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FƏALİYYƏT PLANININ TƏSDİQİ BARƏDƏ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRİNİN 

ƏMRİ 
 

№ 937                                                                        10 iyul 2009-cu il 
 
  

  
«2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət 

Proqramı”»nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may  2009-cu il tarixli 
295 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədilə 

 
ƏMR EDİRƏM 

  
1. «2009-2013-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət 

Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may  2009-cu il tarixli 
295 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin fəaliyyət planı təsdiq edilsin (əlavə 
olunur). 

2. Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbələrinə, ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə, Təhsil 
Problemləri İnstitutuna (A.Mehrabov) tapşırılsın ki, fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 
müəyyən olunmuş müddətdə həyata keçirilməsini təmin etsinlər. 

3. Aparatın rəhbəri (İ.Pirməmmədov) və Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri 
(İ.Mustafayev) bu əmrdən irəli gələn zəruri tədbirləri həyata keçirsinlər. 

4. Əmrin icrasını öz üzərimə götürürəm. 
 
 

MİSİR MƏRDANOV 
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Təhsil Nazirinin  10,07 2009-cu il tarixli 
937  nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir 

 
“2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində  islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may  2009-cu il tarixli 295 nömrəli Sərəncamının icrası ilə bağlı 
T Ə H S İ L    N A Z İ R L İ Y İ N İ N 

FƏALİYYƏT PLANI 
 

İcra müddəti (illər üzrə) № İstiqamətlər üzrə tədbirlər 

 
 

İcraçılar 

2009 2010   2011 2012 2013 

1 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may  2009-cu il tarixli 
295 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2009-2013-cü illərdə 
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində  islahatlar üzrə 
Dövlət Proqramı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə Elmi-
Koordinasiya Şurasının yaradılması 

Təhsil Nazirliyi +     

1.  Ali təhsilin normativ hüquqi bazası 

1.1. Ali təhsilin mövcud normativ hüquqi bazasının Bolonya 
Bəyannaməsinin müddəalarına və beynəlxalq təcrübəyə 
uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Elm, Beynəlxalq 
əlaqələr, Strateji təhlil, 
planlaşdırma və kadrların idarə 
olunması, Təhsilin idarə 
olunmasının məlumat 
sistemləri, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 

+ + + + + 
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şöbələri,  Təhsil Problemləri 
İnstitutu, ali təhsil müəssisələri 

1.1.1. İşçi qrupunun yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     
1.1.2. Boloniya deklarasiyasının müddəalarını həyata keçirmək üçün 

xarici ölkələrin normativ sənədlərinin əldə edilməsi və öyrənilməsi 
İşçi qrupu +     

1.1.3. Ali təhsilin mövcud normativ hüquqi bazasının monitorinqi İşçi qrupu +     
1.1.4. Respublikanın ali təhsilini beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq 

məqsədilə onun fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 

İşçi qrupu +     

1.1.5. Normativ sənədlərin hazırlanması, təsdiqi və tətbiqi İşçi qrupu, Təhsil Nazirliyinin 
aidiyyəti şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 + + + + 

1.2. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinə investisiyaların və 
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb olunmasını təmin edən normativ 
hüquqi bazanın yaradılması  

Ali və orta ixtisas, Elm, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

1.2.1. İşçi qrupunun yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili, Elm, 
İqtisadiyyat şöbələri 

+     

1.2.2. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinə investisiyaların və 
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb olunmasını təmin edən mövcud 
normativ hüquqi bazanın monitorinqi 

İşçi qrupu +     

1.2.3. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinə investisiyaların və 
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb olunmasını təmin edən normativ 
hüquqi bazanın yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin 
siyahısının müəyyən edilməsi 

İşçi qrupu +     

1.2.4. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinə investisiyaların və 
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb olunmasını təmin edən normativ 
hüquqi bazanın yaradılması üçün tələb olunan sənədlərin 
hazırlanması və təsdiqi 

Elm, Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 +    

1.2.5. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinə investisiyaların və 
büdcədənkənar vəsaitlərin cəlb olunması 

Ali təhsil müəssisələri   + + + 

1.3. Dövlət ali təhsil müəssisələri üzrə nümunəvi ştat normativlərinin 
hazırlanması və tətbiqi 

İqtisadiyyat , ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + +   

1.3.1 İşçi qrupunun yaradılması İqtisadiyyat,  ali və orta ixtisas +     
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təhsili, şöbələri 
1.3.2. İşçi qrupu tərəfindən dövlət ali təhsil müəssisələri üzrə mövcud 

ştat normativlərinin nəzərdən keçirilməsi və beynəlxalq təcrübəyə 
uyğun olaraq onların yeniləşdirilməsi uçun təkliflərin hazırlanması 

İşçi qrupu +     

1.3.3. Dövlət ali təhsil müəssisələri üzrə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun 
nümunəvi ştat normativlərinin hazırlanması və təsdiqi 

İşçi qrupu, İqtisadiyyat, ali və 
orta ixtisas təhsili şöbələri 

 +    

1.3.4. Dövlət ali təhsil müəssisələrində  mövcud  ştatların yeni 
normativlərə uyğunlaşdırılması və optimallaşdırılması  

İqtisadiyyat şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

 + +   

                    2.  Ali təhsilin məzmunu və təlim texnologiyaları  
2.1. Ali təhsil pillələri (bakalavriat və magistratura) üzrə ixtisasların 

(proqramların) beynəlxalq təcrübəyə, Avropa ixtisas kataloquna və 
əmək bazarının tələblərinə uyğun yeni təsnifatının hazırlanması, 
təsdiqi və tətbiqi1  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

2.1.1. Ali təhsilin magistratura pilləsi üzrə ixtisasların (proqramların) 
beynəlxalq təcrübəyə, Avropa ixtisas kataloquna və əmək 
bazarının tələblərinə uyğun yeni təsnifatının hazırlanması və 
təsdiqi  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, Təhsil 
Problemləri İnstitutu, ali təhsil 
müəssisələri 

 +    

2.1.2. Ali təhsilin magistratura pilləsi üzrə ixtisasların (proqramların) 
Avropa ixtisas kataloquna və əmək bazarının tələblərinə uyğun 
yeni təsnifatının tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 +    

2.2 İxtisaslar (proqramlar) üzrə Avropada tətbiq olunan Avropa Kredit 
Transferi Sisteminin tələblərinə uyğunlaşdırılmış yeni dövlət təhsil 
standartlarının hazırlanması  

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, nazirliyin elmi-metodiki 
bölmələri, Təhsil problemləri 
institutu, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

