
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı»nın həyata keçirilməsi üzrə 
TƏDBİRLƏR  PLANI 

 

Sıra Tədbirin adı Tədbirin məqsədi İcra müddəti İcraçılar Nəticələr (monitorinq 
göstəriciləri) 

8.1. Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almaları prosesinin normativ hüquqi bazasının yaradılması 
8.1.1. Gənclərin xarici ölkələrin 

nüfuzlu ali məktəblərində 
təhsil almaları prosesini 
tənzimləyən qaydaların 
hazırlanması və müvafiq 
normativ hüquqi bazanın 
təkmilləşdirilməsi 

Gənclərin xarici ölkələrin ali 
məktəblərində təhsil almaları 
üçün hüquqi əsasların 
təkmilləşdirilməsi 

2007 Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında Təhsil 
üzrə Komissiya, 
Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, Azərbaycan 
Respublikasının Tələbə 
Qəbulu üzrə Dövlət 
Komissiyası, İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Gənclər və İdman 
Nazirliyi, Dövlət Neft 
Fondu, Hərbi 
Komissarlığı, Ədliyyə 
Nazirliyi 

Bu sahədə 
təkmilləşdirilmiş 
qanunvericilik 
bazasının yaradılması 

8.1.2. Dövlət Proqramının 
icrasına dair illik 
hesabatların hazırlanması 

Dövlət Proqramının həyata 
keçirilməsində şəffaflığın 
təmin edilməsi 

mütəmadi  
(ildə bir dəfə) 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında Təhsil 
üzrə Komissiya, 

Dövlət Proqramının 
icrasına dair illik 
hesabatların Təhsil 
üzrə Komissiya 



Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi 

tərəfindən təsdiqi və 
dərci 

8.2. Gənclərin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil prosesinin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin yaradılması 
8.2.1. Dövlət Proqramının 

maliyyələşdirilməsi 
tədbirlərinin 
müəyyənləşdirilməsi və 
həyata keçirilməsi 

Dövlət Proqramının maliyyə 
resursları ilə təmin edilməsi 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət 
Neft Fondu,  
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi 

Dövlət Proqramının 
maliyyə təminatının 
müəyyənləşdirilməsi 

8.2.2. Ödənişin formaları, 
mənbələri və s. nəzərə 
alınmaqla təhsil haqlarının 
ödənilməsi qaydalarının 
hazırlanması və təsdiqi 

Təhsil haqlarının ödənilməsi 
qaydasının konkret şəkildə 
göstərilməsi 

2007 Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Təhsil 
Nazirliyi, Dövlət Neft 
Fondu, Maliyyə 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi 

Təhsil haqlarının 
ödənilməsi 
qaydalarının təsdiq 
edilməsi 

8.2.3. Gənclərin təhsil aldıqları 
müddət ərzində sosial, 
mədəni-məişət məsələləri 
və s. üzrə müvafiq 
xərclərinin hesablanması 
normativlərinin 
hazırlanması 

Gənclərin təhsil aldıqları 
müddət ərzində sosial, 
mədəni-məişət və s. 
problemlərinin həlli 

2007 Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, Maliyyə 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi 

Tələbələrin sosial 
məsələləri sistemli 
şəkildə idarə 
olunmasını təmin edən 
normativlərin qəbul 
olunması 

8.2.4. Xarici ölkələrin nüfuzlu ali 
məktəblərində gənclərin 
təhsil almaları prosesinin 
maliyyələşdirilməsi üçün 
mümkün olan bütün 
maliyyə mənbələrinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Daha çox gəncin xarici 
ölkələrin nüfuzlu ali 
məktəblərində təhsil 
almasına nail olunması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respulikasının İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi, 
Təhsil Nazirliyi, Dövlət 
Neft Fondu 

Gənclərin xaricdə 
təhsili üçün istifadə 
edilmiş maliyyə 
mənbələrinin sayı 

8.2.5. Ayrılan maliyyə 
vəsaitlərinin istifadəsinin 
qiymətləndirilməsi və 
monitorinqi 

Ayrılan maliyyə 
vəsaitlərindən səmərəli 
istifadənin təmin edilməsi 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, 

Qiymətləndirmə və 
monitorinqin 
nəticələrinə dair 
hesabat 



Maliyyə Nazirliyi 
8.3. İxtisaslar və təhsil proqramları üzrə ölkənin ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi 

8.3.1. Gənclərin xarici ölkələrdə 
təhsili ilə bağlı ümumi 
prioritetlər, respublikada 
aparılan islahat və struktur 
dəyişiklikləri və ölkənin 
ehtiyacları nəzərə 
alınmaqla ixtisaslar üzrə 
tələbatın öyrənilməsi üçün 
tövsiyələrin hazırlanması 

