
AKKREDİTASİYA SAHƏSİ ÜZRƏ 2011-Cİ İLDƏ  
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 
Hesabat ilində şöbənin fəaliyyəti üçün zəruri olan sənədlər, ali, orta ixtisas, ilk peşə-ixtisas 

təhsili və ümumi təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qrafiki hazırlanmış və təsdiq edilmiş, 
lisenziya müddəti başa çatmış özəl ali, ümumi və məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
lisenziyasının müddətinin uzadılması məsələlərinə, lisenziya almaq üçün mürciət etmiş özəl 
məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin müraciətlərinə baxılmış, qrafik üzrə təhsil müəssisələrinin 
akkreditasiyası keçirilmişdir. Şöbənin əməkdaşları xarici ölkələrdə təhsilin keyfiyyətinə təminat 
və akkreditasiya məsələləri ilə bağlı seminarlarda iştirak etmiş, (Qazaxıstanın Astana şəhərində 
keçirilmiş 2 seminarda), qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən özəl təhsil müəssisələrinə reydlər 
keçirmişlər. 

Nazirin yanında müzakirə olunmuş məsələlər. Hesabat dövründə Nazirin yanında ali, 
orta ixtisas, ilk peşə-ixtisas təhsili və ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin dövlət təhsil 
standartlarının tələblərinə uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarların və bu müəssisələrin 
fəaliyyətinin statusuna uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarların layihələri müzakirə edilmişdir. 

Şöbənin fəaliyyəti üçün zəruri olan sənədlərin hazırlanması ilə bağlı məsələlər. 
Hesabat ili ərzində Şöbədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28.09.2010-cu il 
tarixli, 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisəsinin akkreditasiya Qaydaları”nın 
tələblərinə uyğun olaraq aşağıdakı sənədlər hazırlanmışdır: 

1. “Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının tələblərinə 
uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar” (ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili 
müəssisələri üçün), 

2. “Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin statusuna uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar” 
(ali, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün), 

3. “Ümumi təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarının tələblərinə 
uyğunluğunu müəyyənləşdirən meyarlar”, 

4. “Ümumi təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin statusuna uyğunluğunu müəyyənləşdirən  
meyarlar”. 

 Bu sənədlərin layihələri Təhsil Nazirliyinin müvafiq şöbələrinin, Dünya Bankının, 
Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin, Müəllim-Valideyn Assosiyasının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə müzakirə olunmuş, irad və təkliflər nəzərə alınmaqla 
təkmilləşdirilərək Akkreditasiya Şurasında müzakirə edildikdən sonra Təhsil Nazirliyinin 
26.04.2011-ci il tarixli, 650 nömrəli və 28.11.2011-ci il tarixli 1872 nömrəli əmrləri ilə təsdiq 
edilmişdir. 

 Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar görülmüş təşkilatı 
işlər: 

- 9 ali təhsil (4 özəl, 5 dövlət ali təhsil müəssisəsi), 12 orta ixtisas təhsili, 11 ilk peşə-
ixtisas təhsili (6 peşə liseyi, 5 peşə məktəbi) akkreditə olunmuşdur.  Şərur Peşə Liseyi və   Bərdə 
Peşə Liseyində qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdığından həmin müəssisələrin 
akkreditasiyasının keçirilməsi təxirə salınmışdır. 

- 12 nömrəli Bakı Peşə Liseyi və 1 nömrəli Bakı Peşə Məktəbinin akkreditasiyası bu ilin 
dekabr ayının sonuna kimi keçiriləcəkdir.  

- 3 ali təhsil müəssisəsinin  (Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibtlər Akademiyası, 
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyası) və 2 orta ixtisas təhsili müəssisəsinin (Şamaxı Mədəni Maarif Kolleci, 
Quba Dövlət Sosial-İqtisad Kolleci) akkreditasiyası başqa vaxta keçirilmişdir. 

- Təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq, 2011-ci ildə 1 ümumitəhsil  məktəbinin (Gəncə 
şəhər 27 nömrəli məktəbinin) 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 ilində 
lisenziya alınması ilə bağlı Şöbəyə 60 müraciət daxil olunmuşdur. Onlardan 18-i özəl 
məktəbəqədər təhsil, 2-si ümumitəhsil 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 hazırlıq 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 təsisçilər tərəfindən Nazirliyə 
təqdim olunmuş sənədlərin qeydiyyatı aparılmışdır. Bu müraciətlərin araşdırılması üçün Təhsil 
Nazirliyinin müvafiq 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 28 təhsil müəssisəsinə lisenziya 
verilməsi barədə əmr layihəsi hazırlanmış, müzakirələrin nəticəsinə dair 200 səhifədən artıq 
həcmdə protokol tərtib edilmiş, həmin müəssisələrə verilməli lisenziyalar hazırlanmışdır.  

Lisenziya şərtlərinə əməl olunmasının vəziyyətinin monitorinqi və qeyri-qanuni 
faəliyyət göstərən müəssisələrə edilmiş reydlər ilə bağlı məsələlər. Şöbənin əməkdaşları 
“GESCO”ASX-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.  

Nazirliyə daxil olmuş məlumatlar əsasında Şöbənin əməkdaşları qeyri-qanuni fəaliyyət 
göstərən müəssisələrə reydlər keçirmiş, həmin müəssisələrin xüsusi razılıq (lisenziya) olmadan 
fəaliyyət göstərmələri barədə Təhsil nazirinin imzası ilə hüquq-mühafizə orqanlarına məktub 
göndərmişdir. Həmin müəssisələr aşağıdakılardır: 

Səbail rayonundakı “Cücələrim”, Yasamal rayonundakı “Mələklər” uşaq bağçaları, 
Nərimanov rayonundakı “Gənclik” Peşə-ixtisas Hazırlığı Mərkəzi. 

Ərizə və məktublar. İl ərzində  Şöbəyə müxtəlif məsələlər üzrə 284 ərizə və müraciət 
daxil olmuşdur. Həmin müraciətlər araşdırılmış və onların nəticəsi barədə ərizəçilərə vaxtında 
cavab verilmişdir. Müraciətlərin 60-ı yeni açılmış müəssisələrin fəaliyyətinə lisenziya verilməsi, 
yaxud lisenziya müddətinin uzadılması, 32-si təhsil müəsssisələrinin akkreditasiyası barədə, 192-
si sorğu və məlumat xarakterli, qalan məktublar isə İsveçrə Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı, 
“World vistan” təşkilatı ilə əməkdaşlıq, bəzi televizya kanallarında yayımlanan reklamlar barədə 
olmuşdur.  

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

 
 


