
BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR SAHƏSİ ÜZRƏ 2010-CU İLDƏ  
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 
I. Təqaüdlər hesabına xaricdə təhsil. 
2010-cu ildə istər qüvvədə olan ikitərəfli razılaşmalar, istərsə də müxtəlif ölkələrin 

Azərbaycan vətəndaşlarına ayırdığı təqaüdlər çərçivəsində azərbaycanlı gənclərin dövlət xətti ilə 
dünyanın müxtəlif ölkələrində müxtəlif pillələr üzrə təhsil almağa göndərilməsi davam etdirilmişdir. 
Bu ölkələr sırasında Türkiyə, Rusiya, Çin və.s ölkələrinin adlarını göstərə bilərik. Göndərilən tələbə 
kontingentinin sayına görə isə Türkiyə və Rusiyanın adı xüsusilə qeyd olunmalıdır.  

2000-ci ilin dekabrında imzalanmış Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Türkiyə 
Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi arasında təhsil və elm sahələrində əməkdaşlıq haqqında 
Protokolunun 1, 2 və 4-cü maddələrinə əsasən azərbaycanlı gənclərin Türkiyənin ali məktəblərində 
dövlət xətti ilə təhsil almaları üçün Türkiyə dövləti 2010-2011-ci tədris ili üçün 150 nəfərlik (25 nəfər 
Ahıska türkü mənşəli Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları) kontingent ayırmışdır. Hazırda 
dövlət xətti ilə Türkiyə ali məktəblərində 503 nəfər  Azərbaycan vətəndaşı təhsil alır. 

2002-ci ilin fevralında imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Rusiya 
Federasiyası Təhsil Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında» Protokola görə 
2010/2011-ci tədris ili üçün Rusiyanın Azərbaycan vətəndaşları üçün ayırdığı təqaüdlər hesabına 
təhsillərini müxtəlif pillələr üzrə bu ölkənin ali məktəblərində davam etdirmək üçün daha 58 nəfər 
azərbaycanlı gənc Rusiya ali məktəblərinə qəbul olunmuşdur ki, bunların 26 nəfəri Ümumrusiya 
Azərbaycan Konqresinin nümayəndəsidir. Hazırda 234 azərbaycanlı gənc Rusiya ali məktəblərinin 
müxtəlif pillələrində dövlət xətti ilə təhsillərini davam etdirir.  

Tələbələrimizin Çin Xalq Respublikasının ali məktəblərində təhsil alması 2002-ci ilin iyun 
ayında Çin Xalq Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi arasında 
imzalanmış Saziş çərçivəsində həyata keçirilir. Çin Xalq Respublikası universitetlərində 2010/2011-
ci tədris ilində Təhsil Nazirliyinin xətti ilə 26 nəfər təhsil alır. Bunlardan 20 nəfəri bakalavr, 4 nəfər 
magistratura və internatura və 2 nəfər isə doktorantura pilləsində təhsillərini davam etdirir. 
Magistratura və doktoranturada təhsil alanlar bakalavr təhsilini də Çində başa vurmuşlar. Bu 
məqsədlə Çin tərəfi Azərbaycana 2010-cu tədris ilində 5 yer ayırmışdır. 

2008-ci ildə Təhsil Nazirliyi ilk dəfə olaraq Koreya Respublikasında təhsil almaq məqsədilə 7 
nəfər tələbə göndərmişdir, 2009-cu ildə daha 1 nəfər bu fürsətdən istifadə etmişdir. Hal-hazırda 
Koreya Respublikasında 8 nəfər Azərbaycanlı gənc dövlət xətti ilə təhsillərini davam etdirirlər. 

Beləliklə, müxtəlif ölkələrin Azərbaycana ayırdığı təqaüdlər çərçivəsində bu ölkələrin ali 
məktəblərinin bakalavr, mütəxəssis, magistr, doktorantura, tibdə uzmanlıq və aspirantura 
səviyyələrində təhsil almaq məqsədilə hal-hazırda 789 nəfər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı 
göndərilmişdir. 

Öz hesabına və müxtəlif mübadilə proqramları çərçivəsində isə 5000-dən artıq tələbə 
respublikamızdan kənarda təhsillərini davam etdirirlər. 

 Təqaüdlər hesabına xaricdə təhsil alanlarla işin idarə olunması ilə  bağlı hesabat dövründə 
aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

1. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan tələbə, aspirant və doktorantların sektorun 
əməkdaşları tərəfindən «Tələbə elektron proqramı»na daxil edilməsi, hər birinə aid 
müvafiq şəxsi vərəqənin doldurulması; 

2. İldə iki dəfə (qış və yay sessiyalarından sonra) ali məktəb və ölkələrdəki 
səfirliklərimiz tərəfindən təqdim olunmuş xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələrin arayışlarının toplanması,  təhlili  və tələb olunduğu təqdirdə 
müvəffəqiyyətsiz tələbələrə qarşı müvafiq tədbirlərin görülməsi; 

3. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan tələbə, aspirant və doktorantların təhsil aldıqları 
ölkə, ali məktəb, ixtisas və kurslar üzrə (ev ünvanlarını və əlaqə vasitələrini qeyd 
etməklə) siyahıların və statistik materialların hazırlanması; 

4. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin aylıq təqaüdlərinin 
verilməsi üçün müvafiq siyahıların hazırlanması və tələbələrin təqaüdlə təmin 
olunması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülməsi; 

5. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin illik qeydiyyatlarının 
aparılması; 
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6. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan və müxtəlif səbəblərə görə təhsil aldıqları ölkənin 
Təhsil nazirlikləri tərəfindən təqaüdləri kəsilən azərbaycanlı tələbələrin xarici 
ölkələrdə təhsil alanların siyahılarından çıxarılması üçün tədbirlərin görülməsi 
(müvafiq təqdimatların və əmrlərin hazırlanması); 

7. Yay tətili dövründə xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin 
qeydiyyatı zamanı toplanmış məlumatların şəxsi vərəqələrdə və elektron bazada 
yenilənməsi; 

8. Yeni elektron bazasının yaradılması və istifadəyə verilməsi; 
9. Türkiyə Respublikası və Rusiya Hökumətlərinin 2010/2011-ci tədris ili üçün 

Azərbaycana ayırdıqları təqaüdlərə uyğun olaraq bu ölkələrin ali məktəblərinə qəbulu 
ilə bağlı əlaqədar strukturlarla yazışmaların hazırlanması, TQDK tərəfindən keçirilən 
imtahanlarda iştirak etmək, qəbul olunanlara aid müvafiq əmrlərin hazırlanması, 
onların qeydiyyata alınması, sənədlərin toplanıb müvafiq ölkələrin Təhsil 
nazirliklərinə göndərilməsi, yeni tələbələrin Təhsil nazirinin müavini ilə görüşlərinin 
təşkil edilməsi və onların təhsil yerlərinə yola salınması; 

10. Çin Xalq Respublikasının 2010/2011-ci tədris ili üçün Azərbaycana ayırdığı 
təqaüdlərə uyğun olaraq bu ölkənin ali məktəblərinə qəbulu ilə bağlı əlaqədar 
strukturlarla yazışmaların hazırlanması, qəbul olunanlara aid müvafiq əmrlərin 
hazırlanması, onların qeydiyyata alınması, sənədlərin toplanıb müvafiq ölkələrin 
Təhsil nazirliklərinə göndərilməsi, tələbələrin təhsil yerlərinə yola salınması; 

11. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrinin təhsillərinə aid müvafiq 
arayışların (10 saylı və «tələb olunan yerə») hazırlanması və tələbələrə təqdim 
edilməsi;   