2.2.1. Bakalavr pilləsi yeni dövlət təhsil standartlarının hazırlanması 
üçün işçi qruplarının yaradılması2 

Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     

2.2.2. İşçi qrupları tərəfindən bakalavr ixtisasları (proqramlar) üzrə 
Avropada tətbiq olunan Avropa Kredit Transferi Sisteminin 
tələblərinə uyğunlaşdırılmış yeni dövlət təhsil standartlarının 
layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi  

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, nazirliyin elmi-metodiki 
bölmələri, Təhsil problemləri 
institutu, ali təhsil müəssisələri 

+     

                                                        
1 Ali təhsilin bakalavr  pilləsi üzrə ixtisasların (proqramların) beynəlxalq təcrübəyə, Avropa ixtisas kataloquna və əmək bazarının tələblərinə uyğun yeni təsnifatı artıq 
hazırlanmış və Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. 
2 Təhsil Nazirinin əmri ilə yeni dövlət təhsil standartlarının hazırlanması üçün işçi qrupları yaradılmışdır. 
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2.2.3. Bakalavr ixtisasları (proqramlar) üzrə Avropada tətbiq olunan 
Avropa Kredit Transferi Sisteminin tələblərinə uyğunlaşdırılmış 
yeni dövlət təhsil standartlarının təsdiqi və tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+     

2.2.4. Magistr ixtisasları (proqramlar) üzrə Avropada tətbiq olunan 
Avropa Kredit Transferi Sisteminin tələblərinə uyğunlaşdırılmış 
yeni dövlət təhsil standartlarının hazırlanması üçün işçi qruplarının 
yaradılması. 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

2.2.5. İşçi qrupları tərəfindən magistr ixtisasları (proqramlar) üzrə 
Avropada tətbiq olunan Avropa Kredit Transferi Sisteminin 
tələblərinə uyğunlaşdırılmış yeni dövlət təhsil standartlarının 
layihələrinin hazırlanması və müzakirəsi 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, nazirliyin elmi-metodiki 
bölmələri, Təhsil problemləri 
institutu, ali təhsil müəssisələri 

     

2.2.6. Magistr ixtisasları (proqramlar) üzrə Avropada tətbiq olunan 
Avropa Kredit Transferi Sisteminin tələblərinə uyğunlaşdırılmış 
yeni dövlət təhsil standartlarının təsdiqi və tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

     

2.3. Tədris plan və proqramlarının, təhsil resurslarının (dərsliklərin, 
dərs vəsaitlərinin və s.) hazırlanması, zəruri hallarda alınması, 
onların tərcüməsi və tətbiqi  

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri, 
dərslik müəllifləri 

+ + + + + 

2.3.1. Ali təhsil pillələri (bakalavriat və magistratura) üzrə yeni dövlət 
təhsil standartlarına uyğun olaraq ixtisaslar üzrə tədris plan və 
proqramlarının hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Dərslik və nəşriyyat şöbələri, 
ali təhsil müəssisələri  

+ +    

2.3.2.  İxtisaslar üzrə dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq təhsil 
resurslarının (dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və s.) hazırlanması, 
zəruri hallarda alınması, onların tərcüməsi və tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Dərslik və nəşriyyat şöbələri, 
ali təhsil müəssisələri, dərslik 
müəllifləri 

+ + + + + 

2.4. Baza və əlavə təhsil (ixtisasartırma və yenidənhazırlanma) üçün 
tədrisin innovasiya metodikalarının, materiallarının və tətbiqi 
proqram təminatının hazırlanması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, ali və 
orta ixtisas təhsili, Dərslik və 
nəşriyyat şöbələri, Azərbaycan 
Müəllimlər İnstitutu, Bakı 
Pedaqoji Kadrların 
İxtisasartırma və 
Yenidənhazırlanma İnstitutu 

+ + + + + 

2.4.1. Ali məktəblərin professor müəllim heyəti üçün yeni pedaqoji 
texnologiyaları, innovasiya metodikalarını  və interaktiv təlim 
metodlarını əks etdirən materialların hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Təhsilin idarəolunmasının  
məlumat sistemləri şöbələri, ali 

+     
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təhsil müəssisələri 
2.4.2. Ali məktəblərin professor müəllim heyəti üçün yeni pedaqoji 

texnologiyalar, innovasiya metodikaları  və interaktiv təlim 
metodları üzrə seminarların və ixtisasartırma proqramlarının 
hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, ali və 
orta ixtisas təhsili şöbəsi, ali 
təhsil müəssisələri 

 +    

2.4.3. Ali təhsil müəssisələrində tədris prosesində yeni pedaqoji 
texnologiyaların, innovasiya metodikalarının  və interaktiv təlim 
metodlarının geniş tətbiqinin təmin edilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

 + + + + 

2.4.4. Əlavə təhsilin (ixtisasartırma və yenidənhazırlanma) 
müasirləşdirilməsi və rəqabət prinsipinin formalaşdırılması üçün 
yeni model və mexanizmlərin işlənilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması şöbəsi, 
Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutu, Bakı Pedaqoji 
Kadrların İxtisasartırma və 
Yenidənhazırlanma İnstitutu 

+ + + + + 

2.4.5. Əlavə təhsil sistemində dinləyicilərin tələbat və ehtiyaclarının 
müəyyən edilməsi üçün təkmil mexanizmin işlənilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması şöbəsi, 
Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutu, Bakı Pedaqoji 
Kadrların İxtisasartırma və 
Yenidənhazırlanma İnstitutu 

+ + + + + 

2.4.6. Əlavə təhsil sistemində dinləyicilərin tələbat və ehtiyaclarını 
nəzərə alan, yeni model və mexanizmlərə uyğun çevik təlim 
proqramlarının hazırlanması və tətbiqi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
Dərslik və nəşriyyat şöbələri, 
Azərbaycan Müəllimlər 
İnstitutu, Bakı Pedaqoji 
Kadrların İxtisasartırma və 
Yenidənhazırlanma İnstitutu 

+ + + + + 

2.5. Zəruri ədəbiyyatların və interaktiv tədris kurslarının elektron 
versiyasının hazırlanması 

Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, Təhsil 
Sisteminin İnformatlaşdırılması 
idarəsi, ali təhsil müəssisələri, 
dərslik müəllifləri 

+ + + + + 

2.5.1. Hazırlanacaq elektron versiyalı zəruri dərsliklərin siyahısının 
müəyyənləşdirilməsi 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 
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2.5.2. Müəyyən olunmuş siyahı üzrə dərsliklərin hazırlanması ali təhsil müəssisələri, dərslik 
müəllifləri 

