Professor-müəllim heyətinin və tələbələrin nəzərinə !
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Koronavirus (COVİD-19)
pandemiyasının ölkənin təhsil müəssisələrində təhsil prosesinə mənfi təsirinin aradan
qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” 2020-ci il 18 may tarixli 179 nömrəli Qərarı və
Təhsil Nazirliyinin 20.05.2020-ci il tarixli, 01-11-522/15 nömrəli məktubundan irəli gələn
tələblərin yerinə yetirilməsi və ali təhsil müəssisəsinə mümkün qədər az sayda tələbənin
gəlməsinin təmin edilməsi ilə əlaqədar Yekun Dövlət Attestasiyası və Yaz imtahan
sessiyasının təşkili ilə əlaqədar nəzərdə tutulan tədbirləri nəzərinizə çatdırırıq.
1. Bakalavriat və magistratura səviyyələrində buraxılış kurslarında Yekun
Dövlət Attestasiyasının təşkili:
1.1. Bakalavriat səviyyəsində xüsusi qabiliyyət tələb edən və digər ixtisaslar üzrə
aralıq qiymətləndirmə nəzərə alınmaqla Yekun Dövlət Attestasiyası ÜOMG-yə əsasən
aparılacaq.
1.2. Magistratratura səviyyəsində magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi onlayn
formatda - “ZOOM cloud meetings” və ya “Microsoft Teams” platformalarında şifahi
keçiriləcək.
2. Yaz semestrinin imtahan sessiyasının təşkili
2.1. Bütün təhsil səviyyələrində təcrübələr 91 balla qiymətləndiriləcək.
2.2. Prerekvizit (davamlı) fənlər üzrə imtahan keçirilmədən qiymətləndirmədə ötən
semestrin imtahan nəticələri əsas götürüləcək.
Məs., Rəngkarlıq - 1, Aktyor sənəti (əməli təlim) - 3 və s.
2.3. Aralıq imtahanların qiymətləndirilməsində fənlər üzrə cari qiymətləndirmə
aparılmadan imtahan nəticələrinə əsasən, 100 ballıq (imtahan biletinin hər suallı 20 balla
qiymətləndirilməklə) sistem tətbiq ediləcək.
2.4. Tədris planına müvafiq prerekvizit (davamlı) olmayan fənlər üzrə bütün
imtahanlar onlayn formatda - “ZOOM cloud meetings” və ya “Microsoft Teams”
platformalarında keçiriləcək.
2.5. Bakalavriat və magistratura səviyyələrində yaz imtahan sessiyasında,
magistratura səviyyəsində Yekun Dövlət Attestasiyasında onlayn iştirak edə bilməyən və
ya iştirak edib, qeyri-müvəffəq qiymət almış tələbələrə bu imtahanları avqust-sentyabr
aylarında verə bilməsi üçün şərait yaradılacaq.
2.6. Tələbələrin istəyi və müraciətləri olduğu halda (müraciətlər iyul ayının 5-nə
qədər qəbul olunur), cari ilin avqust ayı ərzində (3-4 həftə müddətində) ödənişsiz əsaslarla
icmal mühazirələr təşkil olunacaq.
2.7. Əvvəlki semestrlərdə iki fənn üzrə (hər fəndən bir dəfə olmaqla) akademik borcu
olan tələbələr fənni dinləmədən təkrar imtahanlarda iştirak üçün ödəniş etməyəcək.
3. DAK-ın və Yaz semestrinin imtahan sessiyasının mütəşəkkil keçirilməsi üçün
tələbələr onlara göndərilən ərizə formalarını dolduraraq e-mail vasitəsi ilə dekanlıqlara
göndərməlidirlər.
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