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GИRИŞ

Avropa Kredit Transferi sistemi ilkin olaraq 1989-cu ildә
Erasmus proqramı çәrçivәsindә pilot layihә olaraq tәşkil
edilmişdi. Onun hәmin dövrdәki mәqsәdi mobil tәlәbәlәrin kredit
transferi vasitәsi ilә xaricdә hәyata keçirilәn tәdris müddәtlәrinin
tanınmasını asanlaşdırmaq idi. AKTS bir transfer sistemi olaraq,
30-dan çox ölkәdә yayılmış vә mindәn artıq ali tәdris
müәssisәsindә tәqdim edilmişdir.
Boloniya prosesi barәdә müqavilәni imzalamış 40 dövlәt
AKTS-ı Avropada ali tәhsil sektorunun әsaslarından biri olaraq
müәyyәnlәşdirmişdir. Bir çox ölkәlәr AKTS-ı öz ali tәhsil
sektorlarında kreditlәrin yığılması sistemi olaraq qanunvericilik
aktı vasitәsi ilә qәbul etmiş, digәrlәri isә hәmin tәdbiri görmәkdә
davam edirlәr. Bәzi ölkәlәrdә isә AKTS akkreditasiya şәrtinә
çevrilmişdir. Avropa Universitetlәr Assosiasiyasının 2002-ci ilin
oktyabr ayında Kredit transferi vә kreditlәrin топması
мювзусунда keçirdiyi Sürix konfransı AKTS-ın ali tәhsildә
oynadığı vacib rolu tәsdiq etmişdir. AKTS hәm ölkә üzrә
proqramların, hәm dә Avropada Kvalifikasiya Çәrçivәsinin
dizaynında әsaslı yer tutacaqdır. AKTS-a әsaslanan proqramlar
dünyanın digәr юлкяляриндя dә tәqdim olunmaqdadır.
AKTS-dan düzgün istifadә müxtәlif şәrtlәr altında vә fәrqli
mәdәni kontekstlәrdә ali tәhsil sahәsindә çalışan minlәrlә hәvәsli
insanın öz üzәrilәrinә düşәn vәzifәlәrini yerinә yetirmә
sәviyyәsindәn asılıdır.
Belә insanlara yardım etmәk vә Avropada AKTS-dan düzgün
vә ardıcıl istifadәni tәşviq etmәk mәqsәdilә aşağıdakı tәdbirlәr
görülmüşdür:

Bu Tәlimat asan istifadә oluna bilәn internet formatında da
verilmişdir . Bundan әlavә, burada çox vaxt verilәn suallar da
öz әksini tapmışdır.
• AKTS-ın Әsas Xüsusiyyәtlәri adlı qısa broşür internetdә
yerlәşdirilmiş vә hәmin kitabçanı nәşr formasında da әldә
etmәk olar.
• AKTS-dan öz dәrәcә proqramlarında düzgün istifadә edәn ali
tәdris müәssisәlәri üçün AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı
müәyyәnlәşdirilmişdir.
• AKTS-ı tәtbiq etmәk niyyәti olan vә AKTS Fәrqlәndirmә
Nişanı üçün hazırlaşan tәdris müәssisәlәrinә müvafiq
tәlimatlar vermәk mәqsәdi ilә Avropanın müxtәlif yerlәrindә
AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri fәaliyyәt göstәrirlәr.
AKTS vasitәsi ilә tәdris proqramlarını oxumaq vә müqayisә
etmәk asanlaşır. Çatdırılma üslubundan asılı olmayaraq, AKTSdan bütün növ proqramlar üçün istifadә etmәk olar. AKTS-dan,
eyni zamanda, юmцrбойу тящсил mәqsәdilә dә istifadә etmәk
mümkündür.
Bu sistem hәm mobil, hәm dә qeyri-mobil
tәlәbәlәrin maraqlarına uyğundur. Belә ki, sistemdәn bir tәdris
müәssisәsi daxilindә kreditlәrin топланması vә tәdris
müәssisәlәri arasında kreditlәrin transferi mәqsәdilә ilә istifadә
etmәk olar. AKTS tәlәbәlәrin ölkәlәr arasında, ölkә, şәhәr vә ya
region daxilindә vә elәcә dә müxtәlif tipli tәdris müәssisәlәri
arasında hәrәkәt etmәsinә yardım edir. Bundan әlavә, sistem
özüюйрянян şәxslәr üçün vә elәcә dә iş tәcrübәsi baxımından da
faydalıdır. Yuxarıda göstәrilmiş әsaslara görә, hamıya tanış olan
“AKTS” ixtisarının mәnası “Avropada Kredit Transferi vә
Топланması Sistemidir”.
Diplomа Әlavә AKTS-la sıx әlaqәlәndirilmiş şәffaflıq
vasitәlәrindәn biridir. Ona görә dә, Diplomа Әlavә vә Diplomа
Әlavәnin fәrqlәnmә nişanı barәdә mәlumatlar da bu tәlimata daxil
edilmişdir.
•

Ümid edirik ki, yeni AKTS Tәlimatı faydalı olacaq vә
gәlәcәkdә bu Tәlimatın tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә müxtәlif
rәylәr verilәcәkdir.

AKTS-IN ӘSAS XÜSUSİYYӘTLӘRİ
AKTS kreditlәri
Tәlәbәlәrin çalışma yükü
Öyrәnmәнин nәticәlәri vә qabiliyyәtlәri
AKTS Qiymәtlәndirmә Ölçüsü