12. Türkiyə Respublikası Milli Təhsil Nazirliyi və Yüksək Öyrətim Kurulu ilə əlaqələrin 
qurulması, bu strukturlarla aparılan bütün yazışmaların hazırlanması, bu strukturların 
nümayəndələrinin Azərbaycana gəldikləri zamanı təşkil olunan bütün tədbirlərin 
hazırlanması və bu tədbirlərdə iştirak edilməsi; 

13. Xaricdə təhsil almaq hüququ əldə etmiş, təhsillə bağlı müxtəlif yarışlarda iştirak 
etməli olan 18 yaşına çatmayan vətəndaşlara ümumvətəndaşlıq passport verilməsi 
üçün Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Pasport-Qeydiyyat və 
Miqrasiya Xidməti İdarəsi və Regionlardan şöbələrinə müvafiq məktubların 
hazırlanması; 

14. Xidməti vəzifəsi ilə əlaqədar olaraq və ya xaricdə müxtəlif konfranslarda iştirak 
etmək məqsədilə xidməti passport almaq üçün müraciət etmiş müxtəlif vəzifəli 
şəxslərə Xarici İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinə təqdim etmək üçün müvafiq 
məktubların hazırlanması;  

15. Respublikamızın müvafiq strukturlarından və vətəndaşlardan Təhsil Nazirliyinə daxil 
olmuş məktub və ərizələrdə qeyd olunan məsələlərin araşdırılması, müvafiq 
tədbirlərin görülməsi və nəticəsi barədə ünvanlara cavabların yazılması (1000-dək). 

 
Hər il olduğu kimi, 2010-cu ilin iyul-avqust-sentyabr aylarında mütəmadi olaraq dövlət xətti 

ilə xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil alan tələbələrin Nazirliyin rəhbərliyi ilə görüşü 
keçirilmişdir.  

Eyni zamanda Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq qərarlara əsasən xarici 
ölkələrin ali məktəblərində təhsil alan tələbələrin Vətənə gəlməsi və təhsil yerinə dönmələri üçün cari 
ilin iyun ayından oktyabr ayının sonuna qədər onların aviabiletlərlə təmin olunması üçün tədbirlər 
həyata keçirilmişdir. 

Hər il olduğu kimi, cari ilin sentyabr-oktyabr aylarında xarici ölkələrin ayırdığı təqaüdlər 
hesabına ali məktəblərin müxtəlif pillələrinə qəbul olunmuş tələbələrin şəxsi vərəqəsi doldurularaq 
onlar haqqında məlumat şöbənin məlumat bazasına yerləşdirilmişdir. 
 

II. Əcnəbi tələbələrin Azərbaycan ali məktəblərində təhsili. 
Azərbaycan Respublikası ali məktəblərində əcnəbi vətəndaşlar bakalavr, magistratura, 

aspiranturada dövlət hesabına və ya ödənişli əsaslarla təhsil alırlar. 



 3

2010-cu ildə ali məktəblərdən toplanmış statistik məlumatlar cari tədris ilində 
respublikamızda əcnəbi tələbələrin sayının ötən illərlə müqayisədə biraz azaldığını göstərmişdir. 
Əgər 2006/2007-ci tədris ilində 5500-ə yaxın (5417) tələbə təhsil alırdısa, 2009/2010-cu tədris ilində 
7000-ə yaxın (6813) yüksəlmişdisə, 2010/2011-ci tədris ilində Azərbaycan ali məktəblərində 
dünyanın 47 ölkəsindən gələn 6100 əcnəbi tələbə (19.11.2010-cu il tarixinə olan məlumata əsasən), 
magistr və aspirant dövlət və qeyri-dövlət xətti ilə təhsil alır.  

Azərbaycan ali məktəblərində xarici ölkələrdən təhsil alan əcnəbi tələbələrin çoxu hər il 
olduğu kimi, Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası  və Çin Xalq 
Respublikası təşkil edir.  

Azərbaycan ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrlə işin idarə olunması ilə  bağlı 
hesabat dövründə aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

1. “Respublikamızın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələrin məlumat bazası” 
reformasiya edilmiş və respublikamızın 23 ali məktəbində təhsil alan əcnəbilər 
haqqında toplanmış məlumatları həmin bazada yerləşdirilmişdir; 

2. Respublikamızın ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi vətəndaşlarının ümumi siyahısı 
və statistik məlumatlar hazırlanmışdır; 

3. Dövlət xətti ilə təhsil alan tələbələrin illik qeydiyyatı aparılmışdır; 
4. İl ərzində müxtəlif səbəblərə görə ali məktəblərdən xaric olunmuş əcnəbi 

vətəndaşlarının qeydiyyatı aparılmış, onlar haqqında müvafiq strukturlara məlumatlar 
verilmişdir; 

5. Əcnəbi tələbələrin ali məktəblərə qəbul müddətinin bitməsindən sonra (30 oktyabr) 
onların Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşamalarına icazə verilməsi üçün 
Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məktubların yazılması (6100 əcnəbi tələbə 
üçün). 

6. Tədris ilinin sonunda ali məktəblərin nəzdində fəaliyyət göstərən hazırlıq fakultə, 
mərkəz və şöbələrində buraxılış imtahanlarının keçirilməsi ilə bağlı məlumatların 
toplanması, müvafiq əmrin hazırlanması və imtahanların gedişinə nəzarət edilməsi; 

7. Ali məktəblərin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektorları və əcnəbi tələbələrlə iş üzrə 
müvafiq qurumların rəhbərlərinin Təhsil nazirinin müavini E.Qasımovun rəhbərliyi ilə 
keçirilən müşavirələrin təşkili; 

8. Xarici İşlər Nazirliyindən sektora daxil olmuş müvafiq sorğuların araşdırılması və 
cavabların yazılması (il ərzində); 

9. Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərindən sektora daxil olmuş məktubların və 
sorğuların araşdırılması və müvafiq cavab məktublarının yazılması (il ərzində). 

10. Azərbaycanın ali məktəblərində dövlət xətti ilə təhsilə qəbul olunmuş əcnəbi 
vətəndaşlara müvafiq “Göndəriş”lərin hazırlanması və ali məktəblərə çatdırılması; 

11. Növbəti il üçün ödənişli əsaslarla təhsil alacaq əcnəbi vətəndaşlarının təhsil 
haqqlarının müəyyən edilməsi və ali məktəblərdən daxil olmuş təkliflərin 
araşdırılması və razılaşdırılma üçün Tarif (Qiymət) Şurasına təqdim edilməsi; 

12. İki ölkənin Təhsil nazirlikləri arasında mövcud olan Əməkdaşlıq haqqında İcra 
Proqramına əsasən respublikamızın ali məktəblərində dövlət xətti ilə təhsil alan Misir 
Ərəb Respublikası, İordaniya Haşimilər Krallığı, Çin Xalq Respublikası  və Türkiyə 
Respublikası vətəndaşlarının ali məktəblərə yerləşdirilməsi və onların təhsil ilə bağlı 
problemlərin həlli üçün ali məktəblərə müvafiq məktubların yazılması (il ərzində); 

13. Respublikamızın müvafiq strukturlarından və vətəndaşlardan Təhsil Nazirliyinə daxil 
olmuş məktub və ərizələrdə qeyd olunan məsələlərin araşdırılması, müvafiq tədbirlərin 
görülməsi və nəticəsi barədə ünvanlara cavabların yazılması (400-dən artıq); 

14. Bu işlərlə yanaşı mütəmadi olaraq Beynəlxalq Əlaqələr şöbəsinə müraciət edən 
vətəndaşların qəbulu (il ərzində); 

15. Təhsil nazirinin müavini E.Qasımovun və şöbə müdirinin cari tapşırıqlarının vaxtında 
və tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməsi. 

