
         Təsdiq edirəm:                                      Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti     

Tədris işləri üzrə prorektor                                                           AKADEMİK TƏQVİM                                                                                               

     dos. N.Rüstəmova                                                                            Yaz semestri – 2023 

     

 

Təqvim 
ayı Tədris həftəsi Tədris prosesi 

Fevral 

 09-15 

1. Tələbələrin fərdi tədris planlarında dəyişikliklərin edilməsi (son tarix 10 fevral) 

2. Dərs cədvəllərinin Tədris şöbəsində yoxlanılıb təsdiq edilməsi (son tarix 10 fevral) 

3. Dərs cədvəllərinin Elektron portalda yerləşdirilməsi və Tədrisin elektron idarə edilməsi və imtahanların təşkili şöbəsi ilə 
yoxlanılıb təsdiq edilməsi (son tarix 15 fevral) 

4. Yaz semestri üzrə tədris materiallarının müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə yüklənməsi  

5. Payız semestrinin imtahan sessiyasının nəticələrinə dair hesabatın Tədris şöbəsinə təhvil verilməsi (son tarix 15 fevral) 

6. Bərpa komissiyasının iclasının keçirilməsi (13 fevral) 

7. Bərpa haqqında əmrin verilməsi (14 fevral) 

8. Alt qrup və fərdi qruplara dair əmrlərin verilməsi (son tarix 15 fevral) 

 
16-22 
I həftə 

1. Yaz semestrinin dərslərinin başlanması  

2. III-IV təhsil ili tələbələrinin istehsalat (pedaqoji) təcrübələrinin başlanması (16 fevral-24 may, 14 həftə) 

3. Magistratura səviyyəsində təhsil alan II təhsil ili tələbələrinin Elmi-tədqiqat təcrübəsinin başlanılması (16 fevral-15 mart, 4 
həftə) 

4. Əsas təqaüdlərin siyahılarının hazırlanması və əmrləşdirilməsi (20 fevral) 

5. Payız semestrinin imtahan sessiyasının nəticələrinə dair yekun hesabatın Elm və təhsil nazirliyinə göndərilməsi 

23-01 
II həftə 

1. Mühazirə və seminar dərslərinin aparılmasına nəzarətin başlanılması 

2. Yekun Dövlət Attestasiyasının fənlər üzrə imtahan suallarının əmrləşdirilməsi 

3. Əlavə təqaüdlərin siyahılarının hazırlanması və əmrləşdirilməsi (son tarix 01 mart) 

  4. Xocalı soyqırımı günü (26 Fevral) 

  
5. Buraxılış kafedraları və müvafiq fakültə şuraları tərəfindən Yekun Dövlət Attestasiyanın keçirilmə formasının və şərtlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və tələbələrin nəzərinə çatdırılması 

Mart 

02-08 
III həftə 

1. Beynəlxalq Qadınlar Günü (08 mart) 

2. Fənlər üzrə imtahan suallarının Tədrisin elektron idarə edilməsi və imtahanların təşkili şöbəsinə verilməsi 

09-15 
IV həftə 

1. I kollokviumun keçirilməsi (09-17 mart) 

2. Magistratura səviyyəsində təhsil alan II təhsil ili tələbələrinin elmi-tədqiqat təcrübəsinin qiymətləndirilməsi (15 mart) 



16-22 
V həftə 

1. I kollokviumun keçirilməsi (09-17 mart) 

2. Magistratura səviyyəsində təhsil alan II təhsil ili tələbələrinin Elmi-pedaqoji təcrübəsinin başlanılması (16 mart-12 aprel, 4 
həftə) 

3. Novruz Bayramı (20-24 mart) 

23-29 
VI həftə 

1. Novruz Bayramı (20-24 mart) 

Aprel 

30-05 
VII həftə   

06-12 
VIII həftə 

1. Magistratura səviyyəsində təhsil alan II təhsil ili tələbələrinin elmi-pedaqoji təcrübəsinin qiymətləndirilməsi (12-14 aprel) 

13-19 
IX həftə 

1. Magistratura səviyyəsində təhsil alan II təhsil ili tələbələrinin elmi-pedaqoji təcrübəsinin qiymətləndirilməsi (12-14 aprel) 

20-26 
X həftə 

1. II kollokviumun keçirilməsi 

2. 2023/2024-cü tədris ili üçün proqnoz dərs yükünün hazırlanması 

3. Ramazan bayramı (21-24 aprel) 

27-03 
XI həftə 

1. II təhsil ili magistr tələbələrin dissertasiya işlərinin kafedraya təhvil verilməsi  

May 

04-10 
XII həftə 

1. Magistr dissertasiyalarının plagiat sistemi ilə yoxlanılması 

2. 9 may Faşizm üzərində Qələbə günü 

11-17 
XIII həftə 

1. II təhsil ili magistr tələbələrinin dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi 

2. Bakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbələrin buraxılış işlərinin ilkin müzakirəsi 

3. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının cədvəllərinin hazırlanması və təsdiq olunması 

