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2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin  

imtahan sessiyasının keçirilməsi haqqında 

 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin 02.06.2020-ci il tarixli F-277 nömrəli əmrini 

rəhbər tutaraq 2019/2020-ci tədris ilində Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) bakalavriat və 

magistratura səviyyələri üzrə yaz semestrinin imtahan sessiyasının qüvvədə olan normativ 

sənədlər əsasında təşkil edilməsi məqsədi ilə 

əmr edirəm: 

1. Tədris qrafiklərinə uyğun olaraq bakalavriat və magistratura səviyyələri üzrə BDU-nun bütün 

fakültələrində və Qazax filialında onlayn dərslərin 2020-ci il may ayının 31-də 

yekunlaşdırılması nəzərə alınsın və yaz semestrinin imtahan sessiyası 2020-ci il iyun ayının  

8-dən başlamaqla 5 (beş) həftə müddətində keçirilsin. 

2. Bakalavriat səviyyəsinin əyani təhsilalma forması üzrə I-III kurs, qiyabi təhsilalma forması üzrə 

I-IV kurs tələbələri, I kurs magistrantlar, alt qruplarda, həmçinin ləğv olunmuş fənlər üzrə 

yaradılmış əlavə qruplarda təhsil alan tələbə və magistrantlar üçün 2019/2020-ci tədris ilinin 

yaz imtahan sessiyasının imtahanları onlayn rejimdə şifahi formada təşkil edilsin.  

3. SABAH qruplarında təhsil alan tələbələr üçün zərurət yarandığı hallarda müəyyən fənlər üzrə 

imtahanlar onlayn rejimdə test formasında aparılsın. 

4. 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrində Universitetdə təşkil olunmuş onlayn dərslərdə 

iştirakından asılı olmayaraq bütün tələbələr (magistrantlar) üçün müvafiq ixtisasın tədris 

planında nəzərdə tutulmuş fənlər üzrə cari qiymətləndirilmə 50 (əlli) bal kimi qəbul edilsin. 

5. 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyası ərzində imtahanlarda onlayn 

rejimdə iştirak edə biləcək tələbələrin (magistrantların) siyahısı dəqiqləşdirilsin və bu barədə 

Tədrisin təşkili və idarə olunması Mərkəzi və Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzinə 

2020-ci il 05 iyun tarixinədək müvafiq məlumat verilsin.  
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6. Sessiyanın sonunadək onlayn rejimdə imtahanlarda iştirak edə bilməyəcək tələbələr 

(magistrantlar) imtahan sessiyası başlayanadək müvafiq fakültə rəhbərliyinə məlumat 

verməlidirlər. Bu barədə fakültə dekanlıqları tərəfindən tələbələr (magistrantlar) qabaqcadan 

məlumatlandırılsın. 

7. Yaz semestrinin imtahan sessiyasında müvafiq ixtisasın tədris planına uyğun fənlər üzrə 

keçiriləcək imtahanların siyahısı müəyyənləşdirilsin və imtahanların keçirilmə cədvəlləri tərtib 

edilsin. Bu zaman imtahanların iki növbədə (saat 10:00 - 13:00 və saat 14:00 - 17:00 

aralıqlarında, istirahət və bayram günləri istisna olmaqla) keçirilməsi nəzərə tutulsun.  

8. Fənn üzrə imtahan biletləri fənn müəllimləri tərəfindən tərtib edilsin və kafedra müdiri 

tərəfindən elektron vasitələrin köməyi ilə və ya ənənəvi qaydada təsdiq edilsin. Bu zaman fənn 

üzrə tərtib olunmuş imtahan sualları məzmun və əhatəlilik əsas götürülərək müvafiq qaydada 

azaldılsın və sadələşdirilsin. 

9. İmtahanlarda şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək məqsədi ilə imtahan prosesi video-yazılış 

aparılmaqla kafedra müdiri, fənn müəllimi və kafedranın əlavə bir əməkdaşının iştirakı ilə 

onlayn rejimdə keçirilsin. Nəticələr imtahanın gedişində tələbələrə elan edilsin.  

10. İmtahanın nəticələri təsdiq üçün həmin gün müvafiq qaydalara uyğun olaraq aidiyyatı üzrə 

Tədrisin təşkili və idarə olunması Mərkəzinə və Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar 

Mərkəzinə təhvil verilsin. 