 
III. «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 

Proqramı»nın icrası. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16.04.2007-ci il tarixli, 2090 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı»nın icrası ilə bağlı aşağıdakı işlər Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi tərəfindən görülmüşdür.  

1. «Dövlət Proqramı» çərçivəsində xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına aid əmrlərin hazırlanması, onların qeydiyyat, 
təhsil və məişətləri ilə bağlı müvafiq tədbirlər görülmüşdür. 

2. «Dövlət Proqramı» çərçivəsində xarici ölkələrin ali məktəblərinə qəbul olunmuş 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları müvafiq qaydada qeydiyyata alınmışdır 
(«Tələbə» elektron proqramına daxil edilməsi və şəxsi vərəqələrin doldurulması). 

3. «Dövlət Proqramı» çərçivəsində xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil alan 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının təhsillə bağlı maliyyələşdirilmə sənədləri 
hazırlanmış və mütəmadi olaraq nazirliyin İqtisadiyyat şöbəsinə təqdim edilmişdir 
(ilboyu).   

  
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 

təhsil sahəsində qəbul olunmuş proqramlar içərisində Azərbaycanın gələcəkdə dayanıqlı və davamlı 
inkişafını təmin etmək baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, bu Proqram çərçivəsində 
2007-2015-ci illər ərzində müxtəlif sahələr üzrə Azərbaycana bu gün və gələcəkdə lazım olan  kadr 
potensialının gücləndirilməsi məqsədilə 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil 
almağa göndərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Artıq Proqramın icrasına başlandığı ötən iki il ərzində bu 
Proqram çərçivəsində xaricdə oxuyanlar barədə konkret statistika söyləmək olar.  

Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Təhsil 
üzrə Komissiya tərəfindən xaricdə təhsil almaq üçün tövsiyə olunan namizədlərin təhsilinin 
maliyyələşdirilməsi və təhsil yerinə göndərilməsi ilə bağlı 2010-cu ildə Təhsil Nazirliyində zəruri 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Təqdim olunan siyahılara əsasən, ölkələr üzrə tələbələrin təhsil yerinə 
göndərilməsi üçün aşağıdakı tədbirlər görülmüşdür. 

2010-cu ildə Rusiyanın ali məktəblərinə müstəqil şəkildə qəbul olunan 17 gəncimizin adı 
“Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil alanların siyahısına daxil edilmişdir. Bunlardan 2-si bakalavr, 
3-ü aspirantura, 2-si ordinatura, 2-si mütəxəssis, 1-i doktorantura, 1-i magistratura və 6-sı 
ixtisasartırma pilləsində təhsil alır. 

2010-cu ildə “Dövlət Proqramı” çərçivəsində Türkiyənin ən nüfuzlu ali məktəblərinə 48 
tələbə təhsil almaq üçün göndərilmişdir.  

Təhsil Nazirliyinin Alman Akademik Mübadilə Xidməti ilə  əməkdaşlığı çərçivəsində 
imzalanmış Sazişdə nəzərdə tutulduğu kimi Almaniyadan gəlmiş ekspertlərin iştirakı ilə iddiaçılar 
arasında  keçirilmiş müsabiqədə müəyyən olunmuş  qaliblər Almaniyanın nüfuzlu universitetlərində 
təhsil almağa göndərilmişlər. Bu tələbələrinn əksəriyyətinin tibb ixtisası üzrə təhsil almağa 
göndərilməsi xüsusi diqqətə layiqdir. Digərləri isə əsasən mühəndislik və iqtisadiyyat ixtisaslarına 
yiyələnirlər. Bununla yanaşı 2010-cu ildə bu ölkənin ali məktəblərinə müstəqil şəkildə 35 nəfər tələbə 
müxtəlif ixtisaslar üzrə  qəbul olunmuşdur.  

2008-ci ilin iyun ayında Təhsil Nazirliyində ABŞ Dövlət katibinin müavini xanım Qoli 
Amerinin Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə ABŞ hökuməti arasında 
təhsil sahəsində əməkdaşlıq haqqında  Saziş imzalandı. Bu Sazişdə Dövlət Proqramı çərçivəsində 
gənclərin ABŞ-da təhsilinin təşkili üçün ABŞ-ın Fullbright Proqramı ilə əməkdaşlıq öz əksini 
tapmışdır.  

Bu Sazişə əsasən 2008-ci il sentyabr ayında ABŞ ali məktəblərində magistr dərəcəsi almaq 
məqsədilə təşkil olunan müsabiqə barədə elan verilmişdir. ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyində 
keçirilən müsabiqənin nəticələrinə əsasən  ilkin seçim aparılmış və qərar qəbul olunması üçün 
seçilmiş 19 nəfər namizədin sənədləri Amerika Səfirliyi tərəfindən Vaşinqtona göndərilmişdir. Belə 
ki, bu tələbələrin 5 nəfəri seçim prosesinin qalibləri kimi 2009-2010-cu tədris ilində təhsil almaq 
üçün ABŞ-a göndərilmişdir. Bu prosesin davamı kimi, ABŞ-ın Azərbaycandakı Səfirliyində keçirilən 
müsabiqənin nəticələrinə əsasən  ilkin seçim aparılmış və qərar qəbul olunması üçün seçilmiş 6 nəfər 
namizədin sənədləri Amerika Səfirliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Çoxmərhələli seçim prosesinin 
qalibləri 2010-2011-cu tədris ilində ABŞ ali məktəblərində təhsillərinə başlamışlar. 
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Yuxarıda Dövlət Proqramı çərçivəsində tərəfdaş qurumlarla əməkdaşlıqda qrup şəklində 
gənclərimizin təhsil almağa göndərildiyi ölkələr qeyd olunmuşdur. Lakin 2007, 2008 və 2009-cu 
illərdə olduğu kimi 2010-cu ildə də fərdi qaydada dünyanın nüfuzlu ali məktəblərinə qəbul olunmuş 
azərbaycanlı gəncimiz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Təhsil üzrə Komissiyanın qərarı 
ilə “Dövlət Proqramı”nın təqaüdçüləri olmuşdur. Bu ölkələrin coğrafiyası Türkiyə, Almaniya, ABŞ, 
Böyük Britaniya, Belçika, Fransa, Rusiya Federasiyası, İsveç Krallığı, İsveçrə, İrlandiya, İspaniya, 
İtaliya, Çexiya, Niderland Krallığı, Kanada, Koreya Respublikası, Avstriya, Çin Xalq Respublikası  
və Avstraliya  kimi ölkələri əhatə edir. 

Eyni zamanda bildiririk ki, bu günədək Dövlət Proqramı çərçivəsində 51 nəfər Azərbaycanlı 
gənc məzun olmuşdur.  

Bütövlükdə isə “Dövlət Proqramı” çərçivəsində  259 nəfər  Azərbaycanlı gənc 2010-cu ildə 
müxtəlif ölkələrə göndərilmişdir.   