+ + + + + 

2.6. Məsafədən (distant) təhsilin təşkili Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Strateji 
təhlil, planlaşdırma və kadrların 
idarə olunması, ali və orta 
ixtisas təhsili, İqtisadiyyat 
şöbələri, Təhsil Sisteminin 
İnformatlaşdırılması idarəsi, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.6.1. İşçi qrupunun yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     
2.6.2. Ali məktəblərdə məsafədən (distant) təhsilin tətbiqinin maddi-

texniki və metodiki təminatının mövcud vəziyyətinin monitorinqi 
İşçi qrupu +     

2.6.3. Ali təhsil pillələrində (bakalavriat və magistratura) və əlavə təhsil 
sistemində məsafədən (distant) təhsilin konseptual əsaslarının 
işlənilməsi 

İşçi qrupu  +    

2.6.4. Distant təhsil üzrə reqlamentləşdirici sənədlərin hazırlanması və 
təsdiqi 

ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 + + + + 

2.6.5. Distant təhsilin təşkili üzrə professor-müəllim heyətinə trening və 
seminarların keçirilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, ali və 
orta ixtisas təhsili, İqtisadiyyat 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

 + + + + 

2.6.6. Distant təhsilin həyata keçirilməsi üçün zəruri ilkin materialların 
və metodiki vəsaitlərin hazırlanması 

Ali təhsil müəssisələri  + + + + 

2.6.7. Distant təhsilin həyata keçirilməsi, monitorinqi və 
təkmilləşdirilməsi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, ali və 
orta ixtisas təhsili şöbələri, İşçi 
qrupu, ali təhsil müəssisələri 

  + + + 

2.7. Tədris prosesində informasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün 
elmi-metodiki tövsiyələrin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 
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2.7.1. Təhsil Nazirliyinin, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İKT üzrə 
mütəxəssislərindən ibarət işçi qrupunun yaradılması 

Təhsil Nazirliyi, Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyi, Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyası müvafiq 
qurumları 

+     

2.7.2. İşçi qrupu tərəfindən ali təhsil müəssisələrində tədris prosesində 
informasiya texnologiyalarının tətbiqinin monitorinqi, onun əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsini təmin edən maddi-texniki və 
metodiki təminatın gücləndirilməsi barədə təkliflərin hazırlanması 

İşçi qrupu, ali təhsil 
müəssisələri 

+     

2.7.3. İşçi qrupu tərəfindən tədris prosesində informasiya 
texnologiyalarının tətbiqi üçün elmi-metodiki tövsiyələrin 
hazırlanması və nəşri 

Işçi qrupu, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması şöbəsi, 
ali təhsil müəssisələri 

 +    

2.8. Bolonya Bəyannaməsinin əsas prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı 
müasir informasiya və elmi-metodiki təminatın (Təhsil 
Nazirliyinin xüsusi veb-portalının, dərslik, dərs və elmi-metodiki 
vəsaitlərin və s.) yaradılması 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, ali və 
orta ixtisas təhsili şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.8.1. Təhsil Nazirliyinin xüsusi veb-portalının yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili, 
Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri 

+     

2.8.2. Ali təhsil müəssisələrinin xüsusi veb-portalının yaradılması Ali təhsil müəssisələri  +    
2.8.3. Bolonya Bəyannaməsinin əsas prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı 

müasir informasiya və elmi-metodiki təminatın  (dərslik, dərs və 
elmi-metodiki vəsaitlərin və s.) yaradılması 

Ali təhsil müəssisələri  + + + + 

2.9. Bolonya prosesinin əsas sənədlərinin mütəmadi tərcüməsi, nəşri və 
ali məktəblər arasında yayılmasının təmin edilməsi və müvafiq 
məcmuənin nəşrinin təşkili 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Dərslik və nəşriyyat şöbələıri, 
ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.9.1. Ali məktəblərdə beynəlxalq təhsil məkanının inteqrasiya üzrə 
qurumların yaradılması 

Ali təhsil müəssisələri + +    

2.9.2. Yaradılmış qurumlar tərəfindən Bolonya prosesinin əsas 
sənədlərinin mütəmadi tərcüməsi,  nəşri və ya müvafiq məcmuənin 
nəşrinin təşkili 

Ali təhsil müəssisələrinin 
müvafiq qurumları 

+ + + + + 

2.10. Ali təhsil sisteminin dünya və Avropa məkanına inteqrasiyası ilə 
bağlı hüquqi normativ və tədris sənədlərində istifadə edilən əsas 
anlayışların və terminlərin unifikasiyasının təmin olunması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+ +    
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2.10.1. İşçi qrupunun yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     
2.10.2. Ali təhsil sisteminin dünya və Avropa məkanına inteqrasiyası ilə 

bağlı hüquqi normativ və tədris sənədlərində istifadə edilən əsas 
anlayışların və terminlərin müəyyən edilməsi və onların 
unifikasiyasının təmin olunması 

İşçi qrupu +     

2.10.3. Əsas anlayışların və terminlərin əks etdirən qlosarinin hazırlanması 
və ali məktəblər arasında yayılmasının təmin edilməsi 

Işçi qrupu, ali və orta ixtisas 
təhsili şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri, dərslik 
müəllifləri, ali təhsil 
müəssisələrinin mütəxəssisləri 

 +    

2.11. Ali məktəblərdə kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı tədbirlərin 
(simpozium, konfrans, seminar, treninqlər və s.) həyata keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, Elm 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 
 

2.11.1. Ali məktələr üzrə tyutorların hazırlanması Ali təhsil müəssisələri + + + + + 
2.11.2. Professor-müəllim heyətinin Avropa Kredit Transfer Sisteminin 

əsas müddəaları ilə müəllim və tələbələrin maarifləndirilməsi 
məqsədi ilə tərtib olunmuş cədvəl üzrə ayrı-ayrı ali məktəblərdə 
seminarların keşirilməsi 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

2.11.3. Kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı əldə edilən nailiyyətlərin və 
müsbət təcrübənin yayılması və problemlərin müzakirə edilərək 
həll edilməsi məqsədi ildə bir dəfə respublika konfransının 
keşirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, Elm 
şöbələri 

+ + + + + 

2.11.4. Kredit sisteminin tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə əldə edilən 
nailiyyətlər və müsbət təcrübə ilə tanış olmaq məqsədi ilə  iki ildə 
bir dəfə Beynəlxalq Simpoziumun keşirlməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Beynəlxalq əlaqələr, Elm 
şöbələri 