11. İmtahanlarda iştirak edən bilməyən tələbə və magistrantların müraciətləri əsasında 

(müraciətlər cari ilin iyul ayının 10-nə qədər qəbul olunmaqla) 2020-ci ilin avqust ayı ərzində 

ödənişsiz əsaslarla icmal mühazirələr (3-4 həftə müddətində) təşkil olunsun. 

12. Fənni (fənləri) yenidən dinləmədən akademik borcu əvvəlki semestrdə (semestrlərdə) 

yaranmış iki fənn üzrə (hər fəndən bir dəfə olmaqla) imtahanda iştirak etmək istəyən 

bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsil alanlar (kontingentdə saxlanılmış tələbələr də 

daxil olmaqla) üçün növbəti semestr başlayana qədər ödənişsiz imtahan sessiyası təşkil 

edilsin.  

13. Cari tədris ilinin yaz semestrinin nəticələrinə görə təqaüd almaq hüququ olan tələbələrin 

siyahısı cari ilin sentyabr ayında 2020/2021-ci tədris ili başlayanadək müəyyən edilsin.  

14. Cari tədris ilinin yaz semestrinin nəticələrinə görə akademik borcu yaranmış və akademik 

borcunu 2020/2021-ci tədris ili başlayanadək ləğv etmiş tələbələr də növbəti semestrdə 

təqaüd almaq hüququ olan tələbələrin siyahısına daxil edilsin. 

15. Fakültə dekanlarına tapşırılsın ki: 

a) onlayn rejimdə keçirilən imtahanların video-yazılışlarının aparılmasını təmin etsinlər; 

b) bütün tədris qruplarında tələbələrin istək və arzularına diqqətlə yanaşsınlar; 



3 

c) imtahanların gedişinə nəzarətin artırılması məqsədilə fakültələrdə eyni fənlər üzrə 

qrupların birləşdirilməsini və imtahan cədvəllərinin səmərəli tərtibinin koordinasiyasını 

təmin etsinlər. Bu məqsədlə imtahan cədvəllərinin tərtibi zamanı alt qruplarda, yaz 

semestrində əlavə yaradılmış qruplarda iştirak edən tələbələr (magistrantlar) üçün 

fənlər üzrə imtahanların koordinasiyası təmin edilsin; 

d) imtahan cədvəlləri üzrə müvafiq kafedralarda onlayn rejimdə məsləhət saatlarının 

keçirilməsini, tələbələrin fənn üzrə tədris proqramları və digər zəruri tədris-metodiki 

vəsaitlərin elektron versiyası ilə təmin edilməsini həyata keçirsinlər; 

e) ödənişli təhsil alan tələbələrin (magistrantların) təhsil haqqının, əvvəlki və cari tədris 

illərindən qalan təhsil haqqı borcunun (əlavə və alt qruplar, yay semestri və digər təhsil 

formaları üzrə kredit ödəmələri daxil olmaqla) vaxtında mövcud qaydalara uyğun olaraq 

ödəmələrinə nəzarət etsinlər. Bu zaman tələbələrin fərdi müraciətlərinə diqqətlə 

yanaşılsın, onların sosial vəziyyəti araşdırılsın və müvafiq qərarın qəbul edilməsi üçün 

təkliflər hazırlansın. 

16. İmtahanlarda tələbələrin (magistrantların) biliyinin qiymətləndirilməsində qeyri-obyektivliyə yol 

verilməsinin qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlər görülsün. Hər bir neqativ hal üçün fakültə 

dekanlarının və kafedra müdirlərinin birbaşa məsuliyyət daşıdıqları onların nəzərinə çatdırılsın.  

17. İmtahanların təşkilində və gedişatında nöqsanlara, neqativ hallara yol vermiş şəxslər barədə 

mövcud qanunvericiliyə uyğun ciddi tədbirlər görülsün.  

18. İmtahan sessiyası zamanı yaz semestri ərzində cari və aralıq qiymətləndirmənin ümumi 

nəticələrinə, habelə aralıq qiymətləndirmənin nəticəsinə görə, eləcə də üzrlü və üzrsüz 

səbəblərdən imtahanda iştirak etmədiyinə görə akademik borcu yaranmış tələbələrə 

(magistrantlara) həmin fənlərdən imtahan vermək üçün növbəti semestr başlayanadək vaxt 

verilsin.  

