Müsabiqənin keçirilməsi
1. Abituriyentlərin qəbul imtahanının mərhələləri üzrə topladıqları ballar elan olunduqdan sonra ali təhsil müəssisələrinə qəbul aparılan ixtisaslar üzrə internet vasitəsilə ixtisas seçimi aparılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 860 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi şəxsin Nizamnaməsi”nin 2.1.3-cü bəndinə
uyğun olaraq, müsabiqə şərtləri DİM tərəfindən Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla müəyyən edilir.
Ali təhsil müəssisələrinin I-IV ixtisas qruplarına daxil olan ixtisasları üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul imtahanında
(hər iki mərhələ üzrə birlikdə) topladığı ümumi bal əsasında aparılır.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün abituriyentlərin nəticələri aşağıdakı tələbləri ödəməlidir:
I ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə (həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlər üzrə) ümumi balı 200dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır.
Müəyyən ixtisaslar üzrə tətbiq edilən tələblər qismən fərqlidir:
- “Riyaziyyat”, “Fizika” və “Kompüter elmləri” ixtisasları üzrə müsabiqəyə ümumi balı 250-dən az olmayan
abituriyentlər buraxılır;
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti və Bakı Ali Neft Məktəbi istisna olmaqla) tədrisi
ingilis dilində olan ixtisaslarının müsabiqəsinə 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 üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:
 Meliorasiya mühəndisliyi;
 Texnologiya müəllimliyi;
 Ekologiya mühəndisliyi.

-

Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlərin
müsabiqəsində ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər
iştirak edə bilərlər:
 Aqronomluq;
 Balıqçılıq;
 Meşəçilik;
 Şərabçılıq;
 Torpaqşünaslıq və aqrokimya;
 Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı;
 Zoomühəndislik.

II ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə (həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlər üzrə) ümumi balı 200dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır.
Müəyyən ixtisaslar üzrə tətbiq edilən tələblər qismən fərqlidir:
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti istisna olmaqla) tədrisi ingilis dilində olan
ixtisaslarının müsabiqəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin məzunları üçün buraxılış
imtahanında) ingilis dili fənni üzrə nisbi balı 40-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır;
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti istisna olmaqla) “Beynəlxalq münasibətlər”
ixtisasının müsabiqəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin məzunları üçün buraxılış imtahanında)
xarici dil 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 üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:
 Marketinq;
 Biznesin idarə edilməsi;
 Regionşünaslıq (regionlar üzrə);
 Turizm bələdçiliyi;
 Turizm işinin təşkili.
III ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə (həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlər üzrə) ümumi balı 200dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır.
Müəyyən ixtisaslar üzrə tətbiq edilən tələblər qismən fərqlidir:
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti istisna olmaqla) tədrisi ingilis dilində olan
ixtisaslarının müsabiqəsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin məzunları üçün buraxılış
imtahanında) ingilis dili fənni üzrə nisbi balı 40-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır;
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin (“ADA” Universiteti istisna olmaqla) “Tərcümə (dillər üzrə)”, “Filologiya
(xarici dil və ədəbiyyatı üzrə)” və “Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə)” ixtisaslarının müsabiqəsinə qəbul
imtahanının birinci mərhələsində (cari ilin məzunları üçün buraxılış imtahanında) xarici dil 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 üzrə balı 100-dən az olmayan) abituriyentlər buraxılır:
 Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması;
 Sosial iş.
IV ixtisas qrupu üzrə:
Müsabiqəyə (həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlər üzrə) ümumi balı 200dən, imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır.
Müəyyən ixtisaslar üzrə tətbiq edilən tələblər qismən fərqlidir:
- Dövlət ali təhsil müəssisələrinin tədrisi ingilis dilində olan ixtisaslarının müsabiqəsinə 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 ixtisas 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:
 Ekologiya.
- Aşağıda qeyd olunan ixtisaslar üzrə həm dövlət sifarişi əsasında, həm də ödənişli əsaslarla qəbul aparılan yerlərin
müsabiqəsində ümumi balı 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 50-dən az olmayan abituriyentlər
iştirak edə bilərlər:
 Bağçılıq və tərəvəzçilik;
 Baytarlıq təbabəti;
 Bitki mühafizəsi;
 Su bioehtiyatları və akvakultura.
Ali təhsil müəssisələrinin V ixtisas qrupunda qabiliyyət imtahanlarının nəticələri balla qiymətləndirilən
XQTİ-lər üzrə müsabiqə abituriyentin qabiliyyət imtahanlarında topladığı yekun balı, qabiliyyət imtahanlarının
nəticələri məqbulla qiymətləndirilən XQTİ-lər üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul (cari ilin məzunları üçün buraxılış)
imtahanında topladığı ümumi balı əsasında aparılır. “Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə
şərtləri” aşağda cədvəldə verilib.
Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə sənəd verən abituriyentlər, ilk növbədə həmin ali təhsil müəssisələrinin
müvafiq ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak edirlər. Abituriyent yalnız bir xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisəsinin
ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak edə bilər. Müsabiqədən keçməyən abituriyentlərə həmin ixtisas qrupuna daxil