Gənclərin xarici ölkələrdə 
təhsil almaları üçün ümumi 
prioritetlərin 
müəyyənləşdirilməsində 
vahid yanaşmanın təmin 
edilməsi 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Təhsil 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, 
Gənclər və İdman 
Nazirliyi, Rabitə və 
İnformasiya 
Texnologiyaları 
Nazirliyi, Tələbə Qəbulu 
üzrə Dövlət Komissiyası, 
Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası 

Müəyyənləşdirilən 
prioritetlər və 
hazırlanan tövsiyələrlə 
əlaqədar normativ-
hüquqi sənədlərin 
qəbul edilməsi 

8.3.2. Dünyada gedən inkişaf 
perspektivləri, elmi-texniki 
potensialın inkişafı və 
ölkənin inkişaf strategiyası 
və prioritetləri nəzərə 
alınmaqla sahələrə görə 
ehtiyacların pillələr üzrə 
(ixtisasartırma, bakalavr, 
magistr, ordinatura, 
rezidentura, doktor) 
müəyyənləşdirilməsi 

Xaricə təhsil almaq üçün 
lazım olan ixtisaslara 
tələbatın təhsil proqramları 
üzrə müəyyənləşdirilməsi 

mütəmadi (ildə bir 
dəfə) 

Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, 
Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası 

Pillələr üzrə ehtiyacları 
özündə əks etdirən 
müvafiq sənədin 
qəbulu 



8.3.3. Maliyyə imkanları və 
ölkələrarası tələbə 
mübadiləsi əsasında təhsil 
alanlar nəzərə alınmaqla 
respublika üzrə növbəti 
tədris ili üçün xaricdə 
təhsil alacaq gənclərin 
hazırlanması planının tərtib 
edilməsi 

Maliyyə imkanları nəzərə 
alınmaqla xaricə təhsil 
almağa göndəriləcək 
gənclərin dəqiq siyahısının 
müəyyənləşdirilməsi 

mütəmadi (ildə bir 
dəfə) 

Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında Təhsil 
üzrə Komissiya, Təhsil 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, 
Maliyyə Nazirliyi 
 

Xaricdə təhsil üzrə illik 
planın Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Təhsil üzrə Komissiya 
tərəfindən təsdiqi  

8.4. Ölkənin ehtiyaclarına uyğun olaraq xarici ölkələrin müvafiq ali məktəblərinin müəyyənləşdirilməsi 
8.4.1. Xaricdəki ali təhsil 

müəssisələrinin dünya və 
region üzrə reytinqi, 
müəyyənləşdirilmiş 
prioritet istiqamətlər üzrə 
tələb edilən təhsilin 
səviyyəsi, tələbənin təhsil, 
sosial təminat və s. xərcləri 
nəzərə alınmaqla ən 
optimal variantlar əsasında 
müvafiq ali məktəblərin 
müəyyənləşdirilməsi 

Məhdud resursların 
məhdudluğu nəzərə 
alınmaqla ölkəmizin prioritet 
istiqamətləri üzrə səmərəli 
istifadənin təmin edilməsi 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının  
Təhsil Nazirliyi, Xarici 
İşlər Nazirliyi, İqtisadi 
İnkişaf Nazirliyi, Tələbə 
Qəbulu üzrə Dövlət 
Komissiyası 
 

Xaricdəki ali təhsil 
müəssisələrinin 
siyahısının tərtibi və 
hər il yeniləşdirilməsi 

8.4.2. Seçilmiş təhsil 
müəssisələrində 
ixtisasların siyahısının 
tərtib edilməsi, tədris 
prosesi, təhsil haqqı və 
digər məsələlər üzrə 
məlumatların toplanması 
və mütəmadi 
yeniləşdirilməsi 

Xarici ali təhsil müəssisələri 
ilə bağlı məlumat bankının 
yaradılması nəticəsində 
seçim imkanlarının 
asanlaşdırılması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi, Xarici 
İşlər Nazirliyi 

Xarici ali təhsil 
qurumları ilə bağlı 
məlumat bankının 
yaradılması 



8.4.3. Müəyyənləşdirilmiş xarici 
tərəfdaş qurumları və təhsil 
müəssisələri ilə əməkdaşlıq 
haqqında müqavilələrin 
imzalanması 

a) Göndərən və qəbul edən 
(xarici təhsil müəssisəsi) 
tərəflərin qarşılıqlı 
öhdəliklərin müəyyənləşməsi 
b) iki tərəf arasında lazımi 
etimadın yaradılması və 
nəticə etibarilə seçim 
prosesində ehtimal olunan 
mənfi halların qarşısının 
alınması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf 
Nazirliyi, Xarici İşlər 
Nazirliyi 