4. Yekun Dövlət Attestasiyasının və Müdafiə Şuralarının cədvəllərinin hazırlanması və təsdiq edilməsi 

18-24 
XIV həftə 

1. III kollokviumun keçirilməsi  

2. Bakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbələrin istehsalat təcrübəsinin yekunlaşması (24 may) 

25-31 
XV həftə 

1. Bakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbələrin istehsalat təcrübəsinin qiymətləndirilməsi 

2. Əvvəlki semestrlərdə yaranan akademik borcların ləğvi üçün təkrar imtahanlara qeydiyyatın aparılması 

3. Müstəqillik Günü (28 may) 

4. Yaz semestrinin dərslərinin yekunlaşması və Edumanda jurnalların bağlanması (31 may) 

İyun 

01-07 
I imtahan həftəsi 

1. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının başlanması 

08-14 1. Əvvəlki semestrlərdə yaranan akademik borcların ləğvi üçün təkrar imtahanların əmrinin verilməsi (12 iyun) 



II imtahan həftəsi 2. Yekun Dövlət Attestasiyasına və dissertasiya müdafiəsinə buraxılan tələbələrə əvvəlki semestrlərdə yaranan akademik 
borclarının ləğv edilməsi üçün təkrar imtahanların keçirilməsi (13-14 iyun)  

15-21 
III imtahan həftəsi 

1. Milli Qurtuluş Günü (15 iyun) 

2. Yekun Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi (19-05 iyul) 

3. II təhsil ili magistr tələbələrinin dissertasiya işlərinin müdafiəsi (19-05 iyul) 

22-28 
IV imtahan həftəsi 

1. Yekun Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi (19-05 iyul) 

2. II təhsil ili magistr tələbələrinin dissertasiya işlərinin müdafiəsi (19-05 iyul) 

3. Silahlı Qüvvələr Günü (26 iyun) 

4. Qurban bayramı (28-29 iyun) 

İyul 

29-05 
V imtahan həftəsi 

1. Yekun Dövlət Attestasiyasının keçirilməsi (19-05 iyul) 

2. II təhsil ili magistr tələbələrinin dissertasiya işlərinin müdafiəsi (19-05 iyul) 

3. Qurban bayramı (28-29 iyun) 

4. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının əsas imtahanlarının bitməsi (05 iyul) 

5. Cari semestrdə yaranan akademik borcların ləğvi üçün təkrar imtahanlara qeydiyyatın aparılması və əmrləşdirilməsi (03-04 
iyul) 

6. Əvvəlki semestrlərdə yaranan akademik borcların ləğvi üçün təkrar imtahanların keçirilməsi (06-07 iyul) 

 06-12 

1. Cari semestrdə yaranan akademik borcların ləğvi üçün təkrar imtahanların keçirilməsi (10-11 iyul) 

2. Yekun Dövlət Attestasiyasında və Müdafiə Şurasında müvəffəq qiymət almış tələbələrin təqdimatlarının hazırlanması və 
bitirmə əmrlərinin verilməsi (06-07 iyul) 

3. Yay semestrinə qeydiyyatın aparılması (06-11 iyul) 

4. Yay semestrinin təqdimatının hazırlanması və əmrləşdirilməsi (12 iyul) 

13-19 
I həftə 

1. Yay semestrinin başlanması (13 iyul) 

2. Yekun Dövlət Attestasiyasında və Müdafiə Şurasında müvəffəq qiymət almış tələbələrin bitirmə əmrlərinin Diplom təsdiq 
sisteminə işlənilməsi 

3. Əsas və əlavə təqaüdlərin siyahılarının hazırlanması və əmrləşdirilməsi  

4. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının nəticələrinə dair yekun hesabatın Elm və təhsil nazirliyinə göndərilməsi 

20-26 
II həftə 

1. Yay semestrinin dərslərinin keçirilməsi 

27-02 
III həftə 

1. Yay semestrinin dərslərinin keçirilməsi 

Avqust 

03-09 
IV həftə 

1. Yay semestrinin dərslərinin keçirilməsi 

10-16 1. Yay semestrinin yekunlaşması (16 avqust) 



V həftə 2. 2023/2024-cü tədris ili üçün akademik təqvimin hazırlanması və təsdiq edilməsi 

17-23 1. Yay semestrinin imtahan sessiyasının keçirilməsi 

24-30   

           

 

 

        Qeyd: Qırmızı: “Bayram günləri” 

 

 

 

                                              Tərtib edən:                                                            Emil Səlimov 


