Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
Kollegiyasının 2014-cü il 6 noyabr tarixli,
1/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
2 nömrəli əlavə

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”na əsasən müraciətin və sənədlərin qəbulu elektron xidməti
üzrə inzibati reqlament
1. Ümumi müddəalar
1.1. Elektron xidmətin adı: “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na (bundan sonra Dövlət Proqramı) əsasən
müraciətin və sənədlərin qəbulu
1.2. Elektron xidmətin məzmunu: Bu xidmət Azərbaycan Respublikası
vətəndaşlarının xarici ölkələrdə təhsilinin təşkil edilməsini əhatə edir.
1.3. Elektron xidmətin göstərilməsinin hüquqi əsası:
1.3.1. “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may
tarixli 429 nömrəli Fərmanının 2-1-ci hissəsi;
1.3.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli 128
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan
gənclərinin seçim Qaydaları”nın 1.2-ci, 1.5-ci, 2.3-cü və 3.3-cü bəndləri;
1.3.3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”,
həmin Qaydalara 1 nömrəli əlavə, eləcə də “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı”nın
13.2-ci bəndi.
1.4.

Elektron

xidməti

göstərən

dövlət

Respublikasının Təhsil Nazirliyi.
1.5. Elektron xidmətin digər icraçıları: Yoxdur.
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qurumunun

adı:

Azərbaycan

1.6. Elektron xidmətin avtomatlaşdırılma səviyyəsi: Tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidmətin icra müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti sorğunun
informasiya sistemi tərəfindən emalı müddətindən asılıdır.
1.8. Elektron xidmətin göstərilməsinin nəticəsi: İstifadəçinin müraciəti və
sənədləri qəbul olunur.

