Azərbaycan gəncləri üçün xaricdə
keyfiyyətli təhsil imkanları

Niyə xaricdə təhsil?
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•

Ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlara
ehtiyacının ödənilməsi;

•

İstedadlı gənclərin dünyanın aparıcı ölkələrində
təhsil almaq imkanlarının genişləndirilməsi

prosesinin mütəşəkkilliyi və səmərəliliyinin
artırılmasının təmin edilməsi;
•

Ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin
formalaşdırılması.
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2 Təhsil Nazirliyinin xətti ilə xaricdə təhsil imkanları

• Xaricdə təhsil üzrə Dövlət Proqramları:

1. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”


2. “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”.

• Hökümətlərarası Təqaüd Proqramları (HTP):
 Macarıstan
 Çin Xalq Respublikası
 Rumıniya
 Qazaxıstan
 Tacikistan
 Latviya
 Rusiya Federasiyası (MGİMO)
 Türkiyə Respublikası (YTB ilə əməkdaşlıq çərçivəsində PhD təhsili)
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“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı”
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ÜMUMİ MƏLUMAT VƏ STATİSTİKA
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan Gənclərinin Xarici Ölkələrdə Təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
2007-ci il aprelin 16-da Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2090 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilib.
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Böyük Britaniya

146

dünyanın 32 ölkəsi;

1032

Almaniya
182

379

Kanada
Niderland Krallığı

nüfuzlu 379 xarici ali təhsil müəssisəsi;

Rusiya

242
5

Türkiyə

Fransa

5 prioritet ixtisas istiqaməti.

ABŞ
İsveçrə

3558

təhsil almaq hüququ qazanan 3558 tələbə

Avstraliya

439
770

# “2007-2015 Dövlət Proqramı” çərçivəsində son sənəd qəbulu 2015-ci ildə aparılıb.
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4 “2007-2015 Dövlət Proqramı” məzunlarının ölkəyə verdiyi fayda
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində xaricdə təhsil almış şəxslərin
ölkəyə verdiyi fayda:
Məzunların 60%-ı özəl sektorda, 40%-ı isə dövlət sektorunda rəhbər və
aparıcı mövqelərdə çalışırlar;
Strateji və yüksək vəzifələrə təyinatlarda etimad göstərilməsi-bu say

20-yə yaxındır. Nümunə: təhsil naziri, miqrasiya xidmətinin rəisi, nazir
müavinləri və s.
Tibb sahəsində "uzman həkimlər" ordusunun ölkəmizdə etibarlı tibb
xidmətini göstərməsi; hazırda TN-dən olan məlumata əsasən 200-ə DP
məzunu d/ö tibb müəssisələrində çalışır.
Yerli ali təhsil müəssisələrində akademik və ya inzibati fəaliyyət
göstərilməsi. Nümunə: 200-ə yaxın dövlət xətti ilə təhsil almış məzun
universitetlərdə çalışır.
İmpakt faktorlu jurnallarda elmi məqalələrin dərci; bu say ildən ilə artır,
TN-də olan məlumata əsasən son bir neçə ildə 50-yə yaxın məqalə
dərc edilib.
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"Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları" (HTP)

ÜMUMİ MƏLUMAT
Hökumətlərarası

müqavilələr

çərçivəsində

Azərbaycan

Respublikası

vətəndaşlarının xaricdə təhsili digər ölkələrin Azərbaycan vətəndaşları üçün
və ya qarşılıqlı olaraq, ayrılan təqaüd yerləri üzrə həyata keçirilir.

TƏRƏFDAŞ ÖLKƏLƏR
 Hazırda Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya, Rusiya (MGIMO),
Tacikistan kimi ölkələr üzrə təhsilin müxtəlif səviyyələrində HTP təqaüd

proqramları

aktivdir.

HTP

üzrə

tərəfdaş

ölkələrin

coğrafiyasının

genişləndirilməsi istiqamətdə beynəlxalq əməkdaşlıq davam etdirilir.

MALİYYƏLƏŞMƏ
Təhsil almaq hüququ qazanmış şəxslərin təhsil haqqı, yataqxana və tibbi
sığorta ilə təmin edilməsi qəbul edən tərəfin HTP ölkəsinin dövlət büdcəsi
hesabına maliyyələşdirilir. Çin, Rumıniya, Qazaxıstan, Rusiya (MGIMO) üzrə
təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının beynəlxalq nəqliyyat xərclərini
Azərbaycan tərəfindən qarşılayır.
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6 "Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları" (HTP)
HTP xətti ilə xaricdə təhsilalanlar/2021-2022-ci il üzrə statistik məlumatlar
təqdim olunur

6
43

Macarıstan
1% 2%

dünyanın 6 ölkəsi;

Çin

8%

5%
nüfuzlu 43 xarici ali təhsil müəssisəsi;

Latviya

10%

Rumıniya
Rusiya (MGIMO)

8% 3%

74%
Türkiyə (YTB xətti
ilə doktorantura)

44%

160
140

45%

120
100
80
60

İqtisadiyyat və idarəetmə

40

•

Mühəndislik, informasiya texnologiyaları, texnologiyalar

20

Humanitar və sosial

0
Bakalavriat

Magistratura Doktorantura

Səhiyyə elmləri

•

2021-2022-ci il üzrə ümumilikdə
200 nəfər HTP çərçivəsində təhsil
almaq hüququ qazanıb.
Hazırda 600-dən artıq şəxs HTP
çərçivəsində təhsil alır.
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“Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları”na müraciət və seçim prosesi
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•

“Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları” çərçivəsində təhsil almaq üçün müraciətçilər sənəd qəbulu
və müsahibə mərhələsində iştirak edirlər.

•

HTP çərçivəsində yeddi ölkədə (Macarıstan, Çin, Rumıniya, Latviya, Rusiya, Qazaxıstan və Tacikistan)
müxtəlif təhsil səviyyələri üzrə elanlar hər ili oktyabr-noyabr aylarında dərc edilir.

•

Seçim prosesində namizədlərin yüksək akademik göstəriciləri, əvvəlki təhsilini təsdiq edən sənədlər
(diplom və əlavəsi), DİM, SAT və digər beynəlxalq səviyyəli imtahan nəticələri, xarici dil biliyi səviyyəsi
və s. faktorlar nəzərə alınır.

•

Namizəd tərəfindən seçilmiş ixtisas istiqaməti əvvəlki təhsil aldığı ixtisas istiqaməti ilə uyğun olmalıdır.
Hər il təqaüd ölkəsi tərəfindən bir neçə prioritet ixtisas istiqamətləri və müvafiq kvota müəyyən edilir.

•

Proqram çərçivəsində tələbələrin təhsil xərcləri, aylıq yaşayış xərcləri və tibbi sığorta xərcləri təqaüd
ölkəsi tərəfindən qarşılanır.

•

Müvafiq təqaüd proqramı barədə elan, tələb olunan sənədlər və sair məlumatlar www.htp.edu.az
internet səhifəsində dərc olunur.
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