 “Dövlət Proqramı” çərçivəsində xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin təhsil 
aldıqları istiqamətlər üzrə bölgüsü barədə məlumatlar aşağıdakı kimidir :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proqram təqaüdçülərinin təhsil aldığı istiqamətlər 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Hazırlıq
1.4%

Xidmət
2.4%

Elm
5.6%

mədəniyyət
1%

tikinti
2%

Kənd təsərrüfatı
2%

sənaye və mühəndislik
8.6%

IKT
10.7%

Sosial elmlər və hüquq
15%

Tibb
26.9%

İqtisadiyyat və 
idarəetmə

28%
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Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin 16 aprel 2007-ci il tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «2007-2015-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin  xarici ölkələrdə  təhsili üzrə Dövlət Proqramı» çərçivəsində 2010/2011-ci tədris ilində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə aid 
 

S T A T İ S T İ K  M Ə L U M A T 
(2010-cu il) 

            
№ Ölkənin adı Tələbənin 

ümumi 
sayı 

Hazırlıq Şagird Bakalavr/ 
Mütəxəssis 

Magistratura, 
İnternatura 

Klinik 
ordinatura/ 
Rezidentura 

Aspirantura Doktorantura İxtisasartırma 

1. Amerika 
Birləşmiş Ştatları 

17 - - - 13/ - 1 3 - 

2. Avstraliya 9 - - 2/ 6/ - - 1 - 
3. Avstriya 6 - - - 4/ /2 - - - 
4. Almaniya 103 8 - 25/8 48/ /10 - 4 - 
5. Belçika 2 - - - - - - 2 - 
6. Böyük Britaniya 96 - - 50/ 39/ - - 7 - 
7. İsveç 16 - - - 16/ - - - - 
8. İsveçrə 14 - - 8/ 5/ /1 - - - 
9. İrlandiya 2 - - 1/ 1/ - -  - 

10. İtaliya 6 - - - 6/ - - - - 
11. İspaniya 3 - - - 3/ - - - - 
12. Yaponiya 1 - - 1/ - - - - - 
13. Yeni Zellandiya 2 - - 2/ - - - - - 
14. Kanada 35 - - 32/ 2/ - - 1 - 
15. Koreya 26 - - 26/ - - - - - 
16. Malayziya 2 - - 2/ - -  - - 
17. Niderland 26 - - 16/ 9/ - - 1 - 
18. Rusiya 46 - 1 9/10 1/1 5/ 12 1 6 
19. Sinqapur 5 - - 5/ - -  - - 
20. Türkiyə 113 - - 22/34 5/ /50 - 2 - 
21. Finlandiya 1 - - 1/ - -  - - 
22. Fransa 34 - - 27/ 6/ - - 1 - 
23. Çexiya 7 - - - 6/ - - 1 - 
24. ÇXR 2 - - - 2/ - - - - 

Cəmi 574 8 1 229/52 172/1 5/63 13 24 6 
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Xarici ölkələrdə dövlət xətti ilə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə aid  

 
S T A T İ S T İ K  M Ə L U M A T 

 
(01.12.2010) 

 
№ Ölkənin adı Tələbənin 

ümumi sayı 
Dil 

hazırlığı 
Bakalavr/ 
Mütəxəssis 

Magistratura,  
İnternatura 

Klinik 
ordinatura, 
Rezidentura 

Aspirantura Doktorantura 

1. Türkiyə Respublikası 503 40 202/ 61 101 - 99 
2. Rusiya Federasiyası 234 - 41/ 172 1 7 12 1 
3. 
 

Misir Ərəb Respublikası 14 - 14/ - - - - 

4. Çin Xalq Respublikası 26 5 15/ 4 - - 2 
5. Çexiya Respublikası 2 - 2/ - - - - 
7. Slovakiya Respublikası 2  1/ 1 - - - 
8. Koreya Respublikası 8 - 1/ 7 - - - 

Cəmi 789 45 276/172 74 108 12 102 
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Аzərbaycan ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi tələbələr haqqında  
 

S T A T İ S T İ K  M Ə L U M А T 
 

(19.11.2010-cu il tarixinə olan məlumata əsasən) 
(2008/2009, 2009/2010 və 2010/2011-ci tədris illəri) 

 
№ Аli məktəb Hazırlıq Əsas 

fakultə 
2010/2011-
ci tədris ili 

2009/2010-
cu tədris ili 

2008/2009-
cu tədris 

ili 
1 Бakı Dövlət Universiteti 68 763 831 1097 1249 

 
2 Аzərbaycan Texniki 

Universiteti 
73 273 346 382 444 

3 Аzərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Universiteti 

208 713 921 1000 967 

4 Аzərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti 

14 88 102 100 105 

5 Аzərbaycan Dövlət 
Pedaqoji Universiteti 

32 58 90 116 201 

6 Бakı Slavyan Universiteti 58 216 274 280 223 

7 Аzərbaycan Dillər 
Universiteti 

6 203 209 289 387 

8 Аzərbaycan Tibb 
Universiteti 

137 1005 1142 1067 923 

9 Аzərbaycan Dövlət 
Rəssamlıq Аkademiyası 

- 62 62 57 65 

10 Аzərbaycan Dövlət Neft 
Аkademiyası 

74 507 581 644 679 

11 Аzərbaycan Dövlət İqtisad 
Universiteti 

30 492 522 646 747 

12 Бakı Musiqi Аkademiyası 7 50 57 70 77 

13 Аzərbaycan Milli 
Konservatoriyası 

4 16 20 18 19 

14 Sumqayıt Dövlət 
Universiteti  

6 107 113 
 

80 53 

15 Gəncə Dövlət Universiteti - 53 53 51 31 
16 Naxçıvan Dövlət 

Universiteti 
 199 199 261 281 

17 Аzərbaycan Dövlət Aqrar 
Universiteti 

- 22 22 18 5 

18 Azərbaycan Dövlət Bədən 
Tərbiyəsi və İdman 
Akademiyası 

- 4 4   

19 Qafqaz Universiteti 76 306 382 452 449 

20 Odlar Yurdu Universiteti 3 15 18 29 32 
21 Qərb Universiteti - 12 12 22 23 

22 Xəzər Universiteti - 138 138 132 148 
23 Azərbaycan Universiteti - 2 2 2  

 Cəmi 796 5304 6100 6813 7150 
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Azərbaycan ali məktəblərində təhsil alan əcnəbi vətəndaşların ölkələr üzrə 2010-2011-ci dərs ili  üçün  
S T A T İ S T İ K  M Ə L U M A T  

(19.11.2010-cu il tarixinə olan məlumata əsasən) 
 

Sayı № Ölkə 
Dövlət xətti ilə Qeyri-dövlət xətti ilə 

Ümumi sayı 

1 Türkiyə   112 3340 3452 
2 İran     5 1316 1321 
3 Çin    16 239 255 
4 Rusiya    2 207 209 
5 Türkmənistan   - 179 179 
6 Pakistan   - 140 140 
7 İraq    - 129 129 
8 Gürcüstan   - 83 83 
9 Hindistan   - 71 71 

10 Misir    20 2 22 
11 Suriya    - 26 26 
12 Nigeriya  - 24 24 
13 Cənubi Koreya  - 24 24 
14 İordaniya 2 19 21 
15 Sudan     - 13 13 
16 Yəmən    - 11 11 
17 Qazaxıstan   - 10 10 
18 İsrail    - 12 12 
19 Fələstin   - 8 8 
20 Özbəkistan   2 9 11 
21 Əfqanıstan   - 15 15 
22 Ukrayna - 8 8 
23 Ş.Kipr   - 3 3 
24 Almaniya   - 5 5 
25 Livan   - 3 3 
26 Belarus  - 2 2 
27 Banqladeş  - 10 10 
28 ABŞ - 7 7 
29 Kanada - 1 1 
30 Malavi - 2 2 
31 İsveç    - 1 1 
32 Oman    - 1 1 
33 Moldova   - 3 3 
34 Finlandiya   - 1 1 
35 Filippin   - 1 1 
36 Efiopiya   - 1 1 
37 Danimarka   - 1 1 
38 Bolqarıstan    - 1 1 
39 Qırğızıstan - 2 2 
40 B.Britaniya - 1 1 
41 Burkino Faso  - 1 1 
42 Kuveyt - 1 1 
43 Rumıniya - 1 1 
44 S.Ərəbistanı - 3 3 
45 Tacikistan - 2 2 
46 Xorvatiya - 1 1 
47 Yaponiya - 1 1 

Cəmi: 159 5941 6100 



IV.Təhsil Nazirliyinin tərəfdaş  beynəlxalq təşkilatlarla təhsil sahəsində əməkdaşlığı.   
 