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2.1. Elektron xidmətin növü: İnteraktiv
2.2. Elektron xidmət üzrə ödəniş: Ödənişsiz
2.3. Elektron xidmətin istifadəçiləri: Bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə 29
yaşınadək, magistratura və doktorantura təhsil səviyyələri, o cümlədən rezidentura
üzrə isə 35 yaşınadək olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
2.4. Elektron xidmətin təqdim olunma yeri:
http://www.edu.gov.az/view.php?lang=az&menu=394&id=4411
2.5. Elektron xidmət barədə məlumatlandırma: Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin “Qaynar xətt” xidməti (146), (+994 12) 496-91-13, (+994 12) 496-3477, www.edu.gov.az, www.xaricdetehsil.edu.gov.az
2.6. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur və
onların skan edilmiş surəti elektron qaydada təqdim edilir:
2.6.1. Ali təhsil (bakalavr dərəcəsi) istəyənlər üçün:
2.6.1.1. ərizə-əsaslandırma;
2.6.1.2. doldurulmuş anket;
2.6.1.3. tam orta təhsil haqqında və ya orta ixtisas təhsili haqqında sənədin notariat
qaydada təsdiq edilmiş surəti;
2.6.1.4. ölkənin ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə tələbə qəbulu üzrə
aparılan test imtahanında göstərdiyi nəticələri təsdiq edən sənəd;
2.6.1.5. tələb olunan tədris dili imtahanının (TOEFL, İELTS və sair) və digər
imtahanların verilməsi üzrə müəyyən olunmuş rəsmi sertifikatın notariat qaydada
təsdiq edilmiş surəti (mövcud olduğu halda);
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2.6.1.6. bitirdiyi tam orta və ya orta ixtisas təhsili, və ya hazırda təhsil aldığı ali
təhsil müəssisəsi tərəfindən rəsmi şəkildə təsdiqlənmiş zəmanət məktubu;
2.6.1.7. fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlər (mövcud
olduğu halda);
2.6.1.8. sağlamlıq haqqında arayış (AZS-086 nömrəli tibbi arayış);
2.6.1.9. ilk dəfə olaraq ali təhsil (bakalavr dərəcəsi) almaq məqsədi ilə təsdiq
olunmuş prioritet ixtisaslar üzrə xarici ali təhsil müəssisələrinə özləri daxil olan və
burada təhsil alanlar bu reqlamentin 2.6.1.1-ci, 2.6.1.2-ci, 2.6.1.3-cü, 2.6.1.5-ci,
2.6.1.7-ci və 2.6.1.8-ci yarımbəndlərində göstərilən sənədləri və xarici ölkənin ali
təhsil müəssisəsində müvəffəqiyyətlə (ən azı 4 bal və ya onun ekvivalenti) təhsil
almaları barədə həmin ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənmiş sənədlər.
2.6.2. Xarici ölkələrdə magistr, fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi), elmlər
doktoru dərəcəsi almaq istəyənlər üçün:
2.6.2.1. ərizə-əsaslandırma;
2.6.2.2. doldurulmuş anket;
2.6.2.3. iş yerindən və təhsil aldığı ali məktəbdən zəmanət məktubu;
2.6.2.4. ali təhsil haqqında diplomun, magistr diplomunun və ya fəlsəfə doktoru
diplomunun notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti (əlavələrlə birlikdə);
2.6.2.5. xarici dil imtahanının və tələb olunan digər imtahanların verilməsi üzrə
müəyyən olunmuş müvafiq rəsmi sertifikatın notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti
(mövcud olduğu halda);
2.6.2.6. digər təhsil müəssisələrində, kurslarda, rezidentura, doktorantura və
magistraturada oxumağı təsdiqləyən sənədlər (mövcud olduğu halda);
2.6.2.7. sağlamlıq haqqında arayış (AZS-086 nömrəli tibbi arayış);
2.6.2.8. təsdiq edilmiş prioritet ixtisaslar və təhsil səviyyələri üzrə xarici ali təhsil
müəssisələrinə özləri daxil olan, təhsil almaq üçün dəvət alan, hazırda təhsil alan
şəxslər bu reqlamentin 2.6.2.1-ci, 2.6.2.2-ci, 2.6.2.4-cü, 2.6.2.5-ci, 2.6.2.6-cı və
2.6.2.7-ci yarımbəndlərində göstərilən sənədləri və xarici ali təhsil müəssisəsində
müvəffəqiyyətlə (ən azı 4 bal və ya onun ekvivalenti) təhsil almaları barədə həmin
ali təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənmiş sənədlər (təhsil alanlar üçün);
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2.6.2.9. fəlsəfə doktoru (elmlər namizədi) və ya elmlər doktoru dərəcəsi almaq üçün
xarici ölkədə təhsil almaq istəyən şəxslər üçün müvafiq sənədlərə əlavə olaraq tədris
və tədqiqat işinə dair ümumi məlumat, həmçinin, məqalə, tezis, monoqrafiya, digər
elmi nəşrlər və tədris- metodiki işlərin siyahısı.

3. Elektron xidmətin göstərilməsi üçün inzibati prosedurlar

3.1. İnteraktiv elektron xidmətlər üçün sorğu:
3.1.1. Sorğunun formalaşdırılması:
3.1.1.1.

