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GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 

Hesabat dövründə ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar və bu təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin 
statusuna uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar müzakirə edilmişdir. 

Hesabat ili ərzində Nazirliyin Akkreditasiya şöbəsində Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 28.09.2010-cu il tarixli, 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsinin 
akkreditasiyası Qaydaları”na və “Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının 
tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar”a (ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili 
müəssisələri üçün) Nazirlər Kabinetinin  "Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil 
infrastrukturu normativləri"nin təsdiq edilməsi haqqında 2012-ci il 23 aprel tarixli, 87 nömrəli və 
“Təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normalar, ümumi 
sanitariya-gigiyena tələbləri, şagird yerləri ilə təminat normativləri”nin təsdiq edilməsi haqqında 
3 avqust 2012-ci il tarixli, 171 nömrəli qərarlarına uyğun olaraq edilmiş dəyişiklik və əlavələrin 
müzakirəsi keçirilmişdir.  

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar görülmüş təşkilati 
işlər. Belə ki, 7 ali təhsil müəssisəsi (2 özəl, 5 dövlət) akkreditə edilmişdir. 2 ali təhsil 
müəssisəsinin (Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası və Azərbaycan 
Dövlət Dəniz Akademiyası) akkreditasiyasının nəticələri müzakirə ərəfəsindədir. Azərbaycan 
Turizm İnstitutunun akkreditasiyası İnstitutun müraciəti əsasında 2012-2013-cü tədris ilinə 
keçirilmişdir. 

11 orta ixtisas təhsili müəssisəsi akkreditasiya olunmuş və nəticələri Şurada müzakirə 
edilmişdir.  

Naxçıvan Musiqi Kollecinin akkreditasiyası Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2010-cu il 28 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təhsil 
müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"nda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil 
Nazirliyinə həvalə olunmuşdur. 

14 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsi (10 peşə liseyi, 4 peşə məktəbi) akkreditə 
olunmuşdur. Onların 4-ünün akkreditasiyasının nəticələri Akkreditasiya Şurasında müzakirə 
edilmiş və həmin müəssisələrə akkreditə olunmalarına dair müvafiq keyfiyyət sənədi ─ sertifikat 
verilmişdir. 10 ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinin akkreditasiyasının nəticələri müzakirə 
ərəfəsindədir.  

Təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq, 2012-ci ildə 11 ümumtəhsil məktəbindən 7-sinin 
akkreditasiyası keçirilmişdir. Qrafikdə nəzərdə tutulmuş  4 ümumtəhsil müəssisəsinin 
akkreditasiyası məktəblərdə əsaslı təmir işləri ilə əlaqədar olaraq başqa vaxta keçirilmişdir. 
Akkreditasiyası keçirilmiş 7 (yeddi) ümumtəhsil məktəbinin akkreditasiyasının nəticələri 
müzakirə ərəfəsindədir. 2012-2013-cü tədris ilinin  qrafikində akkreditasiyası nəzərdə tutulmuş 
11 ümumtəhsil məktəbindən 2-sinin akkreditasiyası keçirilmişdir.   

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası üçün yaradılmış akkreditasiya komissiyalarının 
hazırladıqları arayışlar tanış olmaq üçün təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə təqdim olunmuş, 
Şöbədə aidiyyəti olan digər şöbələrlə birlikdə araşdırıldıqdan sonra təqdimatlar əsasında Təhsil 
Nazirliyinin Akkreditasiya şurasının müzakirəsinə çıxarılmışdır. 



Akkreditasiyası keçirilmiş təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının nəticələri 
Akkreditasiya şurasında müzakirə edilmiş, müzakirələrin protokolları tərtib edilmiş və Şuranın 
qərarlarına müvafiq əmr layihələri və müəssisələrin akkreditə olunmasına dair sertifikatlar 
hazırlanmışdır. 

 
Təhsil müəssisələrinin lisenziyalaşdırılması ilə bağlı görülmüş işlər. Hesabat ilindəm 

lisenziya alınması ilə bağlı Akkreditasiya şöbəsinə 60 müraciət daxil olmuşdur. Onların 18-i özəl 
məktəbəqədər təhsil, 2-si ümumi təhsil müəssisəsinə lisenziya verilməsi, 8-i isə özəl ali, 
ümumitəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə verilmiş lisenziyanın müddətinin artırılması 
ilə bağlı olmuşdur. Digər ərizə və məktublar məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə, mühafizə 
xidməti və kurslarına lisenziya verilməsi barədə olmuşdur. Həmin məktublarda qaldırılmış 
məsələlər araşdırılmış və müəssisələrə müvafiq cavab məktubları göndərilmişdir. Sənədləri 
qaydasında olmayan və ya standartların tələblərinə cavab verməyən müəssisələrə lisenziya 
verilməsinə imtina edilmişdir. Lisenziya almaq üçün təsisçilərin Nazirliyə təqdim etdikləri 
sənədlərin qeydiyyatı aparılmışdır. Bu müraciətlərin araşdırılması üçün Təhsil Nazirliyinin mü-
vafiq əmrləri ilə neytral şəxslərdən ibarət ekspert qrupları yaradılmışdır. Ekspert qrupları həmin 
müəssisələrdə olmuş, onların maddi-texniki bazasına baxış keçirmiş və nəticəsinə dair arayışlar 
təqdim etmişlər. Həmin arayışlar Şöbədə araşdırıldıqdan sonra Nazirliyin Lisenziya 
komissiyasının müzakirəsinə çıxarılmışdır.  