Beynəlxalq təhsil mübadilə proqramları ilə əməkdaşlıqda ötən ilin nəticələrinə nəzər saldıqda, 
bu sahədə nəzərəçarpacaq dinamikanı görə bilərik. Бu sahədə Аzərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin əməkdaşlıq etdiyi ən böyük təşkilatlar Аmerika Бirləşmiş Ştatlarının АCCELS, IREX, 
Аlmaniyanın DААD, habelə Аçıq Cəmiyyət İnstitutunun Бakı Təhsil Məlumat Mərkəzi olmuşlar. 
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2010/2011-ci tədris ili üzrə АCCELS tərəfindən idarə olunan «Orta 
məktəb şagirdləri üçün Gələcək Liderlərin Mübadiləsi Proqramı (FLEX)» çərçivəsində 42 nəfər 
məktəbli, “Ali məktəb müəllimləri üçün stajkeçmə Proqramı (JFDP)” çərçivəsində 5 nəfər, “Open 
World” Proqramı çərçivəsində 50 nəfər və İREX tərəfindən idarə olunan «Bakalavr üçün birillik 
mübadilə Proqramı (UGRАD)» çərçivəsində 10 nəfər tələbə, «Edmund S.Muskie» Proqramı 
çərçivəsində 15 nəfər magistr Аmerika Бirləşmiş Ştatlarına getmişlər.  

2010-cu ildə Təhsil Nazirliyinin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı uğurla davam 
etdirilmişdir.  

24-26 fevral 2010-cu il tarixlərində Strazburqda Avropa Şurasının Təhsil üzrə Rəhbər 
Komitəsinin iclası keçirilmişdir. İclasda Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi 
Azad Axundov iştirak etmişdir. Tədbirin məqsədi 2008-2009-cu illər üçün Əməkdaşlıq Proqramı 
çərçivəsində Avropa Şurasına üzv ölkələrdə həyata keçirilmiş layihələr və proqramlar haqqında 
hesabatın müzakirəsi və bu layihələrin 2010-2011-ci illərdə davam etdirilməsi, 2010-2012-ci illər  
üçün Avropa Şurasına üzv ölkələrlə əməkdaşlıq prioritetlərinin müəyyənləşdirilməsi, 11-12 mart 
2010-cu il tarixlərində Budapeşt və Vyanada keçiriləcək Avropa ölkələri Təhsil Nazirlərinin 
Konfransında qəbul edilməsi  nəzərdə tutulan Deklarasiyanın müzakirəsi və Avropa Şurasının Təhsil 
üzrə Rəhbər Komitəsinin büro sədrinin və sədr müavininin seçilməsindən ibarət idi. 

Bununla yanaşı 11-12 mart 2010-cu il tarixlərində Budapeşt və Vyanada təşkil olunmuş 
Bolonya prosesinə üzv ölkələrin Təhsil Nazirlərinin Konfransında Təhsil Naziri cənab Misir 
Mərdanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Tədbirin əsas məqsədi Bolonya 
prosesinə üzv ölkələr tərəfindən bu proses çərçivəsində görülmüş tədbirlərin və əldə olunmuş 
nailiyyətlərin müzakirəsidir.      

24-25 mart 2010-cu il tarixlərində Strasburqda keçirilmiş Avropa Şurasının Ali Təhsil üzrə 
Rəhbər Komitəsinin iclasında Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad 
Axundov iştirak etmişdir. İclas zamanı Avropa Şurasında struktur dəyişiklikləri ilə bağlı Avropa 
Şurasının yeni seçilmiş Baş katibinin təşəbbüsləri, Bolonya prosesi – nailiyyətlər, vəzifələr və 
gələcək perspektivlər, bu prosesin Avropa ölkələrin həyata keçirilməsində Avropa Şurasının rolu, 
Avropa ölkələrinin ali təhsil sistemində ixtisas dərəcələri strukturunun hazırlanması, Avropa 
ölkələrində ali təhsil ixtisaslarının qarşılıqlı tanınması, Sloveniyada keçiriləcək Avropa Şurasına üzv 
ölkələrin Təhsil Nazirlərinin Daimi Konfransının 23-cü sessiyası ilə əlaqədar hazırlıq işləri ilə bağlı 
ətraflı müzakirələr aparılmışdır.    

15-16 aprel 2010-cu il tarixlərində “Demokratik vətəndaşlıq üçün təhsil” layihəsi çərçivəsində 
Strasburqda keçirilmiş “Demokratiya və insan hüquqlarının tədrisi” mövzusu üzrə Beynəlxalq 
Konfransda Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad Axundov iştirak 
etmişdir. Tədbirin məqsədi Avropa Şurasının “Demokratik vətəndaşlıq üçün təhsil” layihəsi 
çərçivəsində üzv dövlətlərdə həyata keçirilmiş tədbirlər üzrə hesabatların dinlənilməsi, demokratiya 
və insan hüquqlarının tədrisinin keyfiyyəti və bu sahədə müəllimlərin rolu və səriştələri, demokratiya 
və insan hüquqlarının tədrisi sahəsində təhsil siyasətinin təkmilləşdirilməsi, təhsil müəssisələrinin 
demokratik idarə olunması və s-dir. 

4-5 iyun 2010-cu il tarixlərində Lyubliyanada keçirilmiş Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
Təhsil Nazirlərinin Daimi Konfransının 23-cü sessiyasında Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov 
və Nazirliyin  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad Axundov iştirak etmişdir. Tədbir 
zamanı Avropa regionunda insan hüquqlarına hörmət prinsipinə əsaslanan sosial baxımdan dayanıqlı 
cəmiyyətin formalaşmasında təhsilin rolu, qlobal böhran şəraitində təhsilin prioritet vəzifələri, 
müəllim hazırlığı və ixtisasartırma, Avropa Şurası ilə üzv dövlətlər arasında 2010-2014-cü illər üzrə 
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Təhsil Sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı, təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və s. məsələlər 
müzakirə olunmuşdur.   

24-25 sentyabr 2010-cu il tarixlərində İsveçin Upsala şəhərində keçirilmiş Avropa Şurasına 
üzv dövlətlərin Pestalotzi proqramı üzrə milli koordinatorlarının 14-cü plenar iclasında Nazirliyin 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Məhərrəmova iştirak etmişdir. İclasın 
əsas məqsədi milli koordinatorlar arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, həmçinin Avropa 
Şurasının təhsil sahəsində dəyərlərinin yayılması və üzv dövlətlərdə müəllim hazırlığının inkişafı 
istiqamətində səylərin artırılması idi.  

2-4 noyabr 2010-cu il tarixlərində Cenevrədə Avropa Şurası tərəfindən “Təhsil alanların 
keyfiyyətli və bərabər təhsil alma hüququ” mövzusunda  keçirilmiş Hökumətlərarası Forumda 
Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin Xaricdə təhsil və əcnəbi tələbələrlə iş sektorunun  
məsləhətçisi Elnarə Hüseynova iştirak etmişdir.Tədbirin məqsədi Avropaya gələn miqrant tələbələrin 
təhsilində yaranmış problemlər və Avropanın çoxdilli ölkələrində vahid dilin tədrisidir.   

22-24 iyun 2010-cu il tarixlərində Fransanın Sevr şəhərində keçirilmiş Lissabon Konvensiyası 
üzrə Komitənin beşinci iclasında Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad 
Axundov iştirak etmişdir.İclasın məqsədi üzv ölkələrdə Lissabon Konvensiyasının həyata keçirilməsi 
və bu Konvensiyanın daha səmərəli tətbiqinə nail olmaq üçün tövsiyələrin hazırlanmasıdır.  