olan digər ixtisaslar üzrə keçirilən müsabiqədə ümumi qaydada iştirak etmək imkanı verilir.
Müsabiqənin keçirilməsi ilə
bağlı xüsusi hallar
3. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun “Dinşünaslıq” və “İslamşünaslıq” ixtisasları üzrə müsabiqədə III
ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanında topladıqları ümumi balları 150-dən və imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balları 50dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər.
4. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin aşağıda göstərilən ixtisasları 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:
 I ixtisas qrupu üzrə
- Aqromühəndislik;
- Meliorasiya mühəndisliyi;
 IV ixtisas qrupu üzrə
- Ekologiya;
- Əczaçılıq.
5. Bakı Mühəndislik Universitetinin bakalavr hazırlığı Koreya Respublikasının İnha Universiteti ilə birgə ikili
diplom proqramları üzrə aparılan “İnformasiya texnologiyaları” ixtisası üzrə müsabiqəyə ümumi balı 400-dən
(imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən), “Elektrik və elektronika mühəndisliyi” və “İnşaat mühəndisliyi”
ixtisasları üzrə müsabiqəyə isə ümumi balı 300-dən (imtahanın ikinci mərhələsi üzrə balı 100-dən) az olmayan
abituriyentlər buraxılırlar.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə şərtləri

İxtisasın adı

Minimal bal

II mərhələ üzrə
minimal bal

Qabiliyyət
imtahanının yekun
nəticəsi

-

məqbul

100

məqbul

I ixtisas qrupu
Memarlıq

200

III ixtisas qrupu
Jurnalistika

200

V ixtisas qrupu
Məşqçilik
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki
hazırlıq müəllimliyi
Musiqi müəllimliyi
Təsviri incəsənət müəllimliyi

Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən
komissiyalar üzrə - 75,
regionlarda fəaliyyət göstərən
komissiyalar üzrə - 60
60

məqbul

məqbul

Dizayn (sahələr üzrə)
Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə)
İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə)
Vokal sənəti (sahələr üzrə)
Dirijorluq (sahələr üzrə)
Bəstəkarlıq
Musiqişünaslıq
Populyar musiqi və caz ifaçılığı
(sahələr üzrə)

60

6 (bal)

Aktyor sənəti
Rejissorluq
Operator sənəti
Rəngkarlıq
Qrafika
Heykəltəraşlıq
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)

30

6 (bal)

Qeyd: Ali təhsil müəssisələrinin XQTİ-ləri üzrə qabiliyyət imtahanları haqqında ətraflı məlumat “Abituriyent” jurnalının
xüsusi buraxılışı olan “Xüsusi qabiliyyət imtahanları” jurnalının ilk sayında nəşr edilir. Burada XQTİ-lərin 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 və şəkillər öz əksini tapır.