  +  + 

2.12. Beynəlxalq təcrübəyə uyğun olan fənn proqramlarının formatının 
müəyyənləşdirilməsi və onların hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.13. Fasiləsiz təhsili təmin edən zəruri tədris-metodiki sənədlərin 
hazırlanması  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.13.1. Fasiləsiz təhsilin təmin edilməsi məqsədi ilə ixtisasların yeni təsdiq 
edilmiş təsnifatına uyğun olaraq ali təhsilin və fasiləsiz təhsilin 
pillələri üzrə varisliyin təmin edilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması 

+ + + + + 
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şöbələri, ali təhsil müəssisələri 
2.13.2. Fasiləsiz təhsili təmin etmək məqsədi ilə fənlər üzrə proqramların 

modullar şəklində hazırlanması və tətbiqi 
Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

2.14. Ali təhsil müəssisələrində mövcud ştat vahidləri çərçivəsində 
kurrikulum və qiymətləndirmə mərkəzlərinin yaradılması  

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

2.14.1. Ali təhsil müəssisələrində kurrikulum və qiymətləndirmə 
mərkəzlərinin yaradılması üçün təkliflərin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + +   

2.14.2. Ali təhsil müəssisələrində kurrikulum və qiymətləndirmə 
mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin 
hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

 + + + + 

2.15.  Ali təhsil üzrə tədris sənədlərinin beynəlxalq ekspertizasının 
keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, Xarici 
əlaqələr informasiya və 
koordinasiya şöbələri 

+ + + + + 

2.15.1. İşçi qrupunun yaradılması  Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     
2.15.2. Beynəlxalq ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı müvafiq beynəlxalq 

qurum və təşkilatların siyahısının müəyyən edilməsi 
İşçi qrupu + +    

2.15.3. 
 

Beynəlxalq ekspertizanı təşkil etmək üçün müvafiq təşkilat və 
qurumların seçilməsi və müqavilələrin imzalanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Xarici əlaqələr 
informasiya və koordinasiya 
şöbələri 

 +    

2.15.4. Ali təhsil üzrə tədris sənədlərinin mütəmadi olaraq beynəlxalq 
ekspertizasının keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, Xarici 
əlaqələr informasiya və 
koordinasiya şöbələri 

 + + + + 

2.16. Kadr hazırlığının məzmununun əmək bazarının tələblərinə 
uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

2.16.1. Əmək bazarının tələblərinin öyrənilməsi məqsədi ilə ali təhsil 
müəssisəlsri tərəfindən daimi fəaliyyət göstərən işçi qruplarının və 
ya müvafiq qurumların yaradılması 

Ali təhsil müəssisələri +     

2.16.2. İşçi qrupları və ya müvafiq qurumlar tərəfindən əmək bazarının 
tələblərinin öyrənilməsi məqsədi ilə mutəmadi olaraq 

İşçi qrupları, ali təhsil 
müəssisələrinin müvafiq 

 + + + + 
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monitorinqlərin keçirilməsi və kadr hazırlığının məzmununun 
əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün təkliflərin 
hazırlanması 

qurumları 

2.16.3. Ali təhsil müəssisələri üzrə kadr hazırlığının məzmununun əmək 
bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, Təhsil Problemləri 
İnstitutu, nazirliyin elmi-
metodiki bölmələri 

 + + + + 

2.17. Bolonya Bəyannaməsinin əsas müddəalarının tətbiqi ilə bağlı 
maarifləndirmə işini gücləndirmək və müsbət təcrübənin 
yayılmasını təmin etmək məqsədi ilə dövri xəbərlər məcmuəsinin 
nəşrinin təşkili   

Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     

2.17.1. Ali təhsil üzrə dövri jurnalının təsis edilməsi və onun 
nizamnaməsinini təsdiqi  

Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     

2.17.2. Ali təhsil müəssisələrində dövri jurnalının nəşrinin təşkili   Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi + + + + + 

3. Ali təhsilin strukturu və idarə olunması  
3.1. Ali təhsil müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması və onların 

kadr hazırlığı strukturunun Azərbaycan Respublikasının sosial-
iqtisadi inkişafının perspektiv tələblərinə və regionların inkişafına 
dair Dövlət Proqramına uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat şöbələri, Təhsil 
Problemləri İnstitutu,  ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

3.1.1. Ali təhsil müəssisələrinin mövcud şəbəkəsinin və kadr hazırlığı 
strukturunun monitorinqinin aparılması üçün işçi qrupunun 
yaradılması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat şöbələri 

     

3.1.2. Işçi qrupu tərəfindən şəbəkəyə daxil olan ali təhsil müəssisələrinin 
fəaliyyətlərinin müqayisəli təhlili və şəbəkənin 
optimallaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat şöbələri 

+ +    

3.1.3. Ali təhsilin bakalavr və magistr pillələrində kadr hazırlığı 
strukturunun Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi 
inkişafının perspektiv tələblərinə və regionların inkişafına dair 
Dövlət Proqramına uyğunlaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri 

+ +    

3.2. Ali təhsil müəssisələrinin inkişafına yardım edən strukturların Ali və orta ixtisas təhsili, + + + + + 
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(himayədarlar şurası, məzunlar assosiasiyası, inkişaf fondu və s.) 
yaradılmasının dəstəklənməsi  

Tərbiyə və məktəbdənkənar 
müəssisələrlə iş şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri  

3.2.1. Zəruri reqlamentləşdirici sənədlərin müəyyən edilməsi, 
hazırlanması və təsdiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat Tərbiyə və 
məktəbdənkənar müəssisələrlə 
iş şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri  

+ +    

3.2.2. Ali məktəblərin məzunlarla əlaqələrinin gücləndirilməsi, 
himayədarlar şurası, məzunlar assosiasiyaları və ya məzunlar 
klublarının yaradılması, elmi və istehsalat fəaliyyətində, idarəetmə 
və biznes sahəsində əhəmiyyətli müvəffəqiyyətlər əldə etmiş 
məzunların ali məktəblərin həyatında fəal iştirakının təmin 
edilməsi, onların müxtəlif elmi, təhsil və sosial proqramların 
maliyyələşdirilməsinə cəlb edilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Tərbiyə və məktəbdənkənar 
müəssisələrlə iş, İqtisadiyyat 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri  

+ + + + + 

3.2.3. Ali təhsil müəssisələrinin mövcud idarəetmə strukturunun 
dünyanın qabaqcıl universitetlərinin strukturuna uyğunlaşdırılması 
ilə əlaqədar təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + +  

