xalq çalğı alətləri
(NDU)

bal

74

imtahan – ixtisas
Vokal sənəti
(sahələr üzrə)

Akademik
vokal(BMA)

24

Vokal sənəti

Xanəndəlik

25

(sahələr üzrə)

Xanəndəlik(NDU)

95

Vokal sənəti

Milli vokal

28

(sahələr üzrə)

Milli vokal(NDU)

96

Populyar musiqi və
caz ifaçılığı (vokal)
Populyar musiqi və
caz ifaçılığı
(fortepiano, violin,
viola, arfa, violonçel,
akkordeon, klarnet,
saksofon, kontrabas,
fleyta, qoboy, faqot,
truba, tuba, ,
trombon,
valtorna,bariton(nəfə
sli), alt(nəfəsli),
gitara, tar, saz,
kamança, ney, zurna,
qarmon, balaban,
tütək, qanun, nağara,
zərb alətləri)

(istənilən alət və musiqi
ixtisası)

26

imtahan – ixtisas

Populyar musiqi və
caz ifaçılığı

Dirijorluq

Uyğun alət üzrə 5 illik
musiqi təhsili

36

27
imtahan – ixtisas

Dirijorluq
(sahələr üzrə)
Dirijorluq (NDU)

2

5 illik musiqi təhsili

75

bal

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

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

Komissiyalar

İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Qeydiyyat zamanı nəzərə
alınan minimum şərtlər

1-ci imtahan - ixtisas
Bəstəkarlıq

Bəstəkarlıq

29

Bəstəkarlıq

Bəstəkarlıq (NDU)

69

Musiqişünaslıq

Musiqişünaslıq

İnstrumental ifaçılıq:
fortepiano, (simli:
violin, viola, gitara;
nəfəs: klarnet,
saksofon;

Musiqişünaslıq

Musiqişünaslıq
(NDU)

İnstrumental ifa

30

73

31

2-ci imtahan – harmoniya
(şifahi)

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

imtahan – ixtisas

5 illik musiqi təhsili

1-ci imtahan – musiqi
ədəbiyyatı
2-ci imtahan – harmoniya
(şifahi)

bal

imtahan– harmoniya və
solfecio

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

İstənilən ixtisas üzrə ən
azı 5 illik musiqi təhsili

Uyğun alət üzrə 5 illik
musiqi təhsili

imtahan – ixtisas

zərb alətləri)

Musiqi müəllimliyi

Memarlıq

Aktyor sənəti

Musiqi müəllimliyi

32

Musiqi müəllimliyi
(NDU)

76

Musiqi müəllimliyi
(GDU)

83

Musiqi müəllimliyi
(LDU)

93

Memarlıq

40

Memarlıq (NDU)

77

Aktyor sənəti

50

imtahan – ixtisas

illik musiqi təhsili

imtahan – rəsm

məqbul

imtahan – ixtisas
imtahanın hissələri

Aktyor sənəti (NDU)

80

- aktyor sənəti
- musiqi duyumu və ritmika
imtahan – ixtisas

Rejissorluq

məqbul

imtahanın hissələri
Rejissorluq

51

İstənilən alət və ya
ixtisas üzrə ən azı 5

- rejissor sənəti
- aktyor ifaçılığı

bal

2021-ci il iyulun 1-dək 25
yaşı tamam olmayan
abituriyentlər
qeydiyyatdan keçə
bilərlər

Komissiyalar

İstiqamətlər üzrə
ixtisaslar

Qabiliyyət imtahanları
ad

kod

Qiymətləndirmə

Qeydiyyat zamanı nəzərə
alınan minimum şərtlər

imtahan – ixtisas
Operator sənəti

imtahanın hissələri
Operator sənəti

52

- müsahibə
- təcrübi yaradıcılıq

Xoreoqrafiya sənəti
(sahələr üzrə)