Balların hesablanma qaydası
I-IV ixtisas qrupları üzrə
Qəbul qaydalarına əsasən, I-IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı iki mərhələdən
ibarətdir. Abituriyentlər qəbul imtahanının birinci (maksimal toplanıla bilən bal – 300) və ikinci (maksimal
toplanıla bilən bal – 400) mərhələlərindən topladıqları ümumi balların cəminə (maksimal toplanıla bilən bal – 700)
əsasən ali təhsil müəssisələrinin ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak edirlər. Cari ilin məzunları üçün qəbul
imtahanının birinci mərhələsinin nəticəsi kimi onların buraxılış imtahanında əldə etdikləri nəticələr götürülür.
Qəbul imtahanının birinci mərhələsi (cari ilin məzunları üçün tam (11-illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə
buraxılış imtahanı) üzrə imtahan fənləri, tapşırıqların sayı və balların hesablanma qaydası
Qəbul imtahanının birinci mərhələsində şagird və abituriyentlərin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə
onlara ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim edilir. İmtahanın müddəti 3 saatdır.
Fənnin adı
Xarici dil
(ingilis, alman,
fransız, rus,
ərəb və ya
fars dili)

Azərbaycan
(rus) dili

Tapşırıqların sayı

Nisbi balın hesablanması düsturu

Dinləyib-anlamaya dair mətn (publisistik və ya
dialoq formalı) və mətnə aid 6 tapşırıq: qapalı
tipli 5 və yazılı şəkildə cavablandırılması tələb
olunan açıq tipli 1 tapşırıq;
Qapalı tipli 16 tapşırıq;
Oxuyub-anlamaya dair mətn və mətnə aid 8
tapşırıq: qapalı tipli 5 və yazılı şəkildə
cavablandırılması tələb olunan açıq tipli 3
tapşırıq.
Cəmi: 30 tapşırıq
Dil qaydalarına dair 10 qapalı tipli tapşırıq;
Oxuyub-anlamaya dair 2 mətn (bədii, publisistik
formalı) və hər mətnə aid 10 tapşırıq: qapalı tipli

Maksimal bal: 100

-

8 və yazılı şəkildə cavablandırılması tələb
olunan açıq tipli 2 tapşırıq (cəmi 20 tapşırıq).
Cəmi: 30 tapşırıq
Qapalı tipli 13 tapşırıq;
Cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq
tipli 8 tapşırıq;
Həllinin ətraflı şəkildə yazılması tələb olunan
açıq tipli 4 tapşırıq.
Cəmi: 25 tapşırıq

Riyaziyyat

Maksimal bal: 100

Maksimal bal: 100

Birinci mərhələ üzrə toplanıla bilən maksimal ümumi bal: 300
Qeyd. 1. nd(açıq, kod) cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq tipli tapşırıqlar üzrə balların cəmi;
nd(qapalı) qapalı tipli tapşırıqlar üzrə balların cəmi;
nd(açıq, yazılı) - yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli tapşırıqlar üzrə balların cəmi.
2. Qapalı tipli və cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq tipli tapşırıqların hər birinə verilən düzgün
cavab 1 balla qiymətləndirilir.
3. Yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan açıq tipli tapşırıqlar markerlər tərəfindən meyarlar əsasında
0,

1 1 2
, ,
və ya 1 balla qiymətləndirilə bilərlər.
3 2 3

Abituriyentin qəbul imtahanının birinci mərhələsi (cari ilin məzunları üçün tam (11-illik) orta təhsil
səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı) üzrə ümumi balı hesablanarkən hər bir fənn üzrə topladığı nisbi ballar
cəmlənir. Fənlər üzrə nisbi ballar yuxarıdakı cədvəldə göstərilən qaydada hesablanır və 0.1-ə qədər
yuvarlaqlaşdırılır. Tapşırıqlar üzrə səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir.
Qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə imtahan fənləri, ixtisas qrupları üzrə fənlərin çəki əmsalları,
tapşırıqların sayı və balların hesablanma qaydası