3.2.4. Ali təhsil müəssisələrində mövcud ştat vahidləri çərçivəsində 
müvafiq struktur dəyişikliyi hesabına uyğun ixtisasları cəmləşdirən 
müasir tipli qurumların (biznes məktəbləri, hüquq məktəbləri, 
təbiət elmləri məktəbləri, kompüter məktəbləri və s.) yaradılması 
ilə bağlı təkliflərin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

3.3. Ayrı-ayrı ali təhsil müəssisələrinin strateji inkişaf proqramının 
hazırlanması və təsdiqi 

Ali təhsil müəssisələri +     

3.4. Rektorlar Şurasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və onun ali 
təhsilin idarə edilməsindəki rolunun gücləndirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili şəbəsi, 
ali təhsil müəssisələrinin 
rəhbərləri 

+ + + + + 

3.4.1. Rektorlar Şurasının fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin 
hazırlanması və tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili şəbəsi + +    

3.5. Ali təhsil müəssisələrinin idarə edilməsində tələbə özünüidarəetmə 
qurumlarının geniş iştirakına şəraitin yaradılması 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

3.5.1. Ali təhsil müəssisələrinin idarə edilməsində tələbə özünüidarəetmə 
qurumlarının fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərin 
hazırlanması 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 
müəssisələrlə iş, ali və orta 
ixtisas təhsili, İqtisadiyyat 

+ +    
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şöbələri, ali təhsil müəssisələri 
3.6. Ali təhsildə elektron idarəetmə sisteminin (“Elektron 

Universitetlərin”) qurulması  
Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

3.6.1. Ali təhsilin informasiya məkanının inkişafını əhatə edən proqram 
təminatının yaradılması 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri, Təhsilin 
idarəolunmasının məlumat 
sistemləri, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + +   

3.6.2. İnternetə çıxışı təmin edən vahid nəql şəbəkənin yaradılması Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması şöbəsi, 
ali təhsil müəssisələri 

+ + +   

3.6.3. Ali təhsildə elektron idarəetmə sisteminin qurulması üçün maddi-
texniki və normativ hüquqi bazanın yaradılması 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri, Təhsilin 
idarəolunmasının məlumat 
sistemləri, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

3.6.4. Ali təhsil müəssisələrində “Elektron Universitetlərin” yaradılması Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri, Təhsilin 
idarəolunmasının məlumat 
sistemləri şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

3.6.5. Ali təhsil sistemində qarşılıqlı informasiya şəbəkəsinin yaradılması  Ali və orta ixtisas təhsili, 
Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

    + 

3.7. Ali təhsilin vahid informasiya bazasının yaradılması Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 

+ +    
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müəssisələri 
3.7.1. Təhsil Nazirliyinin ali təhsil üzrə xüsusi veb-portalının yaradılması Təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

3.8. Ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq təhsil assosiasiyaları və 
təşkilatlarına üzvlüyünün, onların qabaqcıl ali təhsil müəssisələri 
ilə birlikdə beynəlxalq proqramlar əsasında mütəxəssis hazırlığı 
aparmasının təmin olunması 
 

Beynəlxalq əlaqələr, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

3.8.1. Ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq təhsil assosiasiyaları və 
təşkilatlarına üzvlüyünün, onların qabaqcıl ali təhsil müəssisələri 
ilə birlikdə beynəlxalq proqramlar əsasında mütəxəssis hazırlığı 
aparmasının təmin olunması 

Xarici əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri, Ali və 
orta ixtisas təhsili, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

4. Ali təhsildə keyfiyyətin təmin olunması 
4.1. Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və 

keyfiyyətə nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi 
İqtisadiyyat, Strateji təhlil, 
planlaşdırma və kadrların idarə 
olunması, Elm, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri 

+ + + + + 

4.1.1. İşçi qrupunun yaradılması Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsi +     
4.1.2. İşçi qrupu tərəfindən ali təhsil müəssisələrində fəaliyyətin 

qiymətləndirilməsi və keyfiyyətə nəzarət üzrə mövcud vəziyyətin 
monitorinqi  

İşçi qrupu +     

4.1.3. İşçi qrupu tərəfindən fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, keyfiyyətə 
nəzarət və onun idarəedilməsi üzrə beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi 

İşçi qrupu + +    

4.1.4. Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və 
keyfiyyətə nəzarət mexanizminin təkmilləşdirilməsi üzrə 
beynəlxalq təcrübəyə uyğun təkliflərin hazırlanması 

İşçi qrupu  +    

4.1.5. Ali təhsil müəssisəsinin özünüqiymətləndirmə modelinin 
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

4.1.6. Ali təhsil müəssisələrində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi və Ali və orta ixtisas təhsili + + +   
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keyfiyyətə nəzarəti təmin edən müvafiq qurumların yaradılması şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 
4.2. Ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiya sisteminin 

təkmilləşdirilməsi  
Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

4.2.1. Ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası ilə bağlı normativ hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi və onun beynəlxalq ekspertizadan 
keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Xarici əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri 

+ +    

4.2.2. Ali təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasına müvafiq beynəlxalq 
qurum və müstəqil ekspertlərin cəlb olunması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Xarici əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri 

+ +    

4.2.3. Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasını həyata keçirən qurumun 
yaradılması 
 

Təhsil Nazirliyi  +    

4.3. Ali təhsil müəssisələrində işəgötürənlərin, məzunların, 
valideynlərin təhsilin keyfiyyətinə nəzarətin təşkilinin təmin 
olunması 

Ali təhsil müəssisələri  + + + + 

4.4. Ali təhsildə tədrisin təşkilinin Avropa Kredit Transferi Sisteminin 
tələblərinə uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+ + +   

4.4.1. Ali təhsildə tədrisin kredit sistemi ilə təşkilini tənzimləyən 
normativ bazasının Avropa Kredit Transferi Sistemi tələblərinə 
tam uyğunlaşdırılması  

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + +   

4.4.2. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilmə sisteminin Avropa Kredit 
Transferi Sistemi tələblərinə uyğunlaşdırılması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, Təhsil Problemləri 
İnstitutu, ali təhsil müəssisələri 

+ + +   

4.4.3. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrində kredit 
sisteminin tətbiqi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, Təhsil 
Problemləri İnstitutu, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + +   

4.5. Ali təhsil sistemində müəllim və tələbə mobilliyinə şəraitin 
yaradılması  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Xarici əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

4.5.1. Ali təhsil müəssisələrində tələbəblərin mobilliyini təmin etmək 
məqsədilə respublikanın və xarici ölkələrin təhsil müəssisələri ilə 
müvafiq müqavilələrin bağlanmasının təşkili 