AKTS kreditlәri
Avropada Kredit Transferi vә Yığılması Sistemi (AKTS) tәdris
proqramında göstәrilmiş mәqsәdlәrә nail olmaq mәqsәdilә tәlәb
olunan çalışma yükünә әsaslanmaqla tәlәbәnin maraqları nәzәrә
alınmaqla yaradılmışdır. Bu mәqsәdlәrin әldә olunacaq nәticәlәr
vә qabiliyyәtlәr baxımından dәqiqlәşdirilmәsi tövsiyә edilir.
• Bir tәdris ilindә әyani tәlәbәnin çalışma yükünü
гиймятляндирмяк üçün 60 kredit kifayәtdir vә AKTS bu
prinsip әsasında qurulmuşdur. Avropada tәtbiq olunan әyani
tәdris proqramı üzrә tәlәbәnin üzәrinә düşәn çalışma yükü
әksәr hallarda bir il üçün 1500-1800 saata bәrabәrdir vә hәmin
hallarda bir kredit 25-30 iş saatı ilә ifadә olunur.
• AKTS-da kreditlәrin әldә olunması yalnız tәlәb olunan çalışma
yükünü müvәffәqiyyәtlә başa vurduqdan vә öyrәnmә
nәticәlәrinin müvafiq qiymәtlәndirilmәsindәn sonra baş verә
bilәr. Öyrәnmәnin nәticәlәri tәlәbәnin qısa vә ya uzunmüddәtli
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tәdris prosesini bitirdikdәn sonra nә öyrәnәcәyini, nә başa düşә
bilәcәyini vә ya nә edә bilәcәyini ifadә edәn qabiliyyәtlәr
komplektidir.
• AKTS-da tәlәbәnin çalışma yükü mühazirәlәrdә, seminarlarda
iştirak etmәk, fәrdi qaydada çalışmaq, layihәlәrin hazırlanması,
imtahanlar vә tәdris xarakterli bu kimi planlaşdırılan digәr
tәdbirlәri başa çatdırmaq üçün tәlәb olunan vaxtdan ibarәtdir.
• Kreditlәr tәhsil proqramının bütün tәlim komponentlәrini
(modullar, dәrslәr, tәdris müәssisәsinә qәbul olunma,
dissertasiya işlәri vә sair kimi) әhatә edir vә bütöv bir tәdris
ilini müvәffәqiyyәtlә başa vurmaq üçün tәlәb olunan işin
ümumi hәcmi ilә әlaqәdar hәr bir komponentin öz spesifik
mәqsәdlәri vә ya öyrәnmә nәticәlәrinin әldә olunması üçün
tәlәb olunan işin hәcmini әks etdirir.
Kreditlәr necә bölüşdürülür?
Müddәtindәn, tәrkibindәn vә ya tәbiәtindәn asılı olmayaraq,
kredit istәnilәn tәdris proqramları üçün nәzәrdә tutula bilәr.
Proqramlar illik dәrslәr vә ya daha qısa modullardan ibarәt ola
bilәr. Onlar iş yerlәşdirmәlәriни vә ya araşdırmaları әhatә edә
bilәr. Kreditlәr birinci, ikinci vә ya üçüncü dәrәcәdә ola bilәr.
Kreditlәr hәm dә bütöv tәdris proqramına cәlb olunmuş tәlәbәlәrә
tәqdim olunan modullar kimi, куррикулумданкянар
курслар üçün dә istifadә oluna bilәr.
Düzgün üsul:
Kreditlәrin ayrılması hәr bir komponent üçün
müәyyәnlәşdirilәn Öyrәnmә nәticәlәrinә nail olmaq üçün adi
tәlәbәdәn tәlәb olunan çalışma yükünün real qiymәtlәndirilmәsi
әsasında tәdris ilinin müxtәlif komponentlәri arasında
müәyyәnlәşdirilәrәk bölünür. Bir tәdris ili üçün tәlәb olunan
kreditlәrin ümumi sayı 60 olmalıdır. Bundan başqa, tәlәbәnin
faktiki çalışma yükünün aşağıdan-yuxarıya olaraq
qiymәtlәndirilmәsi vasitәsiilә ilk növbәdә müәyyәnlәşdirilmiş
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kredit hәcmini yoxlayın. Әlavә mәlumat üçün tәlәbәnin çalışma
yükü barәdә bölmәyә nәzәr yetirin.
Yanlış üsullardan biri: kreditlәriн топланмасы иля
баьлы
ялагя саатлары
Әlaqә saatları vә kreditlәr arasında birbaşa әlaqә yoxdur.
Mәsәlәn, bir saatlıq mühazirә üçün tәlәbәnin üç saat fәrdi qaydada
hazırlaşması tәlәb oluna bilәr. İki saatlıq seminar üçün isә tәlәbә
bir hәftә hazırlaşmalı ola bilәr. Universitet әlaqә saatlarını öz
işçilәrinin vaxt cәdvәllәrini hesablamaq üçün istifadә etsә belә
AKTS kimi tәlәbәnin çalışma yükünә әsaslanan sistemdә әlaqә
saatlarına әsaslanıla bilmәz.
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Yanlış üsullardan digәri:
AKTS kreditlәri sadәcә olaraq, vaxtla hesablanan tәlәbә
yükünü ifadә edir. Belә kreditlәr dәrsin statusu vә ya müәllimin
nüfuzu barәdә heç nә ifadә etmir. Mәsәlәn, hәr hansı giriş
xarakterli bir dәrs üçün tәlәb olunan tәlәbә vaxtı tәkmil bir dәrs
üçün tәlәb olunan vaxtdan çox ola bilәr. Hәr dәrsin spesifik
xüsusiyyәtlәri Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu bölmәsindә
tәsvir edilәcәkdir.
Tez-tez verilәn suallar
Bütün tәlәbәlәr bir-birlәrindәn fәrqlәnir.
Bәzilәri tez,
digәrlәri isә эеъ öyrәnir. Bunu nәzәrә alaraq, kreditlәri “orta
sәviyyәli tәlәbәnin” imkanlarına әsaslandırmaq nә dәrәcәdә
düzgündür?
Әlbәttә, eyni öyrәnmә nәticәlәrinә nail olmaq мягсядиля
fәrdi tәlәbәlәr üçün fәrqli müddәtlәr tәlәb oluna bilәr. Bununla
belә, tәdris proqramını ağlabatan vә real qiymәtlәndirmә әsasında
orta sәviyyәli tәlәbәnin imkanlarına әsaslandırmaqla bütün
tәlәbәlәri qeyri-real, normadan artıq vә ya normadan az çalışma
yükündәn qorumaq olar.
Bu vasitә reallığa әsaslanan
kurrikulumlar işlәyib hazırlamaqda mütәxәssislәrә yardım edir.
Kreditlәr universitetlәr tәrәfindәn avtomatik olaraq
tanınırmı?
AKTS çәrçivәsindә avtomatik tanınmaya zәmanәt verilmir.
Dәrәcә verәn tәdris müәssisәsi spesifik proqramlar üçün hansı
kreditlәri qәbul edәcәyinә özü qәrar verir. Sokrates-Erasmus
proqramında olduğu kimi, yerli tәdris müәssisәsi, sonrakı tәdris
müәssisәsi vә tәlәbә arasında tәlәbәnin yerdәyişmәsi barәdә
әvvәlcәdәn imzalanmış Tәdris Müqavilәsi olduqda kreditlәrin
tanınması әlbәttә ki, mәcburidir. AKTS Qiymәt Cәdvәli vә
Diplomа Әlavә, tanınma üzrә çevik vә mәlumatlı qәrarların
verilmәsini asanlaşdırır.
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Universitet tәdrisin sonrakı kurslarına daxil olmaq istәyәn vә
AKTS kreditlәri olan tәlәbәni qәbul etmәlidirmi?
Xeyr, dәrәcә verәn universitet nәyi qәbul edib-etmәyәcәyinә
özü qәrar verir. Bununla belә, tәlәbәnin әvvәlki dövrlәrdә
öyrәndiklәrinin diqqәtlә araşdırılmasını tәlәb etmәk hüququ
vardır. AKTS-ın şәffaflıq vasitәlәrindә zәruri mәlumatlar verilir.
Dәrәcә verәn tәdris müәssisәsindә әldә olunması tәlәb olunan
minimum kredit sayı barәdә tәlәb mövcuddurmu?
Bu mәsәlә, әsasında fәaliyyәt göstәrdiyi hüquqi çәrçivә
daxilindә tamamilә tәdris müәssisәsindәn asılıdır.
Bir tәdris müәssisәsindә tәdris olunan müxtәlif proqramlarda
istifadә olunan eyni modul bütün tәlәbәlәr üçün bәrabәr sayda
kreditlәr ifadә edirmi?
Bәli, modul hәqiqәtәn dә eynidirsә, yerlәşdirildiyi proqramdan
asılı olmayaraq eyni kredit йцкцня bәrаbәr olardı. Bununla
belә, fәrqli tәlәbәlәrin әvvәlki biliklәri arasında mövcud olan
fәrqlәr vә tәdqiq olunmaq üçün müәyyәnlәşdirilәn materiallardan
asılı olaraq, eyni öyrәnmә nәticәlәri olan modullarda fәrqli
proqramlar çәrçivәsindә tәlәbәlәrdәn müxtәlif hәcmdә çalışma
vaxtı tәlәb oluna bilәr. Bu xüsusiyyәtlәr Mәlumatlar toplusu/
Dәrslәrin kataloqu barәdә verilәn tәsvirdә daha da
aydınlaşdırılacaqdır.
Tәdris proqramı bir tәdris ilindә 60-dan çox krediti әhatә edә
bilәrmi?
Tәdris proqramında nәzәrdә tutulan çalışma yükü bir tәdris ili
üçün Avropada orta sәviyyә olaraq götürülәn 1500/1800 saatı
açıq-aşkar keçәrsә, istisna hallarda daha çox kredit nәzәrdә tutula
bilәr. Bu hallar Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunda lazımi
sәviyyәdә sәnәdlәşdirilmәli vә әsaslandırılmalıdır. 52 hәftәlik
әyani çalışma (fasilәsiz) üçün işlәnib hazırlanan proqramda
normal halda 75 kredit toplanmalıdır.
Dәrsin “yüksәk
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intensivliyi” vә ya “xüsusi keyfiyyәti” daha çox kredit vermәk
üçün әsas deyilдир.
Tәlәbә bir tәdris ili üçün dәqiq olaraq 60, semestr üçün 30,
rüb üçün isә 20 kredit yığmalıdırmı?
Әyani әsasda tәhsil alan tәlәbә normal halda bir tәdris ilindә
60, semestrdә 30, rübdә isә 20 kredit yığmalıdır. Çünki tәdris
proqramları bu mәqsәdlә işlәnib hazırlanır. Tәdris müәssisәsini
dәyişәn tәlәbә öz kurrikulum ehtiyaclarına uyğun gәlәn xaricdә
tәhsil vә ya tәdris planının müәyyәnlәşdirilmәsindә olan
mürәkkәb xüsusiyyәtlәrin nәticәsindә istisna hallarda bir az çox
vә ya az kredit yığa bilәr. Belә kiçik fәrqlәr Tәdris Müqavilәsindә
nәzәrdә tutularaq tәsdiqlәnmәlidir.
Müvәffәqiyyәt qazana bilmәyәn tәlәbә yaxşı qiymәt ala
bilmәdiyi dәrslәr üçün kredit ala bilәrmi?
Müvafiq dәrs әsasında kredit ala bilmәk üçün, tәlәbә hәmin
kursda müvәffәqiyyәt qazanmalı vә kafi qiymәt almalıdır. Tәdris
müәssisәsi müstәsna prosedur çәrçivәsindә tәlәbәni spesifik
modula әsasәn kredit yığmaq tәlәbindәn azad edә bilәr. Bu zaman
hәmin tәdris müәssisәsi konkret tәdris ilindә tәlәbәnin
qeydiyyatdan keçdiyi dәrsin proqramında nәzәrdә tutulan
mәqsәdlәrә ümumi baxımdan nail olmasını bildirmәlidir. Bu
proses barәdә әtraflı mәlumat dәqiqliklә ifadә edilmәlidir.
Xaricdә tәhsil alan vә orada imtahanlarda iştirak edәn tәlәbә
yerli universitetdә dә hәmin dövrü әhatә edәn tәdris planı üzrә
keçirilәn imtahanlarda (xaricdәki tәhsil dövründә, hәmin
dövrdәn sonra, şәxsәn vә ya elektron әsasda)iştirak etmәlidirmi?
Xeyr, xaricdә sәrf olunan tәdris dövrü (imtahan vә ya digәr
qiymәtlәndirmә formaları da daxil olmaqla) yerli universitetdәki
müqayisә oluna bilәn tәdris dövrünü (eyni qaydada imtahanlar vә
ya digәr qiymәtlәndirmә formaları da daxil olmaqla) әvәz edir.
Universitet tәlәbә tәrәfindәn müvәffәqiyyәtlә keçilmiş, lakin
Tәdris Müqavilәsindә göstәrilmәyәn dәrslәri tanımalıdırmı?
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Xeyr, universitetin belә bir öhdәliyi yoxdur. Bütün әlaqәdar
dәrslәr Tәdris Müqavilәsindә göstәrilmәlidir.
Tәdris
Müqavilәsinә dәyişikliklәr edilә bilәr vә belә dәyişikliklәr әlavә
olaraq hәr üç tәrәfin (yerli universitet, mübadilә universiteti vә
tәlәbә) imzaları ilә tәsdiq olunmalıdır.
İşdә yerlәşdirmәlәr AKTS tәrәfindәn әhatә edilirmi?
Bәli, AKTS yalnız öyrәdilәn dәrslәrlә mәhdudlaşmır. O, hәm
dә işdә yerlәşdirmәlәri dә әhatә edir. İşdә yerlәşdirmәlәr
öyrәnmәнин nәticәlәri vә AKTS kreditlәrindә öz әksini tapmış iş
vaxtı ilә ifadә edilә bilәr. Kreditlәrin verilmәsi isә, tәbii ki,
müvafiq qiymәtlәndirmәlәrdәn sonra ола bilәr.
Doktorluq dәrәcәsi üzrә tәhsil mәrhәlәsindә kreditlәrdәn
istifadә etmәk olarmı?
Bәli, AKTS hәm öyrәdilәn dәrslәrә, hәm dә araşdırmalara
tәtbiq oluna vә belәliklә dә doktorluq dәrәcәsi üzrә tәhsil
mәrhәlәsinә dә şamil edilә bilәr. Doktorluq dәrәcәsi üzrә hәyata
keçirilәn tәdris, digәr tәdris formalarında olduğu kimi, AKTS
kreditlәrindә ifadә olunan öyrәnmәнин nәticәlәri vә iş vaxtı ilә
ifadә oluna bilәr.
Kreditlәrin ayrılmasına bәzi nümunәlәr göstәrә bilәrsinizmi?
Cәdvәl formasında olan bәzi nümunәlәr aşağıda verilmişdir:
1-ci nümunә – birinci mәrhәlә (Bakalavr) – üstünlük verilәn
(semestr vә ya rüb sistemi vә adi halda kreditlәrin sayı)
1-ci il
2-ci il
3-cü il

10
10

10
10

10

10

20

60

20

20

60

20

60

5

5

10

5

5

10

Cәmi

180
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2-ci nümunә – birinci mәrhәlә (Bakalavr) – mәqbul
(adi halda әsas kredit sayı)
20

1-ci il

10

10
15

2-ci il

60
5

20

15

60

25
3-cü il

10

10

10

10

Cәmi

20

60
180

14

3-cü nümunә – birinci mәrhәlә (Bakalavr) – mәqbul
(dәyişәn kredit sayı)
16

1-ci il

60

11
9
7
17
23

2-ci il
3-cü il

4-cü il

60

9

8

13

7

5

14

8

11

21

22

60
60

20
19

Cәmi

240

Kreditlәrin bölünmәsindә istifadә olunan мцвафиг
tәcrübәdәn çıxış edәrәk demәk olar ki, müxtәlif fakültәlәrdәn
verilәn kreditlәri bir yerә toplamağı asanlaşdırmaq üçün tәdris
müәssisәlәri ümumәn qәbul olunmuş sayda kredit sayından
(mәsәlәn: 5 vә ya 6) istifadә etmәlidirlәr. Daha konkret
nümunәlәrә nәzәr salmaq üçün AKTS Fәrqlәnmә nişanından
istifadә edәn tәdris müәssisәlәrinin internet sәhifәlәrinә baxın.
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Tәlәbәnin çalışma yükü
Avropanın müxtәlif yerlәrindә fәaliyyәt göstәrәn ali tәhsil
proqramları tәlәbәnin çalışma yükünü müәyyәnlәşdirmәk üçün
müxtәlif yanaşmalar işlәyib hazırlayırlar. Sokrates proqramı
çәrçivәsindә Avropa Komissiyası tәrәfindәn dәstәklәnmiş vә
“Avropada Tәhsil Strukturlarının Uyğunlaşdırılması”1 adlı
universitet layihәsi çәrçivәsindә ümidverici bir yanaşma sınaqdan
çıxarılmışdır.
Bu layihәnin diqqәt mәrkәzi öyrәnmәнин
nәticәlәri, ümumi vә mövzu ilә әlaqәdar bacarıqlardır. Layihә
göstәrir ki, tәdris, öyrәnmә vә qiymәtlәndirmәnin çalışma yükünә
tәsiri mövcuddur.
Layihәdә tәlәbәnin çalışma yükünü
müәyyәnlәşdirmәk üçün dörd yanaşma göstәrilir:
Dörd addım
Ümumi mәqsәdi hәyata keçirmәk, xüsusilә dә tәlәbәnin
çalışma yükünün hәqiqi olaraq qiymәtlәndirmәyә yönәlәn
yanaşmanın işlәnib hazırlanması üçün aşağıdakı тядбирлярин
tәtbiq olunması tövsiyә olunur:
I. Modulların/dәrs vahidlәrinin tәqdimatı
Modullaşdırılmış vә modullaşdırılmamış sistemlәr mövcuddur.
Modullaşdırılmamış sistemlәrdә bir tәdris ili üçün ümumi kredit
sayının 60 olmasına baxmayaraq, hәr dәrs vahidindә müxtәlif
sayda kredit ola bilәr. Bununla müqayisәdә, modullaşdırılmış
sistemlәrdә dәrs vahidlәri/modullarda sabit çalışma yükü
planlaşdırılır. Mәsәlәn, 5 kredit vә ya bundan bir neçә dәfә çox.
Modul üzrә çalışma yükü ümumi tәdris proqramının tәrkib hissәsi
olaraq tәlәbәnin yerinә yetirmәli olduğu çalışmaların ümumi
1