Lisenziya Komissiyasının qərarına uyğun olaraq 22 təhsil müəssisəsinə lisenziya 
verilməsi barədə əmr hazırlanmış, müzakirələrin nəticəsinə dair 200 səhifədən artıq həcmdə 
protokol tərtib edilmiş və həmin müəssisələrə verilməli lisenziyalar hazırlanmışdır. 

Lisenziya şərtlərinə əməl olunmasının vəziyyətinin monitorinqi və qeyri-qanuni 
faəliyyət göstərən müəssisələrə edilmiş reydlər ilə bağlı məsələlər. Akkreditasiya şöbəsinin 
əməkdaşları “GESCO”ASC-nin, “Titan”MMC-nin, “Azərsun Akademiyası”MMC-nin və 
Mühafizəçilərin ixtisaslaşdırılmış Tədris Mərkəzi rəhbərlərinin məktubları əsasında təhlükəsizlik 
və mühafizə xidməti kurslarında müdavimlərin imtahanlarında iştirak etmişlər.  

Hesabat ili ərzində qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsi aşkar edilməmişdir. 
İl ərzində lisenziya şərtlərinə əməl olunması vəziyyətinin monitorinqi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
ilə razılaşdırılmadığından heç bir müəssisədə aparılmamışdır. Lakin müəssisələr baş vermiş 
dəyişikliklər barədə məlumatları təqdim etmişlər.  

              
2012-ci ildə fəaliyyətinə lisenziya verilmiş məktəbəqədər təhsil müəssisələri 

1. “Kaspi EC” MMC-nin nəzdində “Kaspi” uşaq bağçası 
2. “Green Door” MMC-nin nəzdində “Qrin Dor” uşaq bağçası 
3. “Ahu” körpələr evi-uşaq bağçası 
4. “Möcüzələr ölkəsi” körpələr evi-uşaq bağçası 
5. “Şən yuva” uşaq bağçası 
6. “Təbəssüm” körpələr evi-uşaq bağçası 
7. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin nəzdindəki uşaq bağçası 
8. “Mauqli” körpələr evi-uşaq bağçası 

2012-ci ildə lisenziya müddəti uzadılmış özəl məktəbəqədər təhsil müəssisəsi 
1. “Rafa & Co” firmasının nəzdində “Şəkər bala” uşaq bağçası 

2012-ci ildə fəaliyyətinə lisenziya verilmiş özəl ümumi təhsil müəssisələri 
1. “Avropa Azərbaycan məktəbi” ümumi təhsil müəssisəsi 
2. “Era” tam orta ümumi təhsil məktəbi 



3. “Evrika” liseyi 
4. “Bakı Modern Məktəbi” 

2012-ci ildə lisenziya müddəti uzadılmış özəl ümumi təhsil müəssisələri 
1. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin tam orta məktəbi 
2. “UNİSER” MMC-nin nəzdində ümumi orta məktəb 
3. Nəsrəddin Tusi adına özəl ümumtəhsil məktəbi 

2012-ci ildə lisenziya müddəti uzadılmış özəl orta ixtisas təhsili müəssisəsi 
1. Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci 

2012-ci ildə lisenziya müddəti uzadılmış özəl ali təhsil müəssisələri 
1. Bakı Qızlar Universiteti 
2. Bakı Avrasiya Universiteti 

2012-ci ildə fəaliyyətinə lisenziya verilmiş özəl ali təhsil müəssisələri 
1. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti 
2. Bakı Ali Neft Məktəbi 

2012-ci ildə fəaliyyətinə lisenziya verilmiş əlavə təhsil müəssisəsi 
1. Əlavə Təhsil Mərkəzi 

Lisenziya verilməsi məsələsinə baxılmış, lakin  lisenziya verilməsinə imtina olunmuş 
təhsil müəssisəsi 

1. “Can bala” uşaq bağçası 
 

 
İl ərzində şöbəyə müxtəlif məsələlər üzrə 268 ərizə və müraciət daxil olmuşdur. Həmin 

müraciətlər araşdırılmış və onların nəticəsi barədə ərizəçilərə vaxtında cavab verilmişdir. 
Müraciətlərin 40-ı yeni açılmış müəssisələrin fəaliyyətinə lisenziya verilməsi, yaxud lisenziya 
müddətinin uzadılması, 56-sı təhsil müəsssisələrinin akkreditasiyası barədə, 172-si sorğu və 
məlumat xarakterli olmuşdur. 

Hesabat ilində Təhsil Nazirliyinin “Qaynar xətt”indən daxil olmuş şikayətlər də 
araşdırılmış və şikayətçilərə müvafiq cavablar göndərilmişdir. 
 