Beynəlxalq əlaqələr, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 
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4.5.2 Bolonya Bəyannaməsinin müddəalarına uyğun olaraq müəllim və 
tələbə mobilliyini təmin edən sənədlərin siyahısının müəyyən 
edilməsi 

Beynəlxalq əlaqələr, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

4.5.3. Lazımi sənədlərin hazırlanması, təsdiqi və tətbiqi Beynəlxalq əlaqələr, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

4.6. Ali təhsil haqqında sənədlərin qarşılıqlı tanınması mexanizminin 
təkmilləşdirilməsi (Bolonya Bəyannaməsinin prinsiplərinə uyğun 
diploma əlavənin yeni formasının yaradılması)  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
Xarici əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri, Təhsil 
sənədlərinin tanınması üzrə 
sektor, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

4.6.1. Xarici ölkələrdə verilmiş ali təhsil haqqında sənədlərin tanınmsı 
(nostrifikasiyası) barədə normativ sənədlərin təkmilləşdirilməsi 

Təhsil sənədlərinin tanınması 
üzrə sektor, Ali və orta ixtisas 
təhsili, Xarici əlaqələr, 
informasiya və koordinasiya 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

4.6.2. Diploma Əlavənin yeni formasının respublikanın ali təhsil 
müəssisələrində geniş tətbiqinini təmin olunmsı 

Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbəsi, ali təhsil müəssisələri 

+     

4.7. Ali təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında ictimai hesabat 
sisteminin yaradılması  
 

İctimaiyyətlə əlaqələr, Ali və 
orta ixtisas təhsili şöbəsi, 

 +    

4.7.1. Ali təhsil müəssisəsinin reytinqini müəyyənləşdirən mexanizmin 
yaradılması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Elm, Xarici 
əlaqələr, informasiya və 
koordinasiya şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

4.8. Tədris prosesində tələbələrin fəallığının artırılmasını təmin edən 
motivasiyalar sisteminin yaradılması 

Ali və orta ixtisas təhsili 
İqtisadiyyat, Elm, Tərbiyə və 
məktəbdənkənar müəssisələrlə 
iş şöbələri şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 + + + + 

4.8.1. Müxtəlif tələbə və tələbə-müəllim birliklərinini yaradılmasının 
dəstəklənməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili 
İqtisadiyyat, Tərbiyə və 
məktəbdənkənar müəssisələrlə 
iş şöbələri şöbələri, ali təhsil 

+ + + + + 
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müəssisələri 
4.8.2. Elmi-tədqiqat və təhsil sahəsində əhəmiyyətli uğurlar əldə etmiş 

tələbələrin mükafatlandırılması mexanizminin işlənilməsi və 
həyata keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Elm, Tərbiyə və 
məktəbdənkənar müəssisələrlə 
iş şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 + + + + 

4.8.3. Tələbələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, imkansız və ailəli 
tələbələrə müxtəlif psixoloji və maddi yardımların göstərilməsi 
üçün təkliflərin hazırlanması 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 
müəssisələrlə iş, İqtisadiyyat 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

4.8.4. Tələbələrin yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunması və onların yaradıcılıq 
təşəbbüslərinin dəstəklənməsi 

Tərbiyə və məktəbdənkənar 
müəssisələrlə iş, Elm, 
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

4.8.5. Ali təhsil müəssisələri tərəfindən “İlin bakalavrı”, “İlin magistri”, 
müsabiqələrin keçirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 + + + + 

4.8.6. Tələbə və müəllumlərin mükafatlandırılması prosesinə digər dövlət 
və qeyri-hökumət təşkilatlarının cəlb edilməsi  

İqtisadiyyat, Elm, Tərbiyə və 
məktəbdənkənar müəssisələrlə 
iş, Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

4.8.7. Müxtəlif adlı təqaüdlərin təsis edilməsi İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

4.9. Ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətinin tədris 
yükünün optimallaşdırılması  
 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

4.9.1. Ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətinin tədris 
yükünün optimallaşdırılması barədə təkliflərin hazırlanması 
 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+     

5. Ali təhsildə kadr hazırlığı 

5.1. Ali təhsil sisteminin kadr potensialının və elmi-pedaqoji kadr 
hazırlığının Avropa standartlarına uyğun formalaşdırılması 

Elm, Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Strateji təhlil, 
planlaşdırma və kadrların idarə 

+ + + + + 
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olunması şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

5.1.1. Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ixtisaslаrın monitorinqini 
aparmaq üçün işçi qrupunun yaradılması 

Elm, Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri 

+     

5.1.2. Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı ixtisaslarının Bolonya 
Bəyannaməsinin prinsiplərinə uyğun yeni təsnifatın hazırlanması 

Elm, Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri 

 +    

5.1.3. Yeni təsnifata uyğun ayrı-ayrı ixtisasların məzmununu 
müəyyənləşdirən standartların hazırlanması  

Elm, Ali və orta ixtisas təhsili 
şöbələri 

 +    

5.1.4. İxtisaslar üzrə elmi-pedaqoji kadrlara olan tələbatın 
müəyyənləşdirilməsi 

Elm,  Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Strateji təhlil, 
planlaşdırma və kadrların idarə 
olunması şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

5.1.5. Elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasının yeni 
mexanizminin hazırlanması üçün işçi qrupunun yaradılması  

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, Elm, 
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri 

+ +    

5.1.6. Elmi və elmi-pedaqoji kadrların attestasiyasını tənzimləyən 
normativ sənədlərin hazırlanması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, Elm, 
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri 

+ +    

5.1.7. Ölkədə və xaricdə tələbata uyğun magistr, doktor və tibb sahəsində 
rezident hazırlığını təmin edən müvafiq proqramın həyata 
keçirilməsi 

Xarici əlaqələr, informa-siya və 
koordinasiya, Ali və orta ixtisas 
təhsili, İqtisadiyyat, Elm, 
Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması 
şöbələri 

+ + + + + 

5.1.8. Mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada zəruri sahələr 
üzrə xaricdə professor-müəllim heyətinin ixtisasartırma və yenidən 
hazırlanmasını təmin etmək üçün xüsusi proqramın hazırlanması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, Xarici 
əlaqələr, Ali və orta ixtisas 
təhsili, İqtisadiyyat, Elm, 
informasiya və koordinasiya 
şöbələri 

+ + + + + 

5.1.9. Ali məktəblərdə rəhbər, inzibati-idarə heyəti, elmi-pedaqoji 
kadrların seçilib yerləşdirilməsinin yeni qaydalarının hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat, Elm, Strateji 

+ + + + + 



 

 

 