Abituriyentlərə hər fənn üzrə 30 tapşırıq (ümumilikdə 90 tapşırıq) təqdim olunur. Bu tapşırıqların 22-si qapalı, 8-i
isə açıq tiplidır. Açıq tipli tapşırıqlardan 5-i cavabların kodlaşdırılması tələb olunan hesablama, seçim və ya
uyğunluğu müəyyən etmək tipli tapşırıqlardır. Digər açıq tipli 3 tapşırıq isə yazılı şəkildə cavablandırılması tələb
olunan, meyarlar əsasında markerlər tərəfindən qiymətləndirilən situasiya, mətn və yaxud mənbə əsasında hazırlanan
tapşırıqlardır. Bu tapşırıqlar riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və coğrafiya fənləri üzrə situasiya, Azərbaycan (rus)
dili və ədəbiyyat fənləri üzrə mətn, tarix fənni üzrə isə mənbə əsasında hazırlanır.
İmtahanın müddəti 3 saatdır.
Abituriyentin qəbul imtahanının ikinci mərhələsi üzrə ümumi balı hesablanarkən hər bir fənn üzrə topladığı
nisbi ballar cədvəldə verilmiş müvafiq çəki əmsallarına vurulmaqla cəmlənir.
Hər bir fənn üzrə nisbi bal aşağıdakı qaydada hesablanır və 0.1-ə qədər yuvarlaqlaşdırılır:
İmtahan fənni üzrə nisbi bal:
burada NB – fənn üzrə nisbi bal;
NBq – qapalı tipli tapşırıqlar üzrə nisbi bal;
NBa – açıq tipli tapşırıqlar üzrə nisbi baldır.
Qapalı tipli tapşırıqlar üzrə nisbi bal:

NB  NBq  NBa ,

1  100

NBq   Dq  Yq  
4  33

(hesablamanın nəticəsi mənfi alınarsa, NBq=0

götürülür),
burada

Dq – qapalı tipli tapşırıqlar üzrə düzgün cavabların sayı;
Yq – qapalı tipli tapşırıqlar üzrə yanlış cavabların sayıdır.

100
33
Dkod – cavabların kodlaşdırılması tələb olunan açıq tipli (hesablama, seçim, uyğunluğu müəyyən
etmək) tapşırıqlar üzrə düzgün cavabların sayı;

Açıq tipli tapşırıqlar üzrə nisbi bal:
burada

NBa = (Dkod + 2Dyazılı) 

Dyazılı – yazılı şəkildə cavablandırılması tələb olunan, situasiya, mətn və yaxud mənbə əsasında
hazırlanan açıq tipli tapşırıqlar üzrə balların cəmidir. Bu tapşırıqlar markerlər tərəfindən meyarlar
əsasında 0,

1 1 2
, ,
və ya 1 balla qiymətləndirilir.
3 2 3

Açıq tipli tapşırıqlar üzrə səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir.

İmtahan fənlərinin ixtisas qrupları üzrə çəki əmsalları və üstünlük dərəcələri
I qrup

II qrup

III qrup

IV qrup

Riyaziyyat – 1,5 (1)

Riyaziyyat – 1,5 (1)

Azərbaycan (rus) dili – 1,5 (1)

Biologiya – 1,5 (1)

Fizika – 1,5 (2)

Coğrafiya – 1,5 (2)

Tarix – 1,5 (2)

Kimya – 1,5 (2)

Kimya – 1 (3)

Tarix – 1 (3)

Ədəbiyyat – 1 (3)

Fizika – 1 (3)

Qeyd: Cədvəldə mötərizədə göstərilmiş rəqəm fənnin üstünlük dərəcəsini göstərir.

İkinci mərhələ üzrə toplanıla bilən maksimal ümumi bal: 400
V ixtisas qrupu üzrə
V ixtisas qrupu (ali təhsil müəssisələrinin XQTİ-ləri) və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə müsabiqə yalnız
qəbul imtahanlarının birinci mərhələsinin (cari ilin məzunları üçün buraxılış imtahanının) və qabiliyyət imtahanının
nəticələrinə əsasən aparılacaq.
Ali təhsil müəssisələrinin ixtisaslarının qruplar üzrə siyahısı “Abituriyent” jurnalının 2021-ci il 1-ci nömrəsinin
8-9-cu səhifələrində və DİM-in eservices.dim.gov.az/erizebak/erize internet ünvanında verilmişdir.