Avropa İttifaqı ilə təhsil sahəsində əlaqələri özünəməxsus yer tutur. Bu əlaqələr ikitərəfli 
səfərlər çərçivəsində həyata keçirilir.  

1-2 mart 2010-cu il tarixlərində Kiyev şəhərində keçirilmiş Avropa İttifaqının Universitetlərin 
idarəolunması üzrə Tempus regional seminarında Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı 
məsləhətçisi Könül Məhərrəmova iştirak etmişdir. Seminarın əsas məqsədi ali təhsil sahəsində çalışan 
şəxslər, nazirlik nümayəndələri və universitetlərin idarəolunması sahəsində çalışan mütəxəssislər 
arasında ali təhsilin idarəolunması ilə bağlı ümumi problem və istiqamətlərin nəzərdən keçirilməsi, 
həmçinin Tempus proqramının bu sahədə göstərdiyi dəstək ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması 
idi. 

27 may 2010-cu il tarixində Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı” çərçivəsində 
Brüsseldə keçirilmiş “İnsanlararası əlaqələr” üzrə IV Platformanın növbəti iclasında Nazirliyin 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov iştirak etmişdir. Iclas zamanı “Şərq 
Tərəfdaşlığı Proqramı” çərçivəsində Brüsseldə keçirilmiş “İnsanlararası əlaqələr” üzrə IV Platforması 
çərçivəsində bu günədək görülmüş işlər və 2010-2011-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı, Avropa 
Komissiyası tərəfindən təklif olunan proqramlar, təlim və tədqiqat sahəsində tələbə və gənclərin 
mobilliyinin genişləndirilməsi imkanları ətraflı müzakirə olunmuşdur.        

25-26 oktyabr tarixlərində Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının IV Platforması 
çərçivəsində Kiyevdə keçirilmiş “Jean Monnet və Şərq Tərəfdaşlığı” mövzusu üzrə Regional 
seminarda Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Könül Məhərrəmova iştirak 
etmişdir. Seminarın məqsədi iştirakçı dövlətlərə Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə ali təhsil 
müəssisələrində həyata keçirilən Jean Monnet proqramı haqqında ətraflı məlumatlar vermək, 
həmçinin bu sahədə qarşılıqlı təcrübə və informasiya mübadiləsini həyata keçirmək idi. 

Hazırda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələr üzrə Assosiativ sazişin 
imzalanması üzrə müzakirələr aparılır. Bununla əlaqədar olaraq Avropa İttifaqı tərəfindən göstərilən 
saziş layihəsi hazırlanaraq baxılması üçün Azərbaycan tərəfinə təqdim edilmişdir. Bu Saziş 
layihəsinə əlavə və düzəlişlərin edilməsi məqsədilə Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə 
Azərbaycanın aidiyyatı dövlət qurumları arasında video konfranslar təşkil olunmuşdur.   

22-23 iyul tarixlərində ATƏT-in Daimi Şurasının 801-ci iclası çərçivəsində “Milli azlıqlara 
mənsub olan şəxslərin təhsili: inteqrasiya və bərabər imkanlar” mövzusunda Vyanada keçirilmiş 
Konfransda Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov və Nazirliyin  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
baş məsləhətçisi Azad Axundov iştirak etmişdir.Konfransın məqsədi Avropa ölkələrində Milli 
azlıqların dillərində tədrisin təminatı ilə bağlı vəziyyətin və ATƏT-in bu məsələ ilə bağlı 
tövsiyələrini üzv ölkələr tərəfindən həyata keçirilməsinin müzakirəsi idi.   
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlığının əsas 
istiqamətlərindən biri də İSESKO ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir. Bu əlaqələr İSESKO tərəfindən 
təşkil olunan seminar və konfranslar çərçivəsində daha geniş vüsət almışdır.  

28 iyun - 1 iyul 2010-cu il tarixlərində Tehranda İSESKO-ya üzv ölkələrin Milli 
Komissiyalarının əməkdaşları üçün keçirilmiş Seminarda Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
baş məsləhətçisi Aqil Vəliyev iştirak etmişdir. Seminarın məqsədi İSESKO-ya üzv ölkələrin Milli 
Komissiyalarında idarəetmə sahəsində çalışan müətxəssislərin peşə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi 
və İSESKO ilə üzv ölkələrin Milli Komissiyaları arasında əməkdaşlıq mexanizmlərinin inkişaf 
etdirilməsidir.  

6-8 oktyabr 2010-cu il tarixlərində Pakistan İslam Respublikasının İslamabad şəhərində 
keçirilmiş İslam ölkələrində təhsilin idarəedilməsi üzrə Beynəlxalq Konfransda Nazirliyin 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Aqil Vəliyev iştirak etmişdir. Tədbirin məqsədi 
İSESKO Milli Komissiyaları arasında idarəetmə və beynəlxalq əlaqələr sahəsində fikir mübadiləsinin 
aparılması, təhsilin idarəolunması sahəsində müsbət praktikaya dair təcrübə mübadiləsi və bu sahədə 
beynəlxalq layihələrin hazırlanması mexanizmlərinin müzakirəsidir.  

19-21 oktyabr 2010-cu il tarixlərində Malayziyanın Kuala-Lumpur şəhərində keçirilmiş İslam 
ölkələrinin Ali Təhsil və Elmi Tədqiqat Nazirlərinin beşinci Konfransında Təhsil Nazirinin müavini 
Elmar Qasımov və Nazirliyin  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad Axundov iştirak 
etmişdir. “İslam ölkələrinin inkişafı naminə tədris, tədqiqat və innovasiya prosesində keyfiyyət 
prinsipləri” mövzusunda keçirilmiş konfransın əsas məqsədi İslam ölkələrində ali təhsil və elmi 
tədqiqat sahəsində həyata keçirilən tədbirlər, bu sahədə reallaşdırılan milli proqramlar, texnoloji 
inkişafda yeni cərəyanlar, İslam ölkələrində universitetlərin reytinqləri və İslam dünyasında 
innovasiyaların tətbiqi kimi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsinin aparılması, eləcə də  yuxarıda 
göstərilən məsələlərin həllində ali təhsil və elmin rolunun müzakirəsi idi. 
 21-23 sentyabr 2010-cu il tarixlərində Bakıda “Ali təhsil müəssisələrində təhsilin idarəedilmə 
üsulları” mövzusunda Milli Seminar keçirilmişdir. Tədbirin məqsədi ali təhsil müəssisələrində tədris 
prosesinin planlaşdırılması, o cümlədən bu sahədə tətbiq olunan beynəlxalq təcrübə və ali təhsil 
müəssisələrinin səmərəli şəkildə idarə olunması məqsədi ilə tətbiq edilən müasir metodlara dair geniş 
müzakirələrin aparılmasıdır. Seminarda Azərbaycan tərəfindən 30 nümayəndə, bir nümayəndə 
İSESKO-dan və 2 nəfər beynəlxalq ekspert iştirak etmişdir.   
 22-24 noyabr 2010-cu il tarixlərində Bakıda İSESKO-nun təşkilatçılığı ilə “Ali təhsil 
müəssisələri ilə özəl sektor arasında əməkdaşlıq” mövzusunda Regional Seminar keçirilmişdir. 
Seminarın əsas məqsədi elmi tədqiqatlar nəticəsində əldə olunmuş nailiyyətlərin ali təhsil 
müəssisələrinin fəaliyyətində tətbiq edilməsi, bu istiqamətdə ali məktəblərlə özəl sektor arasında 
əməkdaşlığın daha səmərəli yollarının müəyyənləşdirilməsi, həmçinin bu sahədə tətbiq olunan 
beynəlxalq təcrübəyə dair geniş müzakirələrin aparılmasıdır.   