Uyğunlaşdırma layihәsi ilә әlaqәdar әlavә mәlumatları Europa İnternet
serverindәn: http://europa.eu.int/comm/education/policies/educ/tuning/tuning_en.html;
әlaqәlәndirici institutların serverlәrindәn: (www.relint.deusto.es/TuningProject/
index.htm) vә ya Niderlandda yerlәşәn Groningen Universitetindәn әldә etmәk
olar: (www.let.rug.nl/Tuning Project/index.htm).
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hәcminә әsaslanır. Bu çalışmalar әldә olunması planlaşdırılan
öyrәnmәнин nәticәlәri vә hәmin nәticәlәri әldә etmәk üçün
tәlәbәyә lazım olan vaxtla (iş saatları) ifadә olunur. Mәsәlәn, 5
kreditlik modul üçün adi tәlәbә tәxminәn 125 saat çalışmalıdır.
II. Tәlәbәnin çalışma yükünün hesablanması
Hәr modul bir çox tәlim çalışması әsasında işlәnib hazırlanır.
Hәmin çalışmalar aşağıdakı aspektlәri nәzәrә alınmaqla tәsvir
oluna bilәr:
• Dәrs növlәri: mühazirә, seminar, tәdqiqat seminarı, tapşırıq
dәrsi, тяърцби вя laboratoriya işлярi, istiqamәtlәndirilmiş
fәrdi çalışma, müәllimlә fәrdi çalışma, müstәqil çalışma,
tәcrübә, yerlәşdirmә, yerlәrdә tәdqiqat, layihә işi vә sair.
• Tәdris çalışmasıнын növlәri: mühazirәlәrdә iştirak, spesifik
çalışmaların yerinә yetirilmәsi, texniki vә laboratoriya
çalışmalarını yerinә yetirmәk, tәdqiqat işlәri yazmaq, kitablar
vә tәdqiqat işlәri oxumaq, başqalarının işi ilә әlaqәdar
konstruktiv tәnqid irәli sürmәyi öyrәnmәk, iclaslara sәdrlik
etmәk vә sair.
• Qiymәtlәndirmә növlәri: şifahi imtahan, yazılı imtahan, şifahi
tәqdimat, test, tәdqiqat işi, portfolio, dissertasiya, tәcrübәdәn
sonrakı hesabat, yerlәrdә tәdqiqat işi ilә әlaqәdar hesabat,
ardıcıl qiymәtlәndirmә vә sair.
Müәllimlәr hәr bir dәrs vahidini/modulu başa vurmaq üçün
tәlәb olunan iş müddәtini müәyyәn edirlәr. Vaxtla ifadә olunan iş
yükü dәrs vahidi üçün mövcud olan kredit sayına uyğun
gәlmәlidir. Müәllimlәr mövcud vaxtdan optimal istifadә etmәk
üçün münasib strategiyalar işlәyib hazırlamalıdırlar.
III. Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi vasitәsilә müәyyәn olunan
iş yükünün yoxlanılması
17

Müәyyәn olunan iş yükünün müvafiqliyini yoxlamaq üçün
müxtәlif metodlar mövcuddur. Әn çox istifadә olunan metod
tәdris prosesindә vә ya dәrs proqramının yekununda tәlәbәlәr
tәrәfindәn doldurulan sorğu vәrәqәlәrindәn istifadәdir.
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IV. İş yükünün vә (ya) tәlim çalışmalarının uyğunlaşdırılması
Monitorinq prosesinin nәticәlәri vә ya dәrs materiallarının
tәrkibi iş yükünün vә (ya) dәrs vahidinin/modulunun tәlim
çalışmalarının növlәrinin uyğunlaşdırılması zamanı
istiqamәtverici ola bilәr.
Modullaşdırılmış modeldә tәdris
materiallarının hәcmini vә (ya) tәdris növlәrinә, tәdris vә
qiymәtlәndirmә çalışmalarına uyğunlaşdırmaq vacib ola bilәr.
Çünki belә hallarda kreditlәrin sayı sabit olur (mәsәlәn; bizim
nümunәmizdә 5 vә ya bundan bir neçә dәfә çox).
Modullaşdırılmayan modeldә dә kreditlәrin sayı dәyişdirilә bilәr.
Lakin bu, tәbii ki, digәr vahidlәrә tәsir göstәrәcәkdir. Çünki tәdris
proqramında nәzәrdә tutulan kreditlәrin ümumi sayı sabit olur
(mәsәlәn; hәr semestr üçün 30 kredit, hәr tәdris ili üçün 60 kredit
vә sair). Monitorinq zamanı hesablanmış iş yükünün faktiki iş
yükü ilә uyğun gәlmәdiyi ortaya çıxarsa, iş yükünün vә (ya) işin
uyğunlaşdırılması istәnilәn halda vacibdir.
Uyğunlaşdırma layihәsindә iş yükünün uyğunlaşdırılması vә bu
barәdә qәrarların verilmәsi zamanı faydalı olan iki forma tәqdim
edilir. Birinci forma müәllimin tәdris modulunu planlaşdırması vә
tәlәbәnin müvafiq iş saatlarının müәyyәnlәşdirilmәsindәn
ibarәtdir. İkinci forma isә tәlәbәnin modula sәrf etdiyi faktiki
vaxtı göstәrmәsindәn ibarәt olmaqla müәyyәnlәşdirilmiş iş
yükünün reallığa uyğunluğunu yoxlamaq imkanı verir.
Tәdris modulunu planlaşdırma forması
Standart forma
Tamamlanmış nümunә
Tәdris modulu üzrә iş yükünü yoxlama forması
Standart forma
Tamamlanmış nümunә (tәlәbә)
Tez-tez verilәn suallar
Dәrs vahidi/modulu üçün ideal hәcm nә qәdәrdir?
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Bu mәsәlә pedaqoq heyәtindәn asılıdır.
Bununla belә,
tәlәbәnin tәdris proqramını бюлмямяк üçün vahidlәri hәddәn
artıq азалтмамаг tövsiyә olunur. O da tövsiyә olunur ki,
öyrәnmә prosesindә tәlәbәnin qarşısında maneәlәr yaratmamaq
üçün vahidlәri hәddәn artıq артырмамаг lazımdır.
Öyrәnmәнин nәticәlәri vә bacarıqlar
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, öyrәnmәнин nәticәlәri bacarıqlarын
toplusundan ibarәtdir. Orada tәlәbәnin тящсил мцддятинин uzun
vә ya qısa olmasından asılı olmayaraq, öyrәnmә prosesini bitirdikdәn
sonra nә bilәcәyi, nә öyrәnәcәyi, nә başa düşәcәyi vә ya nәyi yerinә
yetirә bilәcәyi ifadә olunur. Öyrәnmә nәticәlәri çalışma dövrünә,
mәsәlәn birinci vә ya ikinci proqram mәrhәlәsinә vә ya bir dәrs
vahidi/moduluna işarә edә bilәr. Öyrәnmәнин nәticәlәri kredit
verilmәsinin tәlәblәrini dәqiqliklә müәyyәnlәşdirir. Onlar pedaqoq
heyәti tәrәfindәn formalaşdırılır. Tәbii olaraq, fәrdi tәlәbә tәrәfindәn
әldә olunan qabiliyyәtlәr ifadә olunmuş öyrәnmә nәticәlәrindәn
kәnara çıxa da bilәr.
Qabiliyyәtlәr atributların, bacarıqların vә münasibәt tәrzlәrinin
dinamik kombinasiyasını ifadә edir. Onlar mövzu-spesifik vә ya
ümumi xarakterli ola bilәrlәr. Qabiliyyәtlәrin möhkәmlәndirilmәsi
tәdris proqramlarının mәqsәdidir. Qabiliyyәtlәr müxtәlif mәrhәlәlәrdә
qiymәtlәndirilmәli vә fәrqli modullar/dәrs vahidlәri çәrçivәlәrindә
formalaşdırılmalıdırlar.
Çalışma proqramları vahid bloklara vә ya qruplara bölünür. Onlar
da öz növbәsindә dәqiqlәşdirilmiş öyrәnmә nәticәlәrinә (bilik,
bacarıqlar vә anlayışlar) uyğun gәlmәlidirlәr.
Universitetlәrin hәr bir dәrs vahidi üçün öyrәnmә nәticәlәrini vә
qabiliyyәtlәri tәsvir etmәlәri tәşviq edilir.
Mәlumatlar toplusu/
Dәrslәrin kataloqu barәdә bölmәyә nәzәr yetirin. Lakin bu da bir
faktdır ki, öyrәnmәнин nәticәlәrinin yazılması әksәr ölkәlәrdә
universitet heyәti üçün yeni bir çalışmadır. Fәrqli dillәrdә vә mәdәni
şәraitlәrdә öyrәnmә nәticәlәrini yazmaq vә onlardan istifadә etmәk
barәdә tәcrübәlәrin bölünmәsinә vә bu barәdә tәlimatların verilmәsinә
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aşkar ehtiyac vardır. İlk addım olaraq Tәlimatыn oxucularına
Uyğunlaşdırma Layihәsinә vә 1-2 iyul 2004-cü il tarixlәrindә
Edinburqda keçirilmiş «Öyrәnmәнин nәticәlәrindәn istifadә» barәdә
Boloнийa seminarının internet sәhifәsinә nәzәr yetirmәk tövsiyә
edilir.2
Tez-tez verilәn suallar
Dәrs vahidlәrini/modullarını vә çalışma proqramlarını әnәnәvi
olaraq onların tәrkib hissәlәri ilә ifadә etmәk әvәzinә, öyrәnmә
nәticәlәri vasitәsilә ifadә etmәyin üstünlüyü nәdәdir?
Yekun tәhlildә, tәhsilin nәticәsi tәlәbәlәri cәmiyyәtdә fәal vә
müsbәt rol oynamağa hazırlaşdırmaqdır.
Öyrәnmә prosesinin
nәticәlәri öyrәnmәнин nәticәlәrindә pedaqoq heyәtinin hәmin
nәticәlәri әldә etmәk üçün istifadә etdiyi vasitәlәrdәn daha çox,
tәlәbәnin bilik, anlayış vә qabiliyyәtlәri baxımından vurğulanır. Başqa
sözlә, öyrәnmәнин nәticәlәrindәn istifadә pedaqoq heyәtinin işinә
әsaslanan sistem anlayışından tәlәbәnin ehtiyaclarının nәzәrә alındığı
vә nәticә istiqamәtli yanaşmaya keçidi ifadә edir.
Öyrәnmә nәticәlәri vә qabiliyyәtlәri arasındakı әlaqә nәdәn
ibarәtdir?
Spesifik tәdris proqramı vә ya dәrs vahidi/modulunun öyrәnmә
nәticәlәri qabiliyyәtlәr formasında ifadә edilir.
Öyrәnmә nәticәlәrinin qabiliyyәtlәr formasında ifadә edilmәsinә
konkret nümunә göstәrә bilәrsinizmi?
Aşağıda bir neçә nümunә verilmişdir.
Tarix sahәsindә mövzu-spesifik qabiliyyәtlәrә nümunә:
Dәrs vahidi/modulunun sonunda tәlәbә fәnnin әsas qaydalarına
uyğun olaraq mәtn vә sәnәdlәri düzgün olaraq şәrh edә vә müvafiq
fikirlәr irәli sürә bilmәk qabiliyyәtini nümayiş etdirmәlidir.
Fizika sahәsindә movzu-spesifik qabiliyyәtlәrә nümunә:
2