Xarici ali təhsil 
təşkilatları və 
müəssisələri ilə 
müqavilələrin 
imzalanması 

8.5. Seçim meyarlarının müəyyənləşdirilməsi 
8.5.1. Xarici ölkələrin ali 

məktəblərinə qəbul posesi 
ilə bağlı təhsil proqramları 
üzrə Dövlət Proqramının 
müddəalarına uyğun olaraq 
qaydaların hazırlanması 

Vahid qəbul qaydalarının 
formalaşdırılması 

2007-ci il Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Təhsil 
Nazirliyi, Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, 
Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 

Hazırlanan qaydalar 
üzrə normativ hüquqi 
sənədlərin qəbul 
edilməsi 

8.6. Xaricdə təhsil alan gənclərin təhsilalma keyfiyyətinin monitorinq və qiymətləndirilməsinin aparılması və müvafiq məlumat 
bazasının yaradılması 

8.6.1. Xarici ölkələrdə təhsil alan 
tələbələr haqqında 
məlumat bazasının 
yaradılması 

Dövlət Proqramı 
çərçivəsində tələbata uyğun 
təhsil planları hazırlanarkən 
məlumatların nəzərə 
alınması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Təhsil 
Nazirliyi, Xarici İşlər 
Nazirliyi 

Yaradılmış baza 

8.6.2 Tədris dövründə dövründə  
tələbələrin müvəffəqiyyət 
dərəcəsinin izlənməsi 
izlənməsi məqsədilə 
mütəmadi olaraq 

Tədris dövründə tələbələrlə 
iş və onlara nəzarətin 
sistemli şəkildə 
aparılmasının təmin 
olunması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respulikasının Təhsil 
Nazirliyi, Xarici İşlər 
Nazirliyi, Xaricdə 
yaşayan 

Monitorinqlərin 
keçirilməsinə dair 
hesabatlar 



monitorinqin keçirilməsi Azərbaycanlılarla iş üzrə 
Dövlət Komitəsi 

8.6.3. Tədris dövründə gənclər 
arasımda vətəndaşlıq və 
azərbaycançılıq ideyasının 
təbliğ edilməsi 

Azərbaycan Respublikasını 
beynəlxalq arenada layiqli 
təmsil etməklə vətənə 
sədaqətli kadrların 
hazırlanması 

mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Xarici 
İşləlr Nazirliyi, Təhsil 
Nazirliyi, Xaricdə 
yaşayan 
Azərbaycanlılarla iş üzrə 
Dövlət Komitəs, Gənclər 
və İdman Nazirliyi 

Xarici ölkələrdə 
tələbələrin iştirakı ilə 
təşkil edilən mədəni-
ictimai-siyasi 
tədbirlərin sayı 

 
8.7. Məzunların potensialından daha səmərəli istifadə edilməsi mexanizminin yaradılması 

8.7.1. Məzunlar üçün “məcburi 
xidmət” prinsipi (dövlət və 
ya ictimai tələbatlar 
baxımından “məcburi 
xidmət”ə ehtiyac duyulan 
sahələr, “məcburi xidmət” 
müddəti, “məcburi xidmət” 
şərtləri və s. məsələlər) 
üzrə qaydaların və 
normativlərin hazırlanması 

Hazırlanan mütəxəssislərin 
potensialından ölkənin 
sosial-iqtisadi inkişafında 
səmərəli istifadə olunması 

Mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Təhsil 
Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Maliyyə Nazirliyi 

Ölkəyə qayıdan 
məzunların xüsusi 
çəkisi 

8.7.2. Məzunların işlə təmin 
edilməsi məqsədi ilə 
dövlətlə işəgötürənlər 
arasında əməkdaşlığın 
qurulması  

İşəgötürənlərlə xaricdə təhsil 
alan gənclər arasında 
əlaqələrin qurulması, 
mütəxəssislərin işlə təmin 
edilməsi üçün hər iki tərəfin 
məsuliyyətinin müəyyən 
edilməsi 

Mütəmadi Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər 
Kabineti, Təhsil 
Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi, 
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, 
Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti yanında 
Dövlət Qulluğu 
Məsələləri üzrə 
Komissiya, Azərbaycan 

İşlə təmin olunan 
məzunların sayı 



Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyi 
 

 

 

 


