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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
N A ZİR L Ə R K A B İN E T İ
QƏRAR
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5 fevral
tarixli 38 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Doktorantlara,
ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin, həmçinin
Azərbaycan
Milli
Elmlər
Akademiyasının
magistratura
səviyyəsinin tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması və
......ödənilməsi Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 5
fevral tarixli 38 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 2 (II kitab), maddə 380; 2017, № 4,
maddə 672, № 5, maddə 1010, № 10, maddə 1918; 2018, № 11,
maddə 2432, № 12 (II kitab), maddə 2741; 2019, № 4, maddələr
735, 762, № 8, maddə 1480) ilə təsdiq edilmiş “Doktorantlara, ali
təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin, həmçinin
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinin
tələbələrinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.1-ci bəndə “əyani təhsilalma forması üzrə” sözlərindən
sonra “(tədrisə qismən cəlb olunma (parttime) növü istisna olmaqla)”
sözləri əlavə edilsin.
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2. 1.2-ci bəndin birinci cümləsində və 2.1-ci bənddə “əyani
formada” sözləri “əyani təhsilalma forması üzrə (tədrisə qismən cəlb
olunma (parttime) növü istisna olmaqla)” sözləri ilə əvəz edilsin.
3. 2.5-ci bəndin ikinci cümləsi üçüncü cümlə hesab edilsin və
aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilsin:
“Cari və aralıq qiymətləndirmənin ümumi nəticələrinə, habelə
aralıq qiymətləndirmənin nəticəsinə görə, eləcə də üzrsüz səbəbdən
imtahanda iştirak etmədiyinə görə akademik borcu yaranmış və
akademik borcu yaranan semestrdə imtahan sessiyasından sonra
növbəti semestr başlayanadək həmin fənni (fənləri) dinləmədən
imtahan verərək və ya yay semestrində dinləyərək müvəffəq qiymət
almış tələbə növbəti semestrdə təqaüd almaq hüququ olan
tələbələrin siyahısına daxil edilmir.”.
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