http://www.bologna-edinburgh2003.org.uk/library.asp vә xüsusilә dә
“Sәviyyәlәrin, öyrәnmә nәticәlәrinin vә qiymәtlәndirmә meyarlarının
әlaqәlәndirilmәsi” adlı, Ekster Universitetinin әmәkdaşı Cenni Moon tәrәfindәn
konfransda tәqdim edilmәk üçün yazılmış tәdqiqat işi.
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Tәlәbә dәrs vahidi/modulunun sonunda optoelektronikanın әsas
cihazlarının, fiber-optik kabellәrin, maye-kristal tәsvirlәrin, ikiqütblü
vә sәth tranzistorlarının vә MOS işıq buraxan diodların funksiyalarını
izah edә bilmәlidir.
Ümumi qabiliyyәtlәrә nümunә:
Dәrs vahidi/modulunun sonunda internet kompüter axtarışları
vasitәsi ilә informasiyanın bәrpası da daxil olmaqla, tәlәbә ilkin vә
ikinci dәrәcә әhәmiyyәtli informasiya mәnbәlәri ilә әlaqәdar
informasiyanın bәrpası sahәsindә bacarıqlarını nümayiş etdirә
bilmәlidir.
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AKTS Qiymәtlәndirmә Ölçüsü
Qiymәtlәndirmә öyrәnmә prosesinin vacib vә hәssas bir tәrkib
hissәsidir. Qiymәtlәndirmә Avropada mövcud olan müxtәlif tәhsil
sistemlәrinin geniş mәdәni vә pedaqoji әnәnәlәrinә malikdir. Bir
tәdris müәssisәsindәn digәrinә keçәn tәlәbәlәrin vә mәzunların
ehtiyaclarına cavab verә bilmәk mәqsәdilә, qiymәtlәrin bir
sistemdәn digәrinә asan transferinә şәrait yaratmaq üçün ölkәdә
istifadә olunan qiymәtlәndirmә sistemlәrini daha da
şәffaflaşdırmaq lazımdır.
AKTS çәrçivәsindә, fәrqli ölkә sistemlәrinә müvafiq olaraq
verilәn qiymәtlәrin başa düşülmәsini vә müqayisәsini
asanlaşdırmaq üçün müvafiq qiymәtlәndirmә cәdvәli işlәnib
hazırlanmışdır. Burada heç bir ölkәdә istifadә olunan sistemә
istinad edilmir vә mәqsәd eyni sistem daxilindә digәr tәlәbәlәrә
münasibәtdә tәlәbәnin qabiliyyәtlәrinin obyektiv olaraq
qiymәtlәndirilmәsidir.
AKTS-ın qiymәtlәndirmә cәdvәli tәlәbәnin verilmiş
qiymәtlәndirmәdәki yerinә, başqa sözlә, digәr tәlәbәlәrә
münasibәtdә nümayiş etdirdiyi biliklәrә әsaslanır. AKTS sistemi
tәlәbәlәri geniş qruplara ayırır vә belәliklә dә,
гиймятляндирмяни sadәlәşdirir.
AKTS qiymәtlәndirmә
sisteminin әsasını belә qruplaşdırma tәşkil edir.
AKTS sistemindә qiymәtlәndirmә zamanı tәlәbәlәr ilkin olaraq
imtahanlardan keçәn vә keçә bilmәyәn qruplara bölünür. Daha
sonra bu iki qrupun biliklәri ayrılıqda qiymәtlәndirilir.
İmtahanlardan keçәnlәr beş alt-qrupa bölünür: Әn yaxşı 10% - A,
növbәti 25% - B, sonrakı 30% - C, daha sonrakı 25% - D, yerdә
qalan 10% isә E qiymәti alır.
Keçid qiymәti ala bilmәk üçün tәlәb olunan biliklәrә yiyәlәnә
bilmәyәnlәr iki alt-qrupa bölünürlәr: FX (pis qiymәt alaraq
imtahandan keçә bilmәyәnlәr – kredit verilmәzdәn әvvәl әlavә
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çalışma tәlәb olunur) vә F (pis qiymәt alaraq imtahandan keçә
bilmәyәnlәr – әhәmiyyәtli dәrәcәdә әlavә çalışma tәlәb olunur).
Belә qiymәtlәndirmә vasitәsilә, keçid balını toplamış kimi
qiymәtlәndirilәn tәlәbәlәr vә tәlәb olunan bilik vә bacarıqlara
açıq-aşkar yiyәlәnә bilmәyәn tәlәbәlәr arasında fәrqlәndirmә
aparmaq mümkündür.
AKTS-ın qiymәtlәndirmә vasitәsi cәdvәl formasında da ifadә
edilә bilәr:
A K T S Adi qaydada
qiymәti
qiymәt ala bilәn
tәlәbәnin faizi
A
10
B

25

C

30

D

25

E

10

FX

--

F

--

Qeydlәr
“Әla” vә ya “Yaxşı” kimi
qiymәtlәndirmә xarakterli sözlәrdәn
istifadә AKTS Qiymәt Transferi
Sistemindә işlәnәn faiz әsaslı
гиймят l ә n d i r m ә y ә
uyğun
gәlmәdiyinә görә artıq tövsiyә edilmir.
Pis qiymәt alaraq imtahandan keçә
bilmәyәnlәr.
İmtahandan keçmәk
üçün әlavә olaraq çalışmaq tәlәb
olunur.
Pis qiymәt alaraq imtahandan keçә
bilmәyәnlәr. İmtahandan keçә bilmәk
üçün әhәmiyyәtli dәrәcәdә çalışmaq
tәlәb olunur.

AKTS qiymәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk üçün lazım olan әsas
tәlәblәr aşağıdakılardan ibarәtdir: kifayәt qәdәr әtraflı ilkin
informasiya, etibarlılığı yәqinlәşdirmәk üçün kifayәt hәcmdә әlavә
mәlumatlar, müvafiq statistik metodlar vә cәdvәldәn istifadә
vasitәsilә әldә olunmuş nәticәlәrin müntәzәm olaraq keyfiyyәt
yoxlamalarından keçirilmәsi.
Qiymәtlәrlә ifadә olunan fәrqlәndirmә dәrәcәlәri yalnız
ölkәdәn-ölkәyә deyil, bir çox hallarda bir ölkә daxilindә vә ya
hәtta bir tәdris müәssisәsi daxilindә dә kәskin fәrqlәnir.
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Qiymәtlәrin AKTS qiymәtlәri formasında ifadә olunması yerli
qiymәtlәrin yüksәk dәrәcәdә fәrqlәndirildiyi hallarda sadәdir.
Bununla belә, yerli qiymәt dәrәcәlәri AKTS qiymәtlәndirmә
ölçülәrindәn çox da fәrqlәnmәyәn bir çox nümunәlәr dә
mövcuddur. Bu hallar, ilkin qiymәtlәndirmә mәlumatlarının
qiymәtlәndirmә siyahısıнын müәyyәnlәşdirmәyә imkan verә
bilmәsindәn asılı olaraq iki kateqoriyaya бюлцнцр. Orijinal
qiymәtlәndirmә vasitәsilә qiymәtlәndirmә siyahısı tәmin olunursa,
bu dәrәcәlәndirmә birbaşa olaraq müvafiq AKTS qiymәtinin
verilmәsi üçün istifadә oluna bilәr.
AKTS qiymәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә әsas kimi istifadә
olunan qrupun ölçüsü xüsusi әhәmiyyәt daşıyır. Eyni dәrs vahidi/
modulu üçün çoxlu sayda tәlәbәnin qiymәtlәri
müәyyәnlәşdirilәrkәn, qiymәtlәndirilmәnin nәticәlәri birbaşa
olaraq AKTS qiymәtlәrinin әldә edilmәsi üçün istifadә oluna bilәr.
Mәntiqi qiymәtlәndirmә üçün tәlәb olunan minimum say kimi,
keçid qiymәti alan әn azı 30 nәfәrdәn ibarәt olan tәlәbә
qruplarından istifadә etmәk tövsiyә edilir. Bununla belә, daha
çoxsaylı qruplardan istifadә etmәk tövsiyә edilir.
Qruplardakı tәlәbәlәrin kifayәt sayda olmadığı hallarda tәdris
müәssisәlәrinin istifadә edә bilәcәyi müxtәlif strategiyalar
mövcuddur. Fәrqli sessiyalarda müxtәlif, lakin әlaqәdar modullar
üzrә әldә edilmiş qiymәtlәr müvafiq ölçülü qrupların әldә
olunması üçün müxtәlif variantlarda toplana bilәr. Mәsәlәn,
tәcrübәdәn mәlumdur ki:
• Oxşar sәviyyәli bir neçә dәrs vahidi/modullar üzrә әldә edilәn
qiymәtlәr çox vaxt oxşar paylanma ilә müşayiәt olunur.
• Qiymәtlәrin beş illik dövr üzrә paylanması ilә бярабяр nәticә
әldә etmәk ehtimalı yüksәkdir.
Ali tәdris müәssisәlәri bütün tәlәbәlәrinә AKTS qiymәtlәri
vermәyә vә digәr müәssisәlәr tәrәfindәn verilmiş AKTS
qiymәtlәrini nәzәrә almağa sәy göstәrmәlidirlәr.
AKTS
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qiymәtlәndirmә dәrәcәsi müxtәlif qiymәtlәndirmә sistemlәrindә
şәffaflığı artırmaq üçün işlәnib hazırlanmış vә bütün mümkün
halları әhatә edә bilmәz. Ona görә dә, müәyyәn dәrәcәdә
elastiklik bütün hallarda tövsiyә edilir.
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Tez-tez verilәn suallar
AKTS Qiymәt Transferi Ölçüsündәn istifadә AKTS
çәrçivәsindә mәcburidirmi?
Ölçüdәn istifadә tәkidlә tövsiyә edilir. Bununla belә, ölçüdәn
istifadә AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üçün mәcburi
deyilдир.
Yalnız mәqbul vә ya qeyri-mәqbul qiymәtlәndirmәdәn istifadә
edilәn sistemlәrlә necә işlәmәk olar?
Aydındır ki, qiymәtlәndirmә ölçüsündә yalnız mәqbul/qeyrimәqbul vә ya keçid hәddi meyarına әsaslanan yerli sistemlәrin
qiymәtlәndirmәsi çәtindir. Belә hallarda keçid göstәrilmәlidir.
Mәsәlәn, qiymәtlәrin göstәrildiyi sütunda “M” hәrfi vә ya
“mәqbul” sözü yazılır. Yalnız mәqbul/qeyri-mәqbul vә ya keçid
hәddi meyarlarından istifadә edәn belә tәdris müәssisәlәri bu
barәdә informasiyanı aydın formada öz Mәlumatlar toplusu/
Dәrslәrin kataloqunda göstәrmәlidirlәr. Ona görә ki, bu hal daha
fәrqli qiymәtlәndirmә sistemindәn istifadә edәn tәdris
müәssisәsinә geri qayıdan qısamüddәtli tәlәbәlәrin qiymәtlәrinin
tanınmasına tәsir edә bilәr.
Dәrs vahidini/modulunu keçid qiymәti alaraq keçә bilmәyәn
tәlәbәlәrin faizini göstәrmәk mәcburidirmi?
Bu mәcburi deyilдир. Lakin qiymәtlәndirilmiş dәrslәrin hәr
biri üçün keçid qiymәti ala bilmәyәn tәlәbәlәrin faizini
göstәrmәklә şәffaflığı artırmaq olar.
Bu faizin Qiymәt
Cәdvәllәrinә daxil edilmәsi tövsiyә edilir.
Ölkәdә istifadә olunan qiymәtlәndirmә sistemindә AKTS
qiymәtlәndirmә ölçüsündә istifadә olunan beş hәrfdәn az keçid
qiymәti olduqda (müvәffәqiyyәt qazanan tәlәbәlәr üçün) nә
etmәli?
Tәdris müәssisәsi öz qiymәtlәrini AKTS qiymәtlәndirmә
ölçüsüня бярабяр uyğunlaşdırmağa nә qәdәr yaxın olarsa,
qiymәtlәndirmә prosesi bir o qәdәr dә asan olardı. Başqa
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hallarda, müvafiq qәrarlar tәlәbәlәrә qarşı әdalәtsizlik etmәmәklә
yerli qiymәtlәrin paylanma formasına uyğun olaraq verilmәlidir.
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Ömürlük tәhsildә AKTS-ın yeri
Heç dә bütün tәlәbәlәr adi dәrәcә proqramlarında qeydiyyatdan
keçmiş әyani tәlәbә olmurlar. Sadәcә olaraq, bir dәrs vә ya modul
üzrә tәhsil alan yuxarı yaşlı tәlәbәlәrin sayı get-gedә artmaqdadır.
Davamlı Peşәkar Tәkmillәşdirmә kimi belә dәrslәr, rәsmi
kvalifikasiyalarla әlaqәlәndirilmәyә bilәr. Ali tәdris
müәssisәlәrindәn kәnarda fәrdi çalışma, iş vә ya hәyat tәcrübәlәri
vasitәsi ilә әldә olunan qiymәtli bacarıqlar vә qabiliyyәtlәrә malik
olan çoxlu sayda insanlar vardır. Qeyri-әnәnәvi üsullarla tәhsil
almış tәlәbәlәrin AKTS-la tәmin olunan şәffaflıq vә tanınmadan
faydalana bilmәmәsi üçün heç bir әsas yoxdur.
Bu xarakterdәn olan fәrqli tәhsil kreditлә necә ifadә oluna bilәr
vә arzu edildikdә, rәsmi kvalifikasiya üçün necә qiymәtlәndirilә
bilәr? Buna AKTS-ın iki әsas parametrini tәtbiq etmәklә nail
olmaq olar: çalışma yükü vә öyrәnmәнин nәticәlәri. Hәr növdә
olan tәhsil öyrәnmәнин nәticәlәri ilә ifadә oluna bilәr vә kreditlә
ifadә oluna bilәn çalışma yükü (reallığa әsaslanan/ortalama) tәlәb
edir.
Ortada olan әsas mәsәlә isә, әsaslandırılma vә
sertifikatlaşdırmadır.
Öyrәnmәнин nәticәlәri vә verilәcәk
kreditlәrin sayını kim müәyyәnlәşdirir? Ali tәhsil mәsәlәsinә
gәldikdә cavab aydındır: Avropada fәaliyyәt göstәrәn
universitetlәr vә digәr ali tәdris müәssisәlәri әyani tәlәbәlәr vә ya
rәsmi çәrçivәdәn kәnarda әldә edilmiş bilik vә bacarıqların
tanınmasına çalışan qeyri-әnәnәvi tәlәbәlәr olmasından asılı
olmayaraq, öyrәnmәнин nәticәlәrini müәyyәnlәşdirmәk
qiymәtlәndirmәk, elәcә dә kredit vermәk üçün müvafiq
sәlahiyyәtlәrә malikdirlәr.
Universitetlәr öz çәrçivәlәrindәn kәnarda әldә olunan öyrәnmә
nәticәlәrini tәqdim etdiklәri rәsmi dәrәcә proqramları vasitәsi ilә
әldә olunan vә müqayisә oluna bilәn kreditlәrlә әlaqәlәndirmәk
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imkanlarına malikdirlәr. Başqa sözlә, onlar istinad nöqtәsi olaraq
öz rәsmi proqramlarından istifadә etmәklә istisna hallar
müәyyәnlәşdirә bilәrlәr.
Universitetlәrin muxtar statusunu nәzәrә alaraq, verilәn kredit
dәyәri (istisnalar) proqramdan-proqrama dәyişә bilәr. 2004-2005ci illәrdә AKTS Fәrqlәndirmә Nişanından istifadә edәn tәdris
müәssisәlәri arasında müxtәlif öyrәnmә növlәrinә verilәn
kreditlәrlә әlaqәdar tәcrübә mübadilәsi aparmaq mәqsәdilә pilot
layihә hәyata keçirilmәyә başlanmışdır. Bu pilot layihә
çәrçivәsindә Avropada müәyyәn bacarıq vә qabiliyyәtlәrә hansı
hallarda obyektiv kredit dәyәri vermәk mәsәlәsi dә araşdırılır.
Mәsәlәn, bir qrup universitet müәyyәn sәviyyәlәrdә olan dil
bacarıqlarına eyni kredit dәyәri vermәk barәdә razılığa gәlә
bilәrlәr.
AKTS çәrçivәsindә rәsmi, qeyri-rәsmi vә adi tәhsildә әldә
olunan tәhsil nәticәlәri ilә әlaqәdar çalışma yükünü
sәnәdlәşdirmәk üçün müvafiq vasitәlәr tәmin edilir.3 Bu zaman
heç bir yeni sәnәd tәqdim olunmalı deyil. Mәsәlәn, AKTS
Qiymәt Cәdvәli öyrәnmәnin harada baş vermәsindәn vә öyrәnmә
prosesinin necә tәşkil olunmasından asılı olmayaraq tәlәbәnin
öyrәndiklәrini tәsvir etmәk üçün istifadә oluna bilәr.
Tez-tez verilәn suallar