İstifadəçi

www.xaricdetehsil.edu.gov.az,

www.e-gov.az

və

ya

www.edu.gov.az saytına daxil olur;
3.1.1.2. həmin saytların birində elektron ərizə bölməsindən ərizəni doldurmaq üçün
müvafiq səhifəyə daxil olur;
3.1.1.3. Əlavə 1-dəki elektron ərizəyə daxil olduqdan sonra:
3.1.1.4. birinci bölmədə xaricdə təhsil alacağı ali təhsil müəssisəsi barədə
məlumatları daxil edir;
3.1.1.5. ikinci bölmədə şəxsi məlumatları daxil edir, şəkil əlavə edir, şəxsiyyət
vəsiqəsinin seriyası və nömrəsi qeyd edir və hərbi mükəlləfiyyət keçilməsi haqqında
məlumatları doldurur;
3.1.1.6. üçüncü bölmədə akademik göstəricilər və iş təcrübəsi haqda məlumatlar
daxil edilir;
3.1.1.7. dördüncü bölmədə Dövlət Proqramına müraciət səbəbini əsaslandıran inşa
yazır.
3.1.2. Sorğunun qəbulu: Elektron ərizə təsdiq edildikdən sonra proqram tərəfindən
istifadəçiyə şəxsi kod və parol təyin olunur. Təyin edilən şəxsi kod və parol mütləq
yazılıb götürülür və ya çap edilir. Şəxsi kod və parol hər bir istifadəçiyə onun üçün
nəzərdə tutulmuş “Şəxsi səhifə”yə daxil olmağa icazə verir.
3.2. Elektron xidmətin göstərilməsi və ya imtina edilməsi:
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3.2.1. Sorğunun yerinə yetirilməsindən imtina halları: Sorğunun yerinə
yetirilməsindən aşağıdakı hallarda imtina edilir və sistem tərəfindən bu barədə
istifadəçinin ekranına müvafiq mesajlar verilir:
3.2.1.1. istifadəçinin şəxsi kodu və ya parolu səhv daxil edildikdə;
3.2.1.2. qeydiyyat vaxtı keçmiş olduqda;
3.2.1.3. istifadəçi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə çatışmazlıqlar (elektron ərizə
formasının tam və ya düzgün doldurulmaması, bu reqlamnetin 2.6-cı bəndində
göstərilən sənədlərdən birinin və ya bir neçəsinin təqdim edilməməsi) aşkar
edildikdə.
3.2.2. Sorğunun qəbulu: İmtina üçün əsas olmadıqda sorğu qəbul olunur.
3.3. Sorğunun icrası:
3.3.1. Ardıcıl hər bir inzibati əməliyyat, o cümlədən məsul şəxs haqqında
məlumat: Elektron xidmətin göstərilməsinə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsi məsuliyyət daşıyır.
3.3.2. Hər bir inzibati əməliyyatın məzmunu, yerinə yetirilmə müddəti və/və ya
maksimal yerinə yetirilmə müddəti: Elektron xidmətin icra müddəti sorğunun
informasiya sistemi tərəfindən emalı müddətindən asılıdır.
3.3.3. İnzibati əməliyyatda iştirak edən digər dövlət orqanı haqqında məlumat:
Yoxdur.
3.3.4 Hər bir inzibati prosedurun nəticəsi və onun verilməsi qaydası:
İstifadəçi müraciətinin və sənədlərinin qəbul olunması haqqında məlumatı “Şəxsi
səhifə”sinə daxil olmaqla əldə edir.
3.4. Elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət:
3.4.1. Nəzarət forması: Elektron xidmətin göstərilməsi zamanı aparılan proseslərə
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin proqram təminatı vasitəsilə onlayn
qaydada nəzarət edilir.
3.4.2 Nəzarət qaydası: Prosesdə yaranan hər hansı anlaşılmazlığın aradan
qaldırılması və ya dəstəyin göstərilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin “Qaynar xətt” (146) xidməti fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda proseslə
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bağlı hər hansı sual yaranarsa istifadəçilər esupport@edu.gov.az elektron ünvanı
vasitəsi ilə öz suallarını bildirə bilərlər.
3.5. Elektron xidmətin göstərilməsi üzrə mübahisələr:
3.5.1. İstifadəçinin şikayət etmək hüququ haqqında məlumat: Elektron xidmətin
göstərilməsindən

və

ya

elektron

xidmətin

göstərilməsindən

imtinadan

qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət verilə bilər.
3.5.2. Şikayətin əsaslandırılması və baxılması üçün lazım olan informasiya:
İnzibati şikayətin forması “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 74-cü maddəsinə uyğun olmalıdır.
3.5.3. Şikayətin baxılma müddəti: Şikayət inzibati orqana verildikdə, şikayətə
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 78-ci maddəsinə
əsasən 1 ay müddətində baxılır. Məhkəməyə verilən şikayətə Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

6