Seminarda Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində iqtisadiyyat sahəsi üzrə çalışan müəllim və 
professorlardan ibarət 10 nəfər şəxs və 1 nəfər İSESKO və 5 ölkədən 8 nəfər ekspert iştirak etmişdir.   

 
V. Təhsil sahəsində xarici ölkələrlə ikitərəfli əməkdaşlıq. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 2010-cu ildə Beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində 

müxtəlif ölkələrin Təhsil Nazirlikləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin davam etdirir. Bu əlaqələr sırasına 
Litva ilə təhsil sahəsində əlaqələr xüsusi yer tutur. 

14-17 yanvar 2010-cu il tarixlərində Litva Respublikasının Təhsil və Elm naziri cənab 
Gintaras Steponavisiusun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda səfərdə olmuşdur. Səfərin əsas 
məqsədi Dünya Bankının dəstəyi ilə təşkil olunmuş Ali Təhsilin Maliyyələşdirilməsi Mexanizmləri 
mövzusunda seminarda iştirak etmək idi. Nümayəndə heyətinin tərkibinə, həmçinin Təhsil və Elm 
nazirinin müşaviri cənab Gitautas Damijonaitis, Kaunas Texnologiya Universitetinin rektoru prof. 
Raimundas Siausounas, Vilnüs Texniki Universitetinin rektoru  prof. Romualdas Ginevisius və 
Kaunas Tibb Universitetinin rektoru  prof. Remigijus Zaliunas da daxil idi.  

Səfərin nəticəsi olaraq Litva ilə təhsil sahəsində əməkdaşlığı faydalı hesab edərək aşağıdakılar 
barədə razılıq əldə olunmuşdur:  
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1. Litva ilə təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdiriləsi məqsədi ilə iki ölkənin 
2. Təhsil nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin imzalanması; 
3. Azərbaycanda təhsilin maliyyələşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilməsi 
4. nəzərdə tutulan tədbirlərdə Litva təcrübəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə Azərbaycan 

tərəfindən bir neçə ekspertin Litvaya ezam olunması; 
5. Avropa İttifaqının təhsillə bağlı layihələri çərçivəsində tərəfdaş olaraq Litva 
6. universitetləri ilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi;  
7. Azərbaycanda Bolonya prosesi çərçivəsində həyata keçirilən islahatlarda 
8. Litvanın təcrübəsindən faydalanmaq; 
9. Universitetlərarası əməkdaşlıq çərçivəsində gənc tədqiqatçıların mübadiləsi və 
10. ali məktəb müəllimlərinin ixtisasartırılması sahələrində əməkdaşlıqda konkret 

addımların atılması.  
 

 Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyi digər ölkə Türkiyə 
Respublikasıdır. Bu əlaqələr qarşılıqlı səfərlər, tələbə mübadiləsi, birgə elmi tədqiqatların aparılması 
və s. çərçivəsində həyata keçirilməkdədir. 20-22 yanvar 2010-cu il tarixlərində Türkiyə 
Respublikasının Milli Təhsil naziri xanım  Nimət Çubukçunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
Bakıda səfərdə olmuşdur. Səfərin əsas məqsədi iki ölkə arasında təhsil sahəsində mövcud əməkdaşlıq 
əlaqələri, habelə təhsilin qarşılıqlı maraq doğuran sahələri üzrə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri 
barədə geniş müzakirələrin aparılması idi. Nümayəndə heyətinin tərkibinə, həmçinin Türkiyə 
Respublikası Milli Təhsil Nazirliyinin Xarici təhsil baş idarəsinin rəisi Hasan Kaplan, nazir 
müşavirləri Dilək Hande Binnət, Halimə Sevil, Timur Yalçın, Yusuf Büyük, Gökhan Yücəl, 
Cəmaləddin Saylık, Yavuz Şişman və Nurhayat Akar da daxil idilər.  
  Səfər çərçivəsində Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri, əməkdaşlığın gələcək inkişafı və birgə 
tələbə mübadiləsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu, həmçinin təhsilin müxtəlif sahələrində, 
xüsusilə də texniki peşə və ali təhsildə əməkdaşlıq üçün daha geniş imkanların olduğu vurğulandı.
 Son illərdə Azərbaycan Respublikası ilə Macarıstan Respublikası arasında təhsil sahəsində 
əlaqələr getdikcə artmaqdadır. Belə ki, 21-26 fevral 2010-cu il tarixlərində Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti ilə Macarıstan Respublikası Hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Komissiyanın birinci iclası və elecə də iclas çərçivəsində hər iki ölkənin iş adamlarının iştirakı ilə 
təşkil olunmuş Biznes Forumunda Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov iştirak etmişdir. İclas 
zamanı Sent İstvan Universiteti ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti arasında birgə Protokolun 
imzalanması, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Macarıstan Təhsil və Mədəniyyət 
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş layihəsinin imzalanmasının sürətləndirilməsi, Korvinus 
Universitetinə hər il 15-20 tələbənin təhsil almağa göndərilməsi və s. məsələlər müzakirə 
olunmuşdur. 

7-9 mart 2010-cu il tarixlərində Tripoli şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Respublikası ilə 
Böyük Liviya Ərəb Xalq Sosialist Cəmahiriyyəsi arasında Müştərək Komissiyanın ikinci iclasında  
Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov iştirak etmişdir. 

Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyi ölkələr 
sırasında Böyük Britaniya xüsusi yer tutur. 6-9 mart 2010-cu il tarixlərində Azərbaycan Beynəlxalq 
Bankının dəstəyi ilə Londonda keçirilmiş “Britaniya Azərbaycanda: Ticarət və İnvestisiya Forumu” 
adlı işgüzar konfransda Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Qulu Novruzov iştirak 
etmişdir. Konfransın məqsədi Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında mövcud biznes əlaqələrinin 
müzakirəsi, eləcə də ticarət və investisiya sahəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin nəzərdən 
keçirilməsi idi.  

24-25 aprel 2010-cu il tarixlərində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Riyad şəhərində 
keçiriləcək “İslam ölkələrində universitetlərin reytinqləri” mövzusunda ekspertlərin texniki iclasında 
Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Azad Axundov iştirak etmişdir. İclasın 
məqsədi İslam ölkələrində ali təhsil müəssisələrinin reytinqlərin hazırlanması ilə bağlı məsələlərin 
müzakirəsidir. 
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Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyi ölkələr sırasında Rusiya 
Federasiyası xüsusi çəkiyə malikdir. 22 may 2010-cu il tarixində Moskva şəhərində keçiriləcək 
Rusiya Federasiyasında yaşayan və təhsil alan Azərbaycanlı gənclərin AMOR ictimai təşkilatının 
növbəti konfransında Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin baş məsləhətçisi Sevinc İsmayılova 
iştirak etmişdir. Tədbir zamanı “Təhsil, elm və mədəniyyət” başlığı altında keçirilən seksiyada 
iştirakçılara Azərbaycan tələbələrinin xaricdə təhsil almaları barədə və həmçinin Azərbaycanda təhsil 
alan əcnəbi vətəndaşlar haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 

Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının Latviya ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri 
özünəməxsus yer tutur. 24-26 may 2010-cu il tarixlərində Latviya Respublikasının Təhsil və Elm 
Naziri xanım Tatyana Kokenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda rəsmi səfərdə olmuşdur. 
Nümayəndə heyətinin tərkibinə Latviya Respublikasının Təhsil və Elm Nazirliyinin əməkdaşları, 
ölkənin on bir universitetinin rektorları, həmçinin qeyri-universitet tipli özəl ali təhsil ocaqlarının 
nümayəndələri daxil idilər.  