3

Ömürбойу tәhsil (ÖT) istәnilәn növdә olan institut, qurum vә ya yerlәrdә
rәsmi, qeyri-rәsmi vә ya adi tәhsil çәrçivәsindә әldә olunan bütün öyrәnmә vә
tәlim növlәrini әhatә edir. Rәsmi tәhsil isә tәhsil vә tәlim institutlarında baş
verir vә tanınmış diplomlar vә digәr sәnәdli kvalifikasiyaların digәr növlәri ilә
nәticәlәnir. Qeyri-rәsmi tәhsil isә әsas tәhsil vә tәlim sistemlәrindәn kәnarda
baş verir vә rәsmi sertifikatlaşdırma tәlәb etmir. Adi tәhsil isә öz növbәsindә
gündәlik hәyatın tәbii nәticәlәrindәn ibarәtdir. Rәsmi vә qeyri-rәsmi tәhsildәn
fәrqli olaraq, adi tәhsil mütlәq olaraq mәqsәdli öyrәnmәdәn ibarәt deyil vә
maraqlı şәxslәr tәrәfindәn onların öz bilik vә bacarıqlarını artırmaq kimi
qiymәtlәndirilmәyә bilәr.
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Mәnim tәhsil aldığım/fәaliyyәt göstәrdiyim universitet
Ömürбойу tәhsil baxımından AKTS-ın daha da
tәkmillәşdirilmәsi işindә necә iştirak edә bilәr?
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı verilmiş qurumlar öz SokratesErasmus Milli Agentliklәrinә “AKTS-da Ömürбойу Tәhsil
Qrantı” üçün müraciәt edә bilәcәklәr. Hәmin qurumlar Qrant
vasitәsi ilә “Ömürбойу Tәhsil üzrә AKTS Pilot Layihәsinә” vә
qoşula bilәcәk vә rәsmi, qeyri-rәsmi, adi öyrәnmә vasitәsilә әldә
olunan öyrәnmә nәticәlәri vә qabiliyyәtlәrinin tanınması
sahәsindә kredit әsaslı mexanizmlәri sınaqdan keçirә bilәcәklәr.
Belә iştirak maraqlı universitetlәrә öz regionlarında tәhsil
mәrkәzlәri olmaqda yardım edәcәk, peşәkar hәyatdan vә digәr
qeyri-әnәnәvi öyrәnmә mühitlәrindәn olan tәlәbәlәrә çıxış
imkanlarını artıracaqdır.
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AKTS-ın әsas sәnәdlәri
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu
AKTS-da Tәlәbә Әrizә forması
AKTS-da tәdris müqavilәsi
AKTS-da tanınma vәrәqәsi
AKTS-da Qiymәt Cәdvәli
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu әn әsas AKTS
sәnәdidir. Bu sәnәd bütün tәlәbә vә pedaqoqların (yerli vә xarici)
дярс proqramlarını başa düşmәsini vә müqayisәlәr apara
bilmәsini asanlaşdırmalı vә onları zәruri institusional, elmi vә
praktik mәlumatlarla tәmin etmәlidir.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu yalnız mobil tәlәbәlәr
üçün xüsusi tәlimatnamә xarakteri daşımır. Hәmin sәnәd bütün
tәlәbәlәr – yerli vә eyni zamanda mübadilә tәlәbәlәri tәrәfindәn
istifadә olunmalıdır. Universitet bu sәnәdin formatını özü
müәyyәnlәşdirir vә onu bütöv vә ya hissәlәr formasında nәşr
etdirmәk qәrarını özü verir. Tәkidlә tövsiyә edilir ki, bu sәnәd
bütün tәrkib hissәlәri ilә birlikdә internetdә yerlәşdirilsin vә
görmә cәhәtdәn әlilliyi olanlar üçün dә әldә oluna bilәn formatda
mövcud olsun. Sәnәd müntәzәm olaraq әn azı ildә bir dәfә
yenilәnmәlidir.
Bundan әlavә, sәnәdin internet versiyası
müәssisәnin internet sәhifәsindәn minimum zәhmәt hesabına
asanlıqla әldә oluna bilmәlidir.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunda yalnız çalışma
proqramları vә onların dәrs vahidlәri vә modullarının siyahısı vә
tәsviri deyil, eyni zamanda tәlәbәnin müәyyәn tәdris
müәssisәsindә, spesifik proqramda çalışması vә ya müәyyәn
modullar üzrә qeydiyyatdan keçmәsi qәrarlarını verә bilmәsi üçün
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ona lazım olan bütün müvafiq mәlumatlar verilmәlidir.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu zәruri әhәmiyyәt daşıyır.
Ona görә ki, hәmin sәnәddә çalışma proqramları barәdә bütün
vacib mәlumatlar verilir vә tәlәbәlәr öz dәrslәrini seçmәzdәn
әvvәl onunla tanış olmalıdırlar.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu yerli tәdris dilindә vә
ingilis dilindә (vә ya yalnız ingilis dilindә tәdris olunan
proqramlar üçün) internetdә yerlәşdirilmәli, bir vә ya bir neçә
kitabça formasında nәşr edilmәlidir.
Mәlumatlar toplusu/
Dәrslәrin kataloqunda aşağıdakı yoxlama siyahısında verilmiş
bütün mәlumatlar yerlәşdirilmәlidir.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu üçün yoxlama
siyahısı
Birinci hissә: tәdris müәssisәsi barәdә mәlumatlar
• Adı vә ünvanı
• Tәdris tәqvimi
• Elmi rәhbәrliyi
• Tәdris müәssisәsinin ümumi tәsviri (növ vә statusu da daxil
olmaqla)
• Tәqdim olunan dәrәcә proqramlarının siyahısı
• Qәbul olunma/qeydiyyat prosedurları
• Universitetin әsas sәnәdlәri (xüsusilә dә tanınma prosedurları)
• AKTS üzrә institusional әlaqәlәndirici
İkinci hissә: dәrәcә proqramları barәdә mәlumatlar
A) Ümumi tәsvir
• Verilәn kvalifikasiya
• Qәbul üzrә tәlәblәr
• Tәhsil вя peşә mәqsәdlәr
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• Әlavә tәhsil imkanları
• Kreditlәr barәdә mәlumatlar da daxil olmaqla dәrs
strukturuнун diaqramı (illik 60 kredit)
• Yekun imtahan (keçirilirsә)
• İmtahan vә qiymәtlәndirmә barәdә qaydalar
• AKTS üzrә fakültә әlaqәlәndiricisi
A) Ayrı-ayrılıqda dәrs vahidlәrinin tәsviri
• Dәrsin adı
• Dәrsin kodu
• Dәrsin növü
• Dәrsin sәviyyәsi
• Dәrsin hansı kursa aid olması
• Semestr/rüb
• Kreditlәrin sayı
• Mühazirәçinin adı
• Dәrsin mәqsәdlәri (yaxşı olardı ki, öyrәnmәнин nәticәlәri vә
qabiliyyәtlәri formasında ifadә edilsin)
• Dәrs üzrә qeydiyyatdan keçmәk üçün tәlәb olunan ilkin şәrtlәr
• Dәrsin tәrkibi
• Tövsiyә olunan oxu materialları
• Tәdris metodları
• Qiymәtlәndirmә metodları
• Tәdris dili
Üçüncü hissә: tәlәbәlәr üçün ümumi mәlumatlar
• Yaşayış xәrci
• Mәnzil
• Yemәk
• Tibb xidmәti göstәrәn tәsisatlar
• Xüsusi ehtiyacları olan tәlәbәlәr üçün tәmin olunan tәsisatlar
• Sığorta
• Tәlәbәlәrә göstәrilәn maliyyә dәstәyi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tәlәbә işlәri üzrә ofis
Dәrs çalışma tәsisatları
Beynәlxalq proqramlar
Mobil tәlәbәlәr üçün praktik mәlumatlar
Dil dәrslәri
Tәcrübә imkanları
İdman komplekslәri
Dәrsdәnkәnar vә istirahәt imkanları
Tәlәbә tәşkilatları