19 

və tətbiqi təhlil, planlaşdırma və kadrların 
idarə olunması şöbələri 

5.1.10. Müəllimlik fəaliyyətinə başlamaq üçün sertifikatlaşdırma 
mexanizminin yaradılması və tətbiqi 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili, Şəhərlər və kənd 
rayonları üzrə ümumtəhsil və 
məktəbəqədər tərbiyə şöbələri 

+ +    

5.1.11. Gənc mütəxəssislərin ucqar rayonlarda çalışmasını stimullaşdıran 
proqramın daha da genişləndirilməsi və müəllim çatışmazlığı 
probleminin aradan qaldırılması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili, Şəhərlər və kənd 
rayonları üzrə ümumtəhsil və 
məktəbəqədər tərbiyə şöbələri 

+ + + + + 

5.1.12. Ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin fəaliyyətə və peşə 
ustalığına görə stimullaşdırılması sisteminin yaradılması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat, Şəhərlər və kənd 
rayonları üzrə ümumtəhsil və 
məktəbəqədər tərbiyə Ali və 
orta ixtisas təhsili şöbələri 

+ + + + + 

5.2. İqtisadiyyatın kadr potensialının yeni tələblərə uyğun 
formalaşdırılması  

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, 
İqtisadiyyat, Şəhərlər və kənd 
rayonları üzrə ümumtəhsil və 
məktəbəqədər tərbiyə Ali və 
orta ixtisas təhsili şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

5.2.1. Kadr tələbatını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə əmək bazarının 
monitorinqinin keçirilməsi ilə bağlı işçi qrupunun yaradılması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması,  
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

5.2.2. Respublika iqtisadiyyatının və sosial sferasının kadr hazırlığına 
olan tələbatının illər üzrə müəyyənləşdirməsi və müvafiq 
təkliflərin hazırlanması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması,  
İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 

+ + + + + 
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təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

5.2.3 Tələbələrin təcrübə keçmə prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək 
məqsədi ilə ali məktəb və kadr istehlakçılarının qarşılıqlı 
münasibətlərini tənzimləyən müvafiq sənədlərin təkmilləşdirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

5.2.4. İstehsalatda çalışan kadrların ali təhsil sistemində ixtisasartırma və 
yenidən hazırlanmasının təşkili məqsədi ilə mövcud şəbəkə və ştat 
vahidləri çərçivəsində treninq mərkəzlərinin yaradılması barədə 
təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili, Strateji təhlil, 
planlaşdırma və kadrların idarə 
olunması şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

5.2.5. Dövlət və biznes strukturlarının sifarişləri əsasında məqsədli 
mütəxəssis hazırlığı mexanizminin işlənib hazırlanması və tətbiqi 

İqtisadiyyat ,Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

5.3. Ali məktəblərdə əmək bazarının monitorinqi və mövcud ştat 
vahidləri çərçivəsində işədüzəltmə mərkəzlərinin yaradılması  

Ali təhsil müəssisələri  + +   

5.3.1. Ali məktəblərdə işədüzəltmə mərkəzlərinin yaradılması üzrə 
normativ hüquqi bazanın və reqlamentləşdirici sənədlərin 
hazırlanması və təsdiqi 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 +    

5.3.2. Ali məktəblərdə mövcud ştat vahidləri çərçivəsində işədüzəltmə 
mərkəzlərinin yaradılması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

  +   

5.3.3. İşədüzəltmə mərkəzləri tərəfindən əmək bazarının mütəmadi 
monitorinqinin keçirilməsi və məzunların işlə təmin olunmasına 
yardım göstərilməsi 

Ali təhsil müəssisələri  + + + + 

5.4. Ali təhsil üzrə idarəetməni təmin edən menecer sisteminin 
yaradılması 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, Ali və 
orta ixtisas təhsili İşöbəsi, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

5.4.1. Ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində təhsil menecerlərinin 
hazırlanmasının təşkili 

Strateji təhlil, planlaşdırma və 
kadrların idarə olunması, Ali və 
orta ixtisas təhsili İşöbəsi, ali 
təhsil müəssisələri 

 + + + + 

5.5.  Məzun yarmarkalarının təşkili Ali təhsil müəssisələri + + + + + 
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6. Elmi-tədqiqat işləri 

6.1. Elmi-tədqiqat işlərinin ali təhsil müəssisələrinin yönümünə 
uyğunlaşdırılması 
 

Elm şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

6.1.1. Ali təhsil müəssisələrində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin 
monitorinqi həyata keçirmək üçün işçi qrupunun yaradılması 

Elm şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

6.1.2. İşçi qrupunun rəyi əsasında ali məktəblərdə aparılan elmi işlərinin 
mövzularına dair təkliflərin hazırlanması 

İşçi qrupu, Elm şöbəsi      

6.1.3. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və 
istehsalatda tətbiqinin təşkili 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

6.2. Ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlərini inkişaf etdirmək və 
onların beynəlxalq nüfuzlu jurnallarda dərc olunmasını 
stimullaşdırmaq məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinin Təhsil Problemləri 
İnstitutunun elmi araşdırmalar fondunun yaradılması 

Təhsil Problemləri İnstitutu, 
Elm şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

+  +   

6.2.1. Təhsil Nazirliyinin Təhsil Problemləri İnstitutunun elmi 
araşdırmalar fondunun yaradılması barədə təkliflərin hazırlanması 

Elm şöbəsi, Təhsil Problemləri 
İnstitutu, ali təhsil müəssisələri 

+     

6.2.2. Elmi araşdırma fondunun fəaliyyətini tənzimləyən normativ 
sənədlərin hazırlanması 

Elm şöbəsi, Təhsil Problemləri 
İnstitutu 

+ +    

6.3. Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin kommersiyalaşdırılması 
mexanizminin yaradılması 

Təhsil Problemləri İnstitutu, 
İqtisadiyyat şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

 + +   

6.3.1. Elmi-tədqiqat işlərinin tətbiqini təmin edən müvafiq mexanizmin 
yaradılması 

Elm şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

6.4. Tələbələrin elmi-tədqiqat işinə cəlb olunmasını təmin edən yeni 
mexanizmin hazırlanması 

Elm şöbəsi, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

6.4.1. Elmi-tədqiqatların aparılmasına meyli olan tələbələrin 
müəyyəmnəşdirilməsi 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

6.4.2. Ali məktəblərdə tələbəblərin elmi-tədqiqat işlərinin koordinasiya 
edən müvafiq qurumların yaradılması 

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ +    

6.4.3. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinin rəhbərliyinə aparıcı alimlərin 
cəlb olunması 