19. Tədrisin təşkili və idarə olunması Mərkəzinə, Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzinə 

və İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinə tapşırılsın ki: 

a) imtahan prosesinin video-yazılışlarının saxlanılmasını təmin etsinlər; 

b) imtahan sessiyasının mövcud qaydalara uyğun keçirilməsinə, sessiyanın gedişini və 

nəticələrini əks etdirən bütün statistik forma və hesabatların vaxtında tərtib edilməsinə ciddi 

nəzarət etsinlər; 

c) imtahanların keçirilməsinə müvafiq texniki şərait yaratsınlar.  

20.  Elmi Kitabxananın direktoruna tapşırılsın ki, sessiyanın təşkili zamanı Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil nazirinin 2020-ci il 20 may tarixli 01-11-522/15 nömrəli məktubuna 

əlavə olunmuş “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) profilaktikasına dair 

metodiki göstərişlər”ə riayət olunmaqla Elmi Kitabxananın saat 830-dan 1900-dək növbəli 
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şəkildə fəaliyyət göstərməsini təmin etsin və fakültə dekanları ilə birlikdə tələbələrin dərsliklər 

və dərs vəsaitləri ilə təmin olunmasına lazımı şərait yaratsın.  

21. Cari tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasının gedişinə operativ nəzarət etmək 

məqsədi ilə rektorluğun aşağıda adları qeyd olunan nümayəndələri müvafiq fakültələrə təhkim 

edilsinlər: 

- Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektor – Kimya, Biologiya, Ekologiya və 

torpaqşünaslıq fakültələri; 

- Elm və innovasiyalar üzrə prorektor – Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat və 

kibernetika, Tarix, Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültələri; 

- Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor – Hüquq, Sosial 

elmlər və psixologiya, Şərqşünaslıq, Jurnalistika və Kitabxanaçılıq-informasiya 

fakültələri; 

- Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor – Fizika, Coğrafiya, Geologiya və Filologiya 

fakültələri. 

22. 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sessiyasında tələbələrin qiymətləndirmə 

qaydalarından və nəticələrinin qiymətləndirilməsindən olan şikayətlərini araşdırmaq və düzgün 

qiymətləndirməni təmin etmək məqsədilə Apellyasiya Komissiyası yaradılsın. Apellyasiya 

Komissiyası sessiya dövründə daxil olan (qərargahın onlayn rejimdə fəaliyyətinə üstünlük 

verilsin) hər bir şikayətin operativ şəkildə araşdırılmasını təmin etsin. 

23. Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektora tapşırılsın ki, 

universitetdaxili nizam-intizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə və Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil nazirinin 2020-ci il 20 may tarixli 01-11-522/15 nömrəli məktubuna 

əlavə olunmuş “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) profilaktikasına dair 

metodiki göstərişlər”ə riayət olunmasına nəzarət etsin.  

24. İctimaiyyətlə əlaqələr və informasiya şöbəsinə tapşırılsın ki, sessiyaya hazırlıq və onun gedişi 

müntəzəm surətdə BDU-nun rəsmi internet səhifəsində və KİV-lərdə işıqlandırılsın. 

25. Əmr Bakı Dövlət Universitetinin Qazax filialında da icra üçün qəbul edilsin. 

26. Bu əmrin surətinin Universitetin bütün fakültələrinə, Qazax filialına və digər aidiyyatı struktur 

bölmələrinə çatdırılması Sənədlərlə və müraciətlərlə iş şöbəsinə tapşırılsın. 

27. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm. 

Əsas: Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin 2020-ci il 02 iyun tarixli F-277 nömrəli 

əmri, 2020-ci il 31 may tarixli 04-11-548/15 və 2020-ci il 20 may tarixli 01-11-522/15 nömrəli 

məktubları, BDU Elmi Şurasının 22.05.2020-ci il tarixli Qərarı 

 

         Bakı Dövlət Universitetinin rektoru                                                Elçin Babayev 
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Layihəni hazırlayıb:  Razılaşdırılıb: 

 

____________________Elçin Məmmədov 

Tədrisin təşkili və idarə olunması 

Mərkəzinin direktoru 

  

_________________ İradə Əliyeva 

Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları  

üzrə prorektor 

 

 

__________________Məmməd Rəcəbov 

Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar 

Mərkəzinin direktoru 

  

_______________Hüseyn Məmmədov 

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor 

   

_________________ Əliş Ağamirzəyev 

Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və 

ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor 

   

_________________ Firuzə Babayeva 

Baş mühasib 

 

   

_________________ Tofiq Sadıxov 

Hüquq sektorunun müdiri 

 