Tez-tez verilәn suallar
Universitetin Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu
bütövlükdә bir kitab formasında nәşr olunmalıdırmı?
Xeyr, bütün mәlumatları hәr bir tәlәbә (yerli vә xarici) әldә edә
bilәrsә, universitet kataloqun formatı vә onu hissә-hissә vә ya
bütöv bir material formasında nәşr etdirmәk barәdә qәrar
vermәkdә sәrbәstdir. Cari dövrdә tәlәbәlәrin mәlumat әldә etmәsi
üçün mövcud olan тядбирляр bu barәdә qәrarın verilmәsinә
tәsir göstәrәcәk vә ya belә bir qәrar hәmin тядбирлярля
müәyyәnlәşdirilәcәkdir. Bu baxımdan, bәzi tәdris müәssisәlәri
universitet, pedaqoq heyәti vә fakültәlәr barәdә mәlumatları ayrıayrılıqda nәşr edirlәr. Yoxlama siyahısında verilmiş bütün
mәlumatların bir vә ya daha çox nәşr vasitәsindә verilmәsi şәrti
ilә, AKTS nәşr materiallarının forması, ölçüsü vә ya sayı barәdә
heç bir tәlәb irәli sürmür.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunu yalnız internetdә
yerlәşdirmәk mәqbuldurmu?
Bәli. Bir şәrtlә ki, internet sәhifәsinә asan çıxış imkanı
mövcud olsun. Tövsiyә edilir ki, Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin
kataloqunun әvvәlki versiyaları әvvәlki illәr әrzindә görülәn işlәr
barәdә mәlumatların tәmin olunması vә bu işlәrin tanınmasını
asanlaşdırmaq üçün müvafiq dövr әrzindә internetdә saxlansın.
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İnternetdә yerlәşdirilmәk üçün Mәlumatlar toplusu/Dәsrlәrin
kataloqunun (XML-ә әsaslanan) işlәnib hazırlanması barәdә
Tәlimat 2005-2006-cı tәdris ilinin başlanmasından әvvәl tәqdim
olunacaqdır. Hamı tәrәfindәn qәbul olunan elektron formatdan
istifadә internetdә keçirilәn axtarışları әhәmiyyәtli dәrәcәdә
asanlaşdıracaqdır.
Yoxlama siyahısının bütün elementlәrini daxil etmәk
vacibdirmi?
Bәli.
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunda cari vә
potensial tәlәbәlәri, ölkәnizdәn vә xaricdәn olan tәrәfdaşlarınızı
mәlumatlandırmaq, истигамятляндирмяк vә onlara yardım
etmәk mәqsәdi ilә müvafiq mәlumatlar daxil edilmәlidir.
“Universitetin әsas sәnәdlәri (xüsusilә dә tanınma
prosedurları)” dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
Burada әdalәtli tanınma vә bәrabәr münasibәti tәmin etmәk
üçün hәyata keçirilәn prosedurlar, AKTS sәnәdlәrinin (Tәdris
müqavilәsi, Qiymәt cәdvәli) haradan vә necә әldә oluna bilmәsi
barәdә qısa mәlumatlar verilmәlidir.
Toplunun orijinalı bütövlükdә ingilis dilindә mövcud
olmadıqda onu tәrcümә etmәk vacibdirmi?
Bәli. Bu әlavә zәhmәt kimi görünә bilәr, lakin AKTS-ın
mәqsәdi cari vә potensial tәlәbәlәri, elәcә dә ölkәnizdәn vә
xaricdәn olan tәrәfdaşlarınızı müvafiq mәlumatlarla tәmin
etmәkdir. Özünüzü öz mobil tәlәbәlәri üçün lazım olan dәrslәrin
müvafiqliyi, sәviyyәsi, tәrkibi, qiymәtlәndirmә meyarları vә
ümumi tәşkilati strukturu barәdә tәsәvvürlәr yaratmalı olan vә 30
fәrqli ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn professorun yerinә qoyun. Bu
zaman Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunu ingilis dilinә
tәrcümә etmәyin zәruriliyini qәbul edәcәksiniz. Eyni vәziyyәt
sizin tәdris müәssisәnizdә dәrәcә (birinci, ikinci vә ya üçüncü
mәrhәlәlәrdә) almaq mәqsәdilә tәhsil almağı götür-qoy edәn vә
сонда sizin dilinizi öyrәnmәk istәyә bilәn xarici tәlәbәlәr üçün
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dә keçәrlidir. Onların, hәm dә harada tәhsil almaq barәdә
mәlumatlı qәrar verә bilmәlәri üçün tәrcümә olunmuş
mәlumatlara ehtiyacları vardır. Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin
kataloqunun bütövlükdә tәrcümә olunması AKTS Fәrqlәndirmә
Nişanının verilmәsi üçün tәlәb olunan şәrtlәrdәn biridir.
Bütöv toplunu hәr il tәrcümә etmәk hәddәn bahalı vә çoxlu
zәhmәt tәlәb edirmi?
Birinci hissә (tәdris müәssisәsi barәdә mәlumatlar) vә ikinci
hissәni (tәlәbәlәr üçün ümumi mәlumatlar) yalnız bir dәfә
tәrcümә etmәk vә daha sonra müntәzәm olaraq yenilәmәk lazım
ola bilәr. İkinci hissәnin A bölmәsi (dәrәcә proqramlarının ümumi
tәsviri) hәr mәrhәlә üçün (bakalavr, magistratura, doktorantura)
adәtәn bir neçә sәhifәdәn ibarәt olur vә orada edilәn dәyişikliklәr
çox tez-tez baş vermir. İkinci hissәnin B bölmәsi (ayrı-ayrılıqda
dәrs vahidlәrinin tәsviri) adәtәn hәr dәrs vahidi üçün әn çoxu bir
sәhifәdәn ibarәt olur vә onları ildә bir dәfә yenilәmәk vә tәrcümә
etmәk tәlәb olunur. Bu vәzifә maraqlı fakültәlәr üçün asan
olmalıdır. Tәqdim etdiklәri imkanların lazımi sәviyyәdә tәqdimatı
onların da maraqlarında olmalıdır.
AKTS Sokrates-Erasmusda iştirak edәn universitetlәr üçün
mәcburidirmi?
Xeyr. Bununla belә, Erasmus çәrçivәsindә hәrtәrәfli vә şәffaf
elmi tanınma tәlәb olunur. AKTS-dan istifadә isә, öz növbәsindә
belә tanınmanı tәmin etmәk üçün müvafiq vә birbaşa imkanlar
yaradır.
Tam elmi tanınma o demәkdir ki, yerli universitet xaricdә
keçirilәn tәhsil dövrünü (imtahanlar vә (ya) digәr qiymәtlәndirmә
formaları da daxil olmaqla) tәrkib fәrqlәrinin ola bilәcәyinә
baxmayaraq, öz balansında keçirilәn vә müqayisә oluna bilәn
tәhsil dövrünü (imtahanlar vә (ya) digәr qiymәtlәndirmә formaları
da daxil olmaqla) әvәzlәyә bilәcәk keyfiyyәtdә tanıyır. Müvafiq
tәdris proqramıны müәyyәnlәşdirә bilmәk üçün, tәlәbәnin xaricdә
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keçәcәyi dәrslәrin tәrkibi barәdә mәlumatlar әldә edә bilmәsi
zәruridir. Xaricdә alınan tәhsil müddәti bitdikdә, qәbul edәn
universitet müvafiq tәlәbәni vә yerli universiteti razılaşdırılmış
tәhsil proqramının başa çatdırılmasını tәsdiq edәn vә tәlәbәnin
keçdiyi dәrslәr/modullar, elәcә dә onların әtraflı nәticәlәri barәdә
mәlumatların daxil edildiyi qiymәt cәdvәli ilә tәmin etmәlidir.
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı üçün AKTS Qiymәtlәndirmә
ölçüsündәn istifadә mәcburidirmi?
AKTS Qiymәtlәndirmә ölçüsündәn istifadә tәkidlә tövsiyә
olunur, lakin AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üçün
mәcburi tәlәb deyilдир. Hәr bir halda, yerli qiymәtlәndirmә
sisteminin izahının verilmәsi tövsiyә olunur.

39

Tәlәbә Әrizә forması
AKTS tәlәbә әrizә forması tәhsillәrinin müәyyәn dövrünü
başqa bir ölkәdә yerlәşәn universitetdә keçirәcәk mobil tәlәbәlәr
üçün işlәnib hazırlanmışdır. Başqa universitetdә dәrәcә üzrә tәhsil
almaq istәyәn tәlәbәlәr maraqlı tәdris müәssisәsinin adi
prosedurlarına müvafiq olaraq qeydiyyatdan keçmәli vә digәr
әrizә formalarıны doldurmalıdırlar.
Tәlәbә әrizә formasında mobil tәlәbә haqqında perspektivdә
qәbul edәcәk universitet üçün lazım olan bütün zәruri mәlumatlar
daxil edilir. Tәdris müәssisәsi әrizәçi tәlәbә haqqında әlavә
mәlumatlar (mәsәlәn: mәnzil, xüsusi sağlamlıq tәlәblәri barәdә vә
sair) tәlәb edirsә, bu zaman hәmin mәlumatlar әlavә formada tәlәb
edilmәlidir.
Yerli universitet tәhsilini davam etdirmәk üçün başqa
universitetә gedәn tәlәbәlәr üçün dә öz Tәlәbә әrizә formasından
istifadә edә bilәr. Bir şәrtlә ki, verilmiş standart formada olan
elementlәr hәmin әrizә formasına daxil edilsin vә ardıcıllıq
сахланылсын.
Tövsiyә edilir ki, standart AKTS әrizә
formasından istifadә edilsin.
AKTS tәlәbә әrizә forması:
Standart forma – Tamamlanmış nümunә
Tez-tez verilәn suallar
Tәlәbә әrizә formasından istifadә AKTS çәrçivәsindә
mәcburidirmi?
Standart AKTS tәlәbә әrizә formasında istifadә mobil tәlәbәlәr
üçün istifadә baxımından tәkidlә tövsiyә edilir. Bununla belә,
istifadә olunan formada bütün elementlәr daxil edilmişdirsә,
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üçün standart formadan
istifadә vacib deyilдир.
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Tәdris müqavilәsi
AKTS-da Tәdris müqavilәsi Erasmus proqramında olduğu
kimi, tәhsilinin bir hissәsini başqa ölkәdә yerlәşәn universitetdә
keçirәn mobil tәlәbәlәr üçün işlәnib hazırlanmışdır.
Tәdris müqavilәsinә tәlәbәnin keçmәyi planlaşdırdığı dәrs
vahidlәriнин vә ya modulların siyahısı daxil edilir. Hәr dәrs
vahidi/modulun adı, kod nömrәsi vә AKTS krediti göstәrilir.
Tәdris müqavilәsi tәlәbә, yerli universitetin rәsmi sәlahiyyәtli
nümayәndәsi vә qәbul edәn tәdris müәssisәsinin eyni sәlahiyyәtli
nümayәndәsi tәrәfindәn imzalanır vә orada gәlәn tәlәbәnin
planlaşdırılmış dәrs vahidi/moduluna iştirak etmәsinә tәminat
verilir.
Tәdris müqavilәsindә tәlәbә tәrәfindәn müvәffәqiyyәtlә başa
vurulan dәrslәr üzrә kreditlәrin transferinә tәminat verilir. Yerli
universitetin sәlahiyyәtli qurumu vә ya şәxsi tәlәbә qayıtdıqdan
sonra müvafiq tanınmanı hәyata keçirir. Tәlәbәnin ayrı-ayrı
professorlarla tanınma barәdә danışıqlar aparmasına ehtiyac
yoxdur. Tәdris müqavilәsi Qiymәt Cәdvәli ilә birlikdә hәrtәrәfli
tanınmaya zәmanәt vermәk üçün işlәnib hazırlanmışdır.
Tәbii olaraq, elә bir hal da baş verә bilәr ki, mobil tәlәbә
qayıtdıqdan sonra onun tәdris proqramında dәyişikliklәr edilә
bilәr. Belә hallarda Tәdris müqavilәsinә hәr bir maraqlı tәrәf
(yerli universitet, tәlәbә vә qәbul edәn universitet) tәrәfindәn
mümkün olan әn qısa zaman әrzindә düzәlişlәr edilmәlidir. Yalnız
bu halda öyrәnmә nәticәlәrinin müvafiq tanınmasına zәmanәt
verilә bilәr.
Tövsiyә edilir ki, tәdris müәssisәlәri Tәdris müqavilәsi ilә
paralel olaraq hәr bir mobil tәlәbә üçün “Tanınma Cәdvәli” tәsdiq
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etsin vә burada xaricdә әldә edilәcәk tәhsilin müvәffәqiyyәtlә
başa vurulmasından sonra yerli universitetdә tәlәbәnin hansı dәrs
vahidlәri vә ya modullarından azad tutulacağını göstәrsinlәr. Bu
yolla, xaricdәki tәhsilin yerli universitetdә müqayisә oluna bilәn
tәhsil dövrünü (imtahanlar vә (ya) digәr qiymәtlәndirmә formaları
da daxil olmaqla) әvәzlәmәsi mәsәlәsi aydın olmalıdır. Bununla
belә, xaricdәki tәhsil tәcrübәsi yerli universitetdәki tәhsil
tәcrübәsi ilә eyni olmaya bilәr.
Tәdris müәssisәlәri öz istifadә etdiklәri Tәdris müqavilәsi
variantından istifadә etmәkdә sәrbәstdirlәr. Bir şәrtlә ki, hәmin
sәnәddә standart AKTS formasında verilmiş elementlәr vә
ardıcıllıq daxil edilsin. Bununla belә, standart formadan istifadә
tövsiyә edilir.
Qeyd edilmәlidir ki, tәlәbәlәrin yerdәyişmәsi prosedurlarının
tәrkib hissәsi olaraq Tәdris müqavilәlәrindәn istifadәyә әlavә
olaraq bir çox tәdris müәssisәlәri artıq bu sәnәdi öz kredit yığımı
sistemlәrinin tәrkib hissәsi olaraq da istifadә edirlәr. Hәr semestr
vә ya tәdris ili üzrә Tәdris müqavilәlәri hazırlanır vә hәmin sәnәd
hәm tәdris müәssisәsi, hәm dә tәlәbә tәrәfindәn imzalanır. Belә
razılaşmalar tәlәbәlәrin tәhsil proqramları çәrçivәsindә tәdris
vahidlәri üzrә seçimlәrinin olduğu hallarda mübahisәlәrin
qarşısının alınmasında xüsusilә faydalı olmuşdur. Belә Tәdris
müqavilәlәrindәn istifadә, tәlәbәnin әldә etmәk arzusunda olduğu
dәrәcә üzrә proqramın tәlәblәrinә hәrtәrәfli әmәl olunması
baxımından tәlәbәnin tәdris vahidlәri seçimi etmәsinә daha yaxşı
tәminat yaradır.
AKTS Tәdris müqavilәsi:
Standart forma – Tamamlanmış nümunә
AKTS Tanınma cәdvәli:
Standart forma – Tamamlanmış nümunә
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Tez-tez verilәn suallar
Tәdris müqavilәlәrindәn istifadә AKTS çәrçivәsindә
mәcburidirmi?
Bәli, bu şәrt AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üçün dә
mәcburidir.

