1. Dövlət peşə təhsil müəssisələrinə müəllim və istehsalat təlimi ustası vəzifəsinə işə qəbul üzrə
müsabiqədə kimlər iştirak edə bilər?
İxtisas fənn müəllimi vakansiyasına müraciət etdikləri ixtisas istiqaməti üzrə orta ixtisas və ya ali təhsilə
malik şəxslər iştirak edə bilərlər.
İstehsalat təlimi ustası vakansiyasına müraciət etdikləri ixtisas istiqaməti üzrə orta ixtisas və ya ali təhsilə,
və ya ümumi orta təhsilə və sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək stajı malik şəxslər iştirak edə bilərlər.

2. Müəllim və istehsalat təlimi ustası vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqə hansı mərhələlərdən ibarətdir?
Müəllim və istehsalat təlimi ustası vakansiyalarına işə qəbulu dörd mərhələdən ibarət müsabiqə yolu ilə
keçirilir: elektron ərizələrin qəbulu və ərizədəki göstəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin
seçilməsi və müsahibə mərhələsi

3. Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində iştirak edəcək şəxslərdən COVİD-19 pasportu tələb
ediləcəkmi?
Test imtahanı mərhələsində iştirak edəcək şəxslərdən COVİD-19 peyvəndi ilə bağlı hər hansı bir sənəd
tələb olunmayacaq. Müsabiqənin növbəti mərhələlərində sözügedən sənəd tələb olunacağı təqdirdə
namizədlərə əvvəlcədən müvafiq məlumat veriləcək. Koronovirus infeksiyasının daha geniş yayılmasının
qarşısının alınması, eyni zamanda özümüzün və digər vətəndaşların sağlamlığının təmin edilməsi
məqsədilə namizədlərin virus əleyhinə peyvənd olunması tövsiyə edilir.

4. Namizəd haqqında məlumatların müsabiqənin şərtlərinə uyğunluğu necə müəyyənləşdirilir?
Namizəd haqqında məlumatların müsabiqənin şərtlərinə uyğunluğu Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin
müsabiqə komissiyası tərəfindən araşdırılır və tələblərə cavab verən namizədlərin elektron ərizələri təsdiq
edilir.

5. Müsabiqənin test imtahanı mərhələsi necə təşkil olunacaq?
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsi müraciətlərin sayına əsasən Bakı şəhərində yaradılan imtahan
mərkəzlərində karantin rejiminin müvafiq tələblərinə əməl edilməklə təşkil ediləcək. Hər bir imtahan
mərkəzində xüsusi karantin rejimi tələblərinə uyğun olaraq qüvvədə olan sanitar-epidemioloji tələblər
nəzərə alınacaq, sosial məsafə və temperatur yoxlaması həyata keçiriləcəkdir. COVİD 19 simptomları
müşahidə edilən namizədlər (yüksək hərarət və s.) imtahana buraxılmayacaqlar.

6. Test imtahanı mərhələsində namizədlərə hansı bölmələr üzrə test tapşırıqları təqdim olunacaq?

Test imtahanında hər bir namizədə onun ixtisası üzrə peşə təhsil müəssisələrinin ixtisaslar üzrə təhsil
proqramlarına uyğun 40 sual, tədris metodikası və pedaqogika üzrə 10 sual və məntiqə aid 10 sual təqdim
edilir.

7. Müsabiqəyə hazırlaşan namizədlər üçün imtahan proqramı varmı?
Müsabiqənin test imtahanı və müsahibə mərhələsi ilə bağlı proqram portala yerləşdirilmişdir.

8. Müsabiqədə keçid balı nə qədərdir?
Dövlət peşə təhsil müәssisәlәrinә müəllim və istehsalat təlimi ustası vәzifәlərinә keçid balı namizәdlәrin
test imtahanında göstərdiyi nәticәlәr və vakansiyaların sayı nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilir.

9. Müsahibə mərhələsində namizədlərin bilikləri necə yoxlanılır?
Müsahibə mərhələsi zamanı namizədlərin ixtisas və peşəkar kompetensiyaları, ixtisas üzrə iş təcrübəsi,
tədris və təlim bacarıqları və ümumi dünyagörüşü qiymətləndirilir.

11. Hazırda müəllim işləyən şəxslər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərmi?
Hazırda müəllim vəzifəsində çalışan şəxslər cari müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

12. İşə qəbul müsabiqəsi nəticəsində namizədin topladığı balın növbəti işə qəbul müsabiqələrində rolu
varmı?
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində toplanmış bal yalnız həmin tədris ili üçün qüvvədədir.

13. Müsabiqə başa çatdıqdan sonra tutulmayan yerlərə işə qəbul necə həyata keçirilir?
Müsabiqə başa çatdıqdan sonra tutulmayan yerlərə müvafiq keçid balını toplayan namizədlərin müddətli
müqavilə ilə işə qəbulu Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən proqram təminatı tətbiq edilməklə
mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.

14. Müsabiqənin nəticələri ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxılacaqmı?
Müsabiqə bitdikdən sonra yekun nəticələrə əsasən işə qəbul olunan müəllimlərin siyahısı Peşə təhsili üzrə
Dövlət Agentliyi tərəfindən peşə təhsili müəssisələrinə göndəriləcəkdir. Müsabiqə nəticələri ilə bağlı
apellyasiya müraciətləri müsabiqə bitdikdən sonra 5 gün ərzində Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyində
yaradılmış Apellyasiya Komissiyasına edilə bilər.