Ali təhsil müəssisələri + + + + + 

6.5. Ali təhsil müəssisələri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və 
sahə institutları arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi 

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
müvafiq qurumları, ali təhsil 

+ + + + + 
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müəssisələri  
6.6. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinin dövlət sifarişi formasında 

təşkilinin hüquqi bazasının yaradılması 
Elm, İqtisadiyyat şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

6.6.1. İşçi qrupunun yaradılması Elm şöbəsi +     
6.6.2. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinin dövlət sifarişi formasında 

təşkilinin hüquqi bazasının yaradılması üzrə təkliflərin 
hazırlanması 

İşçi qrupu + +    

6.6.3. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinin dövlət sifarişi formasında 
təşkili üçün qrantların müsabiqə yolu ilə ayrılma mexanizminin 
yaradılması 

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

 +    

6.7. Ali təhsil müəssisələri tərkibində olan elmi-tədqiqat institutlarının 
və mərkəzlərin inkişaf etdirilməsi  
 

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

6.7.1. Ali təhsil müəssisələri nəzdində olan elmi-tədqiqat institutlarının 
və mərkəzlərin müvafiq inkişaf planlarının hazırlanması və həyata 
keçirilməsi 
 

Elm, İqtisadiyyat şöbələri, ali 
təhsil müəssisələri 

+ +    

7. Təhsilin maddi-texniki bazası və strukturu 

7.1. Müasir tipli universitet şəhərciklərinin yaradılması barədə təkliflərin 
hazırlanması  

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili, şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

7.1.1. Ali Təhsil müəssisələrinin мадди техники базасынын 
мющкямляндирилмясиня даир мцвафиг програмын  
щазырланмасы цчцн ишчи групунун йарадылмасы   

Игтисадиййат шюбяси, али 
тящсил мцяссисяляри 

     

7.1.2. İşçi qrupu tərəfindən али тящсил мцяссисяляринин мадди 
техники базасынын мющкямляндирилмяси цзря програм 
лайищясинин щазырланмасы вя тясдигя тягдим олумасы   

Ali təhsil müəssisələrinin işçi 
qrupu 

+ +    

7.1.3. Bakının mərkəzində infrastruktur baxımından genişlənmə imkanları 
məhdud olan ali təhsil müəssisələri üçün şəhər kənarında universitet 
şəhərciklərinin qurulması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

7.2. Mövcud təhsil proqramlarının müasirləşdirilməsi və yenilərinin 
hazırlanması üçün maddi-texniki təminatın təşkili  

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

7.2.1. Müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını təmin edən dövlət Ali və orta ixtisas təhsili,  + +   
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təhsli standartlarının tələblərinə uyğun tədris-laboratoriya bazasının 
maddi-texniki təminatının təşkili 

İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

7.3. Ali təhsil müəssisələrində mövcud ştat vahidləri çərçivəsində 
informasiya-kommunikasiya texnologiyaları mərkəzlərinin 
yaradılması  

İqtisadiyyat, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

 +    

7.3.1. Ali təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları mərkəzlərinin yaradılması üzrə mövcud imkanların 
təhlili, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi və reqlamentləşdirici 
sənədlərin hazırlanması 

İqtisadiyyat, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

  +   

7.3.2. Ali təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının tətbiqinin təhlili və onun nəticələrinə uyğun 
olaraq  müvafiq qurumların yaradılması 

İqtisadiyyat, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

7.4. Mövcud büdcə və büdcədənkənar xüsusi vəsaitlərdən daha səmərəli 
istifadə olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi, ayrılmış vəsaitin 
təhsilin nüfuzunun və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılmasına 
yönəldilməsinə nail olunması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

7.4.1. Mövcud büdcə və büdcədənkənar xüsusi vəsaitlərin istifadəsində 
şəffaflığı təmin etmək üçün onların xərclənməsi barədə hesabat 
mexanizminin təkmilləşdirilməsi 

Ali və orta ixtisas təhsili, 
İqtisadiyyat şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+     

7.5. Ali təhsil müəssisələrində kitabxana fondunun yeniləşdirilməsi və 
elektron kitabxanaların yaradılması  
 

Elm, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri, Ali və orta 
ixtisas təhsili, İqtisadiyyat 
şöbələri, ali təhsil müəssisələri 

+ +    

7.5.1. Ali təhsil müəssisələrinin kitabxanaların və kitabxana fondunun 
yeniləşdirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi 

Elm, Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 

+ + + + + 
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 Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri,  Ali və orta 
ixtisas təhsili, İqtisadiyyat, 
Dərslik və nəşriyyat şöbələri, 
ali təhsil müəssisələri 

7.5.2. Ştrix-kodlaşma texnologiyasından istifadə etməklə kitabxanaların 
tam elektron kataloqunun hazırlanması 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri şöbələri, 
Ali təhsil müəssisələri 

+ + +   

7.5.3. Kitabxana sistemində məlumat, şəbəkə və internet 
texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri şöbələri, 
Ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

7.5.4. Elektron kitabxanaların yaradılması və onların müasir kitabxana-
informasiya-resurs mərkəzlərinə çevrilməsi, İnternetə, dünya 
informasiya mərkəzlərinə sərbəst girişin təmin edilməsi 

Təhsil sisteminin 
informasiyalaşdırılması, 
Təhsilin idarəolunmasının 
məlumat sistemləri şöbələri, 
Ali təhsil müəssisələri 

+ + + + + 

8. Ali təhsilin iqtisadiyyatı  

8.1. Ali təhsilin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ + + + + 

8.1.1. Ali təhsilin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı mövcud normativ 
sənədlərin monitorinqi və təhlili 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

8.1.2. Ali təhsilə müxtəlif maliyyə mənbələrinin cəlb edilməsinə imkan 
yaradan təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

8.1.3. Ali təhsil müəssisələrinin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə 
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına 
vəsaitin əldə edilməsinə imkan verən təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    
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8.1.4. Adambaşına maliyyələşdirmə sahəsində beynəlxalq təcrübənin 
öyrənilməsi və tətbiq edilməsi 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

8.2. Mövcud qanunvericilik çərçivəsində ali təhsil müəssisələrinin 
maliyyələşdirilməsində yeni modelin yaradılması barədə təkliflərin 
hazırlanması 
 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

8.2.1. Yeni modelin yaradılması ilə bağlı mövcud qanunvericilikdə 
müvafiq dəyişikliklərin aparılması barədə təkliflərin hazırlanması 

İqtisadiyyat, Ali və orta ixtisas 
təhsili şöbələri, ali təhsil 
müəssisələri 

+ +    

 