Qiymәt cәdvәli
AKTS Qiymәt cәdvәlindәn müәyyәn dövr әrzindә keçilmiş
dәrs vahidlәri vә ya modulların, qazanılmış kreditlәrin, verilmiş
yerli qiymәtlәrin vә daha yaxşı hallarda müvafiq AKTS
qiymәtlәrinin göstәrilmәsi ilә tәlәbәnin fәaliyyәtini
sәnәdlәşdirmәk üçün istifadә olunur. Bu sәnәd hәm iş hәcmini,
hәm dә qazanılmış müvәffәqiyyәtin keyfiyyәtini әks etdirir.
Qiymәt cәdvәlindәn mobil tәlәbәlәr üçün iki ayrı halda istifadә
edilir. Birinci halda, hәmin sәnәd mobil tәlәbәlәr yola düşmәzdәn
әvvәl onların tamamladığı dәrs vahidlәri/modullar vә әldә
etdiklәri müvafiq nәticәlәr barәdә mәlumat vermәk mәqsәdilә
yerli universitet tәrәfindәn bütün müvafiq tәlәbәlәr üçün tәsdiq
olunmalı vә qәbul edәn universitetә göndәrilmәlidir. İkinci halda
isә, bu sәnәd tәlәbәlәr öz tәhsil müddәtlәrini başa vurduqdan
sonra qәbul edәn tәdris müәssisәsi tәrәfindәn tәsdiq olunmalı vә
yerli universitetә göndәrilmәlidir.
Qiymәt cәdvәli tәlәbәlәr tәrәfindәn hәyata keçirilәn bütün
tәhsil çalışmalarının qeydiyyatını aparmaq üçün standart bir
formadır. Bu sәnәd elmi tanınma üçün zәruri bir vasitәdir. Ona
görә dә, hәmin sәnәdi kimin necә tәsdiq etmәsini, elәcә dә necә
verilmәsini müәyyәnlәşdirmәk zәruri әhәmiyyәt daşıyır. Tәdris
müәssisәlәri Qiymәt cәdvәllәrindәn istifadә vә qiymәtlәrin
43

çevrilmәsi üzrә elmi vә inzibati işçilәrinin tәliminә xüsusi diqqәt
yetirmәlidirlәr.
Yalnız mobil tәlәbәlәrin deyil, bütün digәr tәlәbәlәrin әldә
etdiklәri müvәffәqiyyәtlәr Qiymәt cәdvәllәri formatında
kompüterlәşdirilmiş vahid sistem çәrçivәsindә işlәnә bilәr. Bu
vasitә, mobil vә ya qeyri-mobil olmasında asılı olmayaraq, AKTS
Qiymәt cәdvәlinin bütün mәzunlara verilәn Diplomа Әlavәйя
daxil edilmәsinә şәrait yaradır.
Tәdris müәssisәlәri öz istifadә etdiklәri Tәdris müqavilәsi
variantından istifadә etmәkdә sәrbәstdirlәr. Bir şәrtlә ki, hәmin
sәnәddә standart AKTS formasında verilmiş elementlәr vә
ardıcıllıq daxil edilsin. Bununla belә, standart formadan istifadә
tövsiyә edilir.
AKTS Qiymәt cәdvәli:
Standart forma – Tamamlanmış nümunә
Tez-tez verilәn suallar
Qiymәt cәdvәli ilә Diplomа Әlavәnin fәrqi nәdәdir?
Diplomа Әlavә müәyyәn dәrәcә/kvalifikasiya ilә
әlaqәlәndirilir.
Hәmin sәnәd verilmiş dәrәcә/kvalifikasiyanı
tәsdiq edәn rәsmi diplomu tamamlayır. Bu sәnәd bütöv bir dәrәcә
proqramını (mәsәlәn: birinci, ikinci vә ya üçüncü mәrhәlә) әhatә
edir. Sәnәd standart beynәlxalq formata uyğun olaraq verilir vә
orada dәrәcәni almaq üçün hәyata keçirilmiş bütün çalışmalar
barәdә mәlumat verilir. Bu mәnada, hәmin sәnәd müәyyәn bir
tәhsil proqramı çәrçivәsindә tәlәbә tәrәfindәn qәbul edilmiş
qiymәt cәdvәllәrinin müvafiq yekunudur. Yekun AKTS Qiymәt
cәdvәlini Maddә 4.3. әsasında Diplomа Әlavәйә daxil etmәk
mәqsәdәuyğundur. Diplomа Әlavә Avropa Komissiyası, Avropa
Şurası vә UNESCO tәrәfindәn razılaşdırılmış vә Boloнийa
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Просесиня цзв dövlәtlәr tәrәfindәn tәsdiq olunmuş dәqiq
formatda hazırlanır.
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Erasmus Tәlәbә xartiyası
Erasmus Tәlәbә xartiyası Erasmus tәlәbәsinin hüquq vә
vәzifәlәrini açıq-aydın izah etmәk mәqsәdilә AKTS/DӘ
Mәslәhәtçilәri tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış vә bir sәhifәdәn
ibarәt olan sәnәddir.
Xartiyada iki әsas AKTS vasitәsinә: Tәdris müqavilәsi vә
Qiymәt cәdvәlinә istinad edilir. AKTS vasitәlәrindәn müvafiq
istifadә mobil tәlәbәnin hәrtәrәfli elmi tanınma әldә etmәsini
tәminat altına alır.
Tövsiyә edilir ki, bütün gedәn vә gәlәn mobil tәlәbәlәrә
Xartiyanın surәti verilsin. Bu o baxımdan vacibdir ki, hәr bir belә
tәlәbә Erasmus tәlәbәsi olaraq öz gözlәntilәri barәdә vә elәcә dә
xaricdәki tәhsil dövrünün hәrtәrәfli tanınmasına nail olmaq üçün
daşıdığı mәsuliyyәtlәr haqda әtraflı mәlumatlara malik olmalıdır.
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AKTS-da әsas şәxslәr
• AKTS-da Tәdris müәssisәsi vә Fakültә üzrә әlaqәlәndiricilәr
• AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri
• Tez-tez verilәn suallar
AKTS-da Tәdris
әlaqәlәndiricilәr