Xoreoqrafiya

Məşqçilik

Məşqçilik

53

bal

imtahan – ixtisas3
bal

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

61

Məşqçilik(NDU)

78

Məşqçilik(GDU)

84

Məşqçilik
Fiziki tərbiyə və
gənclərin
çağırışaqədərki

62

hazırlığı müəllimliyi

ÜFH

Fiziki tərbiyə və
Fiziki tərbiyə və

gənclərin

çağırışaqədərki

çağırışaqədərki

hazırlıq müəllimliyi

hazırlığı müəllimliyi

(Ümumi fiziki hazırlıq)

məqbul

086U formalı tibbi
arayış

79

(NDU)
Fiziki tərbiyə və
gənclərin
çağırışaqədərki

85

hazırlığı (GDU)

İslamşünaslıq
Jurnalistika

Dini Psixoloji
Komissiya
Jurnalistika

90

müsahibə

məqbul

Esse

məqbul

10, 11, 12-ci komissiyalar üzrə rəsm fənni imtahanının məzmunu eynidir. Buna görə də abituriyentin rəsm
fənni üzrə bu üç komissiyanın hər hansı birində aldığı müsbət qiymət digər iki komissiyanın bu fənn üzrə
imtahanlarına şamil edilir.
14 və 15-ci komissiyalar üzrə rəsm fənni imtahanının məzmunu eyni olduğuna görə abituriyentin bir
komissiyadan aldığı müsbət qiymət digər komissiyaya şamil edilir.
3

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.

14 və 15-ci komissiyalar üzrə abituriyentin rəsm fənnindən aldığı 6 bal və daha yuxarı qiymət 13-cü komissiyaya
şamil edilir.
10 və 11-ci komissiyalar üzrə rəngkarlıq imtahanının məzmunu eyni olduğuna görə abituriyentin bir
komissiyadan aldığı müsbət qiymət digər komissiyaya şamil edilir.
10 və 11-ci komissiyalar üzrə abituriyentin rəngkarlıq fənnindən aldığı müsbət qiymət 15-ci komissiyaya şamil
edilir.
67-ci komissiya üzrə abituriyentin rəsm fənnindən aldığı 6 bal və daha yuxarı qiymət 70-ci komissiyaya şamil
edilir.

40-cı komissiya üzrə qabiliyyət imtahanında məqbul qiymət alan abituriyentin nəticəsi 77- ci komissiyaya
şamil edilir.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 26, 36, 27, 29, 30 və 31-ci komissiyalar üzrə qabiliyyət imtahanı verib müsbət
qiymət alan abituriyent ixtisas seçimi zamanı 32-ci komissiyanın ixtisaslarını qeyd edə bilər.
20, 21- ci komissiyalardan müsbət qiymət alan abituriyent 31-ci komissiyanın müvafiq ixtisaslarını seçə
bilər. 22-ci komissiyadan müsbət qiymət alan abituriyent 23-cü komissiyanın müvafiq ixtisaslarını seçə bilər.
68, 69,71,72,73, 74, və 75-ci komissiyalar üzrə qabiliyyət imtahanı verib müsbət qiymət alan abituriyent
ixtisas seçimi zamanı 76-cı komissiyanın ixtisaslarını qeyd edə bilər.
61-ci komissiya üzrə qabiliyyət imtahanında məqbul qiymət alan abituriyentin nəticəsi 62-ci komissiyaya
şamil edilir.
78-ci komissiya üzrə qabiliyyət imtahanından məqbul qiymət almış abituriyentlərin imtahan nəticələri
79-cu komissiyaya şamil edilir.
84-cü komissiya üzrə qabiliyyət imtahanından məqbul qiymət almış abituriyentlərin imtahan nəticələri
85-ci komissiyaya şamil edilir.
Diqqət: Qiymətlərin şamil edilməsi abituriyentlərin müvafiq komissiyalar üzrə qeydiyyatdan keçdiyi
halda mümkündür.

