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Direktor vəzifəsinə işə qəbul
üzrə keçiriləcək
onlayn müsahibələr üzrə
REQLAMENT

-

Yeni növ koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılması və mövcud pandemiya şəraiti
ilə əlaqədar olaraq direktor vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi
onlayn formatda Microsoft Teams platforması vasitəsilə təşkil ediləcək.

-

Müsahibələr 4 kateqoriya üzrə həyata keçiriləcək, vakant yerlər üçün müəyyən edilmiş
keçid balı nəzərə alınmaqla namizədlər müsahibəyə dəvət olunacaq. Hər namizəd
müsahibədə 1 dəfə iştirak edə bilər.

-

Müsahibə keçirilməmişdən öncə namizədlərin şəxsi kabinetlərinə müsahibədə iştirak
edəcəkləri tarix (gün və saat) və yer barədə məlumat göndəriləcək. Namizədlər təhsil
haqqında sənəd və ona əlavə, əmək kitabçası ilə birlikdə müsahibənin keçiriləcəyi binaya
gəlməlidirlər. Onlayn müsahibədə iştirak etməyən və ya qeyd olunan sənədləri təqdim
etməyən namizədlər müsahibə mərhələsində iştirakdan imtina etmiş hesab olunacaq.

-

Hər bir namizədlə müsahibə fərdi qaydada 20 dəqiqə müddətində, namizədin razılığı ilə
videoçəkiliş aparılmaqla keçirilir. Namizədlərə verilən suallar konkret, aydın olmaqla
namizədin nəzəri biliklərinin, idarəetmə bacarıqlarının, dunyagörüşü və şəxsi
keyfiyyətlərinin yoxlanılması üçün verilir. Müsahibə Azərbaycan Respublikasının dövlət
dilində aparılır.
- Namizədə verilən suallar və tapşırıqlar aydın olmadıqda, namizədin həmin sualları və
tapşırıqları aydınlaşdırmaq hüququ vardır. Namizədin bilik səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
əvvəlcədən elan edilmiş müsabiqə proqramı əsasında həyata keçirilir. Bilik səviyyəsinin
qiymətləndirilməsi məqsədi ilə namizədə proqramdan kənar sualların verilməsi
yolverilməzdir.
- Müsahibə komissiyasının hər bir üzvü namizədin vakant vəzifəyə uyğunluğunu aşağıdakı
meyarlara əsasən qiymətləndirir:
- Peşə üzrə nəzəri bilikləri – namizədin müsabiqə proqramı üzrə bilikləri;
- İdarəetmə bacarıqları – namizədin nəzəri biliklərini tətbiqetmə bacarığı
- Ümumi dünyagörüşü və şəxsi keyfiyyətlər – namizədin dünyada (ölkədə) və
cəmiyyətdə baş verən mühüm hadisələrə dair məlumatlılığı, həmin hadisələrə
dair fikirləri, namizədin məsuliyyətliliyi, məqsədyönlülüyü, dürüstlüyü, emosional
sabitliyi, özünütənqid, nüfuzetmə, qərarvermə, təhliletmə, ünsiyyətqurma
bacarıqları.
- Namizədlər aşağıdakı tələblərə riayət etməlidirlər:
- şəxsi səhifədə qeyd olunan vaxtdan 15 dəqiqə öncə müsahibə keçiriləcək binaya
gəlmək;
- müsahibəyə gələrkən tələb olunan sənədləri gətirmək;
- komissiyasının üzvlərinin suallarını sonadək dinləmək.

Müsahibədə yolverilməzdir:
- Namizədlərin və ya komissiya üzvlərinin müsahibədən video-görüntünü və ya şəkil
qeydə alması, paylaşması;
- Müsahibə komissiyasının namizədlərə müsabiqə proqramından və müsahibədə
yoxlanılacaq meyarlardan kənar suallar verməsi.

