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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ  

 
Q Ə R A R  

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Orta ixtisas 
təhsili pilləsinin dövlət standartı və proqramı”nın təsdiq                    
edilməsi haqqında” 2010-cu il 23 aprel tarixli 76 nömrəli  və 
“Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və 
təşkili Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2010-cu il            
......................24 iyun tarixli 117 nömrəli qərarlarında  
.................................dəyişiklik edilməsi barədə 
  
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası     
Təhsil Nazirliyinin təklifinə əsasən Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il                
23 aprel tarixli 76 nömrəli  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 4, maddə 366; 2012, № 10, maddə 
1003; 2013, № 10, maddə 1217; 2017, № 12 (II kitab), maddə 2533; 
2020, № 5, maddə 650) ilə təsdiq edilmiş “Orta ixtisas təhsili 
pilləsinin dövlət standartı və proqramı”na aşağıdakı məzmunda    
7.6-cı bənd əlavə edilsin: 

“7.6.  2019/2020-ci tədris ilində buraxılış kurslarında təhsil 
almış, tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən 
nəzərdə tutulmuş cari və aralıq attestasiyalardan (fənlər üzrə 
attestasiyalardan) müvəffəq qiymət almış və müəyyən səbəbdən 
yekun dövlət attestasiyasından keçməmiş qismən səfərbərlik üzrə 
hərbi xidmətə çağırılan hərbi vəzifəli tələbə təhsil müddətində əldə 
etdiyi nəticələrə (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin                 
2013-cü il 26 dekabr tarixli 354 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş                    
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“Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili 
Qaydaları”na əsasən müəyyən edilmiş Ümumi Orta Müvəffəqiyyət 
Göstəricisinə) uyğun olaraq yekun dövlət attestasiyasından keçmiş 
hesab olunur.”. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin  2010-cu il                   
24 iyun tarixli 117 nömrəli  Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 6, maddə 561; 2012, № 12, maddə 
1345; 2014, № 4, maddə 451; 2016, № 12, maddə 2239; 2017, № 4, 
maddə 665, № 12 (II kitab), maddə 2534; 2018, № 11, maddə 2431; 
2020, № 3, maddə 341, № 5, maddə 650) ilə təsdiq edilmiş 
“Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili 
Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 2.16-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“2.16-1. 2019/2020-ci tədris ilində buraxılış kurslarında təhsil 
almış, tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən 
nəzərdə tutulmuş cari və aralıq  attestasiyalardan (fənlər üzrə 
attestasiyalardan) müvəffəq qiymət almış və müəyyən səbəbdən 
yekun dövlət attestasiyasından keçməmiş qismən səfərbərlik üzrə 
hərbi xidmətə çağırılan hərbi vəzifəli tələbə təhsil müddətində əldə 
etdiyi nəticələrə (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin               
2013-cü il 24 dekabr tarixli 348 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş                   
“Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, 
əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə    
tədrisin təşkili Qaydaları”na əsasən müəyyən edilmiş Ümumi       
Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisinə) uyğun olaraq yekun dövlət 
attestasiyasından keçmiş hesab olunur.”. 

3. Bu Qərar 2021-ci il yanvarın 31-dək qüvvədədir. 
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