Səfərin məqsədi iki ölkə arasında təhsil sahəsində mövcud əlaqələrin müzakirə edilməsi, 
habelə təhsilin qarşılıqlı maraq doğuran sahələri üzrə gələcək əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikir 
mübadiləsinin aparılması idi. Səfər çərçivəsində, həmçinin Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin əməkdaşları və ölkəmizin bir çox ali təhsil müəssisələrinin rektor və nümayəndələrinin 
iştirakı ilə Azərbaycan-Latviya Təhsil Forumu keçirildi. 

Tədbir çərçivəsində, həmçinin Latviya ali təhsil müəssisələrinin sərgisi təşkil olundu. Latviya 
Respublikası nümayəndə heyətinin üzvləri üçün Bakı Dövlət Universitetində kiçik ekskursiya 
keçirildi, qonaqlar universitetin tarixi və fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə etdilər. 
Tədbirdə, həmçinin Bakı Dövlət Universiteti ilə Riqa Texniki Universiteti arasında Anlaşma 
Memorandumu da imzalandı.   

Azərbaycan Respublikasının Almaniya Federativ Respublikası ilə təhsil sahəsində əməkdaşlıq 
əlaqələri özünəməxsus yer tutur. 5-9 iyul 2010-cu il tarixlərində İctimai teveviziyanın “Açıq dərs” 
tok şousunun Almaniyada keçirilmiş növbəti çəkilişində Nazirliyin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Qulu Novruzov iştirak etmişdir.   

4 noyabr 2010-cu il tarixində Astana şəhərində keçirilmiş Azərbaycan Respublikası ilə 
Qazaxıstan Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 7-ci 
iclasında Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində əməkdaşlıq etdiyi ölkələrdən biri də  
Estoniyadır. Belə ki, iki ölkə arasında təhsil sahəsində hüquq-müqavilə bazasının yaradılması 
məqsədilə 7 aprel 2010-cu il tarixində Tallin şəhərində “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 
və Estoniya Respublikasının Təhsil və Tədqiqat Nazirliyi arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Saziş” imzalanmışdır.   
 

VI. Təhsil Nazirliyi əməkdaşlarının xarici ölkələrə səfərləri. 
Cari ildə Təhsil Nazirliyinin ümumilikdə 37 əməkdaşı ABŞ, İsveç, Böyük Britaniya, Fransa, 

Almaniya, Belçika, İsveçrə, Avstriya, İtaliya, Latviya, Litva, Estoniya, Polşa, Çexiya, Macarıstan, 
Sloveniya, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Gürcüstan, Avstraliya, Braziliya, Kolumbiya, Malayziya, 
Sinqapur, Qazaxıstan, Türkmənistan, Pakistan, Liviya, Səudiyyə Ərəbistanı və İran daxil olmaqla 63 
ezamiyyə səfərinə göndərilmişdir. Bu səfərlər sırasında 9 ezamiyyə Təhsil Nazirinin müavinlərinin 
rəhbərlik etdiyi və ya təmsil olunduğu nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə təşkil olunmuşdur ki, 
bunlar da başlıca olaraq hökumətlərarası və müştərək komissiyaların iclasları, Avropa Şurası və 
İSESKO tərəfindən təşkil olunmuş beynəlxalq konfranslar, ibtidai və orta təhsil, həmçinin peşə təhsili 
və təlimi sahəsində islahat və strategiyaların müzakirəsi ilə bağlı təlim və təcrübə səfərləri, eləcə də 
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” 
çərçivəsində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə keçirilmiş görüşlərlə bağlı olmuşdur.  

Qeyd olunmuş səfərlərlə bağlı 18 ezamiyyənin xərcləri Təhsil Nazirliyinin büdcəsi hesabına, 
9-u TSİİL (Dünya Bankı) üzrə ayrılmış vəsaitlər, 4-ü “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq 
müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı Dövlət Proqramı”nda “Xarici 
ezamiyyələr” maddəsi üzrə ayrılmış vəsaitlər, 2-si Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının 
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Gücləndirilməsi Layihəsi (DİKPGL) üzrə ayrılmış vəsaitlər hesabına, qalanları isə təşkilatçılar 
tərəfindən ödənilmişdir.    

2010-cu ildə Təhsil Naziri prof. Misir Mərdanovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
Avstriya, Macarıstan, Səudiyyə Ərəbistanı və Almaniyada ezamiyyədə olmuşdur. Bu səfərlər 
Bolonya prosesinə üzv ölkələrin Təhsil nazirlərinin konfransı, Səudiyyə Ərəbistan Krallığı ilə 
Azərbaycan Respublikası arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi, 
həmçinin “Almaniyada Azərbaycan Elm və Təhsil Həftəsi” çərçivəsində Humboldt Universitetində 
Azərbaycan tarixi kafedrasının açılış mərasimində iştirak məqsədi ilə təşkil edilmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunmuş səfərlərin ümumilikdə 14-ü bilavasitə Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
əməkdaşlarının xarici ölkələrə ezamiyyələri ilə bağlı olmuşdur. Bu ezamiyyələr əsasən İSESKO, 
Avropa Şurası və Avropa İttifaqının müxtəlif layihə və proqramları, Avropa Şurasının təhsil və ali 
təhsil üzrə Rəhbər Komitələrinin iclasları, Avropa Komissiyasının Tempus, Jan Mone, Avropa 
Şurasının Pestalozzi proqramları, həmçinin Dövlət Proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan 
tələbələrimizlə görüşlərdə iştirak məqsədi ilə təşkil olunmuş səfərlərdir.   
 
 VII. Perspektiv fəaliyyət istiqamətləri. 
     Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi 2010-cu ildə aşağıdakı prioritet isitqamətlər üzrə fəaliyyət 
göstərəcəkdir:  

1. Beynəlxalq təşkilatlarla təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi;  
2. Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, YUNESKO, İSESKO kimi nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlar ilə birgə layihələrin həyata keçirilməsi; 
3. Xarici ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla mövcud olan təhsil sahəsində sazişlərin və 

protokolların səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi və digər ölkələrlə bu Sazişlərin 
layihələrinin hazırlanması;  

4. Xarici təşkilatlarla Azərbaycanda birgə konfransların, seminarların keçirilməsi; 
5.   Xaricdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Nazirliyin əməkdaşlarının iştirakının təmin 

edilməsi; 
6.   Xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda təhsil sahəsində həyata 

keçirilən islahatlar haqqında məlumatlandırılması; 
7.   Azərbaycan təhsil sisteminə əlavə sərmayələrin cəlb olunması məqsədilə xarici 

ölkələrlə və donor təşkilatlarla işin gücləndirilməsi;   
8. Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində çalışan professor-müəllim heyətinin  
9. xaricdə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi; 
10. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə  Dövlət   
11. Proqramı” çərçivəsində seçilən ali təhsil müəssisələrinin və müvafiq ixtisasların  
12. yenidən hazırlanması və tədbirlərin həyata keçirilməsi; 
13. Avropa Ittifaqı ilə imzalanacaq Assossiativ Saziş çərçivəsində təhsil sahəsində 

əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi;  
14. Avropa İttifaqının Erasmus-Mundus, TEMPUS və Jan Mone proqramlarının 

imkanlarından geniş istifadə olunması;  
15. Azərbaycanın orta təhsil müəssisələrinin Avropa İttifaqının e-twinninq proqramına 

qoşulmasını təmin etmək; 
16. Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış Xarici ölkə və beynəlxalq təşkilatlarla təhsil 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş və protokol layihələrinin imzalanmasının 
sürətləndirilməsi; 

17. Xarici ölkələr tərəfindən təklif olunan təqaüd proqramlarında Azərbaycan gənclərinin 
iştirakının təmin edilməsi.    

 
 
 
 