müәssisәsi

vә

Fakültә

üzrә

Tәdris müәssisәlәri AKTS Tәdris müәssisәsi әlaqәlәndiricilәri
vә hәr bir kafedra vә ya fakültә üçün müvafiq olaraq AKTS
fakültә әlaqәlәndiricilәri tәyin etmәlidirlәr.
Tәdris müәssisәsi vә fakültә әlaqәlәndiricilәrinin rolları
arasında olan dәqiq bölgü tәdris müәssisәlәrinә görә müxtәlif olsa
da, onların cavabdehliklәri adәtәn aşağıdakı kimi olur:
- AKTS Tәdris müәssisәsi üzrә әlaqәlәndirici kreditlәrin transferi
vә yığılması kontekstindә müәssisәnin AKTS prinsip vә
mexanizmlәrinin yerinә yetirilmәsini, onlara әmәl edilmәsini
tәmin edir.
O, AKTS vasitәlәrindәn düzgün istifadә
mexanizmlәrinә rәhbәrlik edir.
- O, Fakültә әlaqәlәndiricilәri ilә birlikdә tәdris müәssisәsinin
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunun әlaqәlәndirilmәsi,
hazırlanması, buraxılışı vә yayılmasından mәsuldur. Bundan
әlavә, o, kreditlәrin universitetdә bütün kafedra vә fakültәlәr
üzrә ardıcıl formada топланması/transferinә dә cavabdehdir.
- AKTS Fakültә әlaqәlәndiricilәri tәlәbәlәr vә pedaqoжи heyәt
üçün kafedra vә ya fakültә daxilindә әlaqәlәr üzrә mәsul
şәxsdir. Onlar fәaliyyәt göstәrdiklәri vaхтда AKTS-ın praktik
vә elmi aspektlәri ilә mәşğul olurlar. Bundan әlavә, onlar
tәrәfdaş tәdris müәssisәlәrindәn olan potensial mobil tәlәbәlәrin
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunu әldә edә bilmәlәrini,
Tәlәbә müraciәt formasını, Tәdris müqavilәsini müvafiq
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qaydada doldurmalarını, elәcә dә elmi tanınma prosedurlarını
başa düşmәlәrini tәmin etmәlidir.
- O, gedәn tәlәbәlәr (xaricdә tәhsilә başlamazdan әvvәl) üçün vә
elәcә dә gәlәn tәlәbәlәrә yerli kafedra vә ya fakültәdә öz
araşdırmalarını başa vurduqdan sonra müvafiq Qiymәt
cәdvәliнин verilmәsini tәmin edir.
AKTS Tәdris müәssisәsi vә Fakültә әlaqәlәndiricilәri arasında
vәzifә bölgüsünü müәyyәnlәşdirmәk müvafiq tәdris
müәssisәlәrindәn vә onların tәşkilati strukturlarından asılıdır.
Hәmin strukturlar AKTS sәnәdlәrindә (Әrizә forması, Tәdris
müqavilәsi, Qiymәt cәdvәli) sәlahiyyәtli imza etmәk hüququna
malik olmalıdırlar. Müvafiq qәrar etibarlılıq vә şәffaflığı tәmin
etmәk mәqsәdilә sәnәdlәr üzәrindә aydın formada öz әksini
tapmalıdır.
Tez-tez verilәn suallar
Әlaqәlәndiricilәr pedaqoжи heyәtdәn tәyin olunmalıdırlar
Belә bir qәrar vermәk tәdris müәssisәsindәn asılıdır.
Әlaqәlәndiricilәr tәdris müәssisәsi vә fakültә/kafedra adından öz
vәzifәlәrini effektiv olaraq yerinә yetirmәk sәlahiyyәtinә malik
olmalıdırlar.
Bir şәxs hәr iki vәzifәnin öhdәsindәn gәlә bilәrmi?
Bәli. Bir şәrtlә ki, belә bir qәrar tәdris müәssisәsi vә fakültәlәr/
kafedralar tәrәfindәn qәbul olunsun. Belә hal daha kiçik ölçülü
tәdris müәssisәlәrindә xüsusilә мягсядя müvafiq ola bilәr.
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AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri
AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri öz ölkәlәrindә fәaliyyәt göstәrәn
universitetlәr vә digәr ali tәdris müәssisәlәrinә AKTS-dan vә
Diplomа Әlavәdәn istifadә barәdә mәslәhәtlәr verirlәr. Onlar hәm
dә öz ölkәlәrindә vә digәr ölkәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn tәdris
müәssisәlәrinә baş çәkirlәr. AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri AKTS
Fәrqlәndirmә Nişanı vә Diplomа Әlavә Fәrqlәndirmә Nişanı әldә
etmәk istiqamәtindә tәdris müәssisәlәrinin gördüklәri hazırlıq
işlәrindә vә elәcә dә kreditlәrin yığılması vә ömürбойу tәhsil
zamanı AKTS-dan istifadә barәdә onlara mәslәhәtlәr verirlәr.
Mәslәhәtçilәr iş yerindә praktik tәcrübәlәri olan ali tәhsil
işçilәridirlәr.
Ona görә dә, onlar ali tәhsil вя müvafiq
nazirliklәrin işçilәrinә, elәcә dә ölkә qurumlarına, rektorlar
konfranslarına, ENİC/NARİC vә bu kimi digәr qurumlara hәmkar
mәslәhәtlәri verә bilirlәr.
AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri keyfiyyәtә tәminat verilmәsi,
kurrikulum islahatları, dәrәcәlәrin, elәcә dә tәdris müddәtlәrinin
tanınması kimi Boloнийа prosesinin müxtәlif cәhәtlәrinin hәyata
keçirilmәsi sahәsindә mәslәhәtlәr vermәk üçün hәr bir ölkәdә
yaradılmış Boloнийа Tәşviqatçılarının geniş heyәtinin tәrkib
hissәsi hesab olunurlar.
AKTS-ın vә Diplomа Әlavәnin tәtbiqi barәdә mәslәhәt almaq
arzusundasınızsa, AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәrindәn biri ilә әlaqә
saxlayın.
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AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı: Kriteriyalar vә
әrizә vermә prosedurları
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanıнын kriteriyaları
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının әldә edilmәsi иля баьлы
әrizә vermә proseduraları
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üzrә seçimlәrin
ilkin mәrhәlәsinin 1 noyabr 2003-cü il tarixин olan
nәticәlәri
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı әldә etmәk üçün әrizә forması
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanından istifadә edәn tәdris
müәssisәlәrinin siyahısı
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanıнын kriteriyaları
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı AKTS-ı bütün dәrәcә
proqramlarında düzgün hәyata keçirәn tәdris müәssisәlәrinә verilә
bilәr. Boloнийа Sazişini imzalayan bütün dövlәtlәrin әrazisindә
fәaliyyәt göstәrәn tәdris müәssisәlәri AKTS Fәrqlәndirmә
Nişanını әldә etmәk üçün müraciәt edә bilәrlәr. Digәr dövlәtlәrin
әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn tәdris müәssisәlәrindәn verilәn
әrizәlәrin qiymәtlәndirilmәsi istisna edilmir, lakin hazırkı
mәrhәlәdә müvafiq tәminat vermәk mümkün deyilдир.
Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üçün zәruri olan tәlәblәr
aşağıdakılardan ibarәtdir:
• Tәdris müәssisәsi Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunu
yerli tәdris dilindә vә ingilis dilindә (vә ya yalnız ingilis dilindә
tәdris olunan proqramlar üçün) öz internet sәhifәsindә
yerlәşdirmәlidir.
Müәyyәn mәlumatlar internetdә
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yerlәşdirilmәdiйи тягдирдя onlar nәşr formasında tәqdim
edilә bilәr.
• Tәdris müәssisәsi AKTS kreditlәrindәn düzgün istifadә etmәli
vә onları vaxtla ölçülәn tәlәbәnin çalışma yükünә müvafiq
olaraq bölüşdürmәsini nümayiş etdirmәlidir.
• Tәdris müәssisәsi digәr mәcburi AKTS vasitәlәrindәn (Tәdris
müqavilәsi, Qiymәt cәdvәli) dә müvafiq qaydada istifadә
etmәlidir.
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı üzrә Әrizә formasında tәlәb olunan
sәnәdlәr tam olaraq tәqdim edilmәdikdә müvafiq әrizәlәrә
baxılmayacaq.
Tәqdim olunan nümunә vә mәlumatlar müstәqil
mütәxәssislәrin yardımı ilә Avropa Komissiyası tәrәfindәn
qiymәtlәndirilәcәkdir.
Bütün tәlәblәrә cavab verәn tәdris
müәssisәlәrinә AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı verilәcәk vә onların
siyahısı internetdә nәşr olunacaqdır. Fәrqlәndirmә Nişanının әldә
olunması maraqlı universitetin imicinә dә müsbәt tәsir
göstәrәcәkdir. Belә ki, bu fakt hәmin tәdris müәssisәsinin Avropa
vә beynәlxalq әmәkdaşlıqda etibarlı tәrәfdaş olmasını
göstәrәcәkdir. AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi ilә AKTS
Ömürбойу tәhsildә adlı pilot layihәsindә daha çox tәdris
müәssisәsi iştirak edә bilәcәkdir.
Fәrqlәndirmә Nişanı üç tәdris ili müddәtindә etibarlı olacaq vә
AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәrinin yardımı ilә müvafiq monitorinqlәr
keçirilәcәkdir. Tәlәblәrә әmәl edilmәdiyi aşkarlanarsa, AKTS
Fәrqlәndirmә Nişanı geri alına bilәr. AKTS Fәrqlәndirmә
Nişanının geri alınması kriteriyaları vә müvafiq prosedurlar
Komissiyanın internet sәhifәsindә nәşr edilәcәkdir.
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AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının әldә edilmәsi
иля баьлы vermә proseduraları
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanı әldә etmәk üçün әrizә forması
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanından istifadә edәn tәdris
müәssisәlәrinin siyahısı
İllik müraciәt tarixi: 1 noyabr
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üzrә seçimlәrin ilkin
mәrhәlәsinin 1 noyabr 2003-cü il tarixинә olan nәticәlәri
Әrizәçilәrin sayı: 91
Avstriya 4
Belçika 15
Bolqarıstan 1
Kipr 1
Çex Respublikası 4
Almaniya 5
Danimarka 3
Estoniya 4
İspaniya 5
Finlandiya 15
Fransa 2
Macarıstan 1
İslandiya 1
İtaliya 4
Litva 1
Niderland 3
Norveç 2
Polşa 5
Portuqaliya 5
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Rumıniya 2
İsveç 3
Slovak Respublikası 1
Türkiyә 3
Birlәşmiş Krallıq 2
Seçilmiş tәdris müәssisәlәri: 10
Belçikadan 3, Finlandiyadan isә 2 tәdris müәssisәsi Fәrqlәndirmә
Nişanı verilmәk üçün seçilmişdir. Aşağıdakı ölkәlәrdәn olan tәdris
müәssisәlәrinә isә ölkәyә bir tәdris müәssisәsi olmaqla Fәrqlәndirmә
Nişanı verilmişdir: Avstriya, Norveç, Polşa, Portuqaliya vә İspaniya.
Bu tәdris müәssisәlәri dәrәcә proqramlarının birinci vә ikinci
mәrhәlәlәrindә AKTS-ın yüksәk sәviyyәdә tәtbiq olunması sәviyyәsi,
yerli dildә, elәcә dә ingilis dilindә (nәşr formatında vә ya internetdә)
tәmin olunan istifadәyә yararlı Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin
kataloqları, Tәdris müqavilәlәri, Qiymәt cәdvәllәri, Tanınma sәnәdlәri
kimi şәffaf tanınma sәnәdlәri ilә münsiflәr heyәtinin mütәxәssislәrinә
müsbәt tәsir bağışlamışlar.
AKTS-ın yayılması universitetlәr vә tәtbiqi elmlәr sahәsindә
fәaliyyәt göstәrәn politexnik/kollec/universitetlәr arasında demәk olar
ki, bәrabәr sürәtlә gedir. Bundan әlavә, hәm iri, hәm dә kiçik tәdris
müәssisәlәri uğurla öz әrizәlәrini verә bilirlәr. Bu nәticәlәr göstәrir ki,
Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi reallıqda istәnilәn ali tәdris
müәssisәsi üçün mümkündür.
Uğursuz әrizәlәrin әn adi xüsusiyyәtlәri
Fәrqlәndirmә Nişanı alan hazırkи tәdris müәssisәlәrinin sayının
(10) az olması ilk baxışda tәәccüblü görünә bilәr. Bununla belә,
uğursuz әrizәlәrdәn imtina olunmasının sәbәblәri optimizmин
yaranmasına әsas vermәlidir. Әksәr tәdris müәssisәlәri natamam әrizә
formaları vermәklә seçimlәrinin istisna olunmasına әsas verdilәr. Bu
problem isә növbәti mәrhәlәdә böyük zәhmәt sәrf olunmadan aradan
qalxa bilәrdi. Dәrs kataloqunu bir vә ya hәr iki tәlәb olunan dildә
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tәqdim etmәmәk, tәdris dövrlәrini tamlıqla vә ya qeyri-adekvat olaraq
qiymәtlәndirә bilmәk vә ya kreditlәrdәn düzgün istifadә etmәmәk
müvafiq tәdris müәssisәlәrinin seçilmәmәsinә әsas verәn
nümunәlәrdәndir. Seçilmә üzrә tәlәblәr vә әrizә vermә barәdә
tәlimatlar Komissiya tәrәfindәn verilәn bir neçә sәnәddә
(Fәrqlәndirmә Nişanı üzrә әrizә forması vә AKTS-ın әsas
xüsusiyyәtlәri barәdә broşuranı Komissiyanın internet sәhifәlәrindәn
әldә etmәk mümkündür) açıq-aşkar göstәrilmişdir. Bu o demәkdir ki,
maraqlı tәsis müәssisәlәri verilmiş tәlimatları diqqәtlә izlәsәlәr
Fәrqlәndirmә Nişanını asanlıqla әldә edә bilәrlәr.
AKTS Fәrqlәndirmә Nişanıны әldә edәn tәdris müәssisәlәrinin
siyahısı
29283 Technische Universitaet Graz, AT
28084 Faculte Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux, BE
103466 University of Antüerp, BE
27910 Universitet Gent, BE
38034 Universidad de Deusto, ES
29323 Araeda – Nylands Svenska Yrkeshogskola, Fİ
29580 Lappeenranta University of Technology Fİ
29646 Hogskolen i Agder, NO
43404 Agricultural University of Wroclaw, PL
29154 University of Aveiro PT
Tez-tez verilәn suallar
Yoxlama siyahısında verilmiş bir neçә müddәaya әmәl
edilmәmәsi bizim tәdris müәssisәmizin Fәrqlәndirmә Nişanı ala
bilmәmәsi ilә nәticәlәnәcәkmi?
Yoxlama siyahısında verilmiş bütün elementlәr tamamlanmalıdır.
Ona görә ki, onlar öz ölkәnizdәn vә xaricdәn olan potensial tәlәbәlәr
vә tәrәfdaşlar üçün müvafiq olaraq qiymәtlәndirilir.
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Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqunda bir çox dәrәcә
proqramlarından yalnız biri göstәrilmәdikdә, bu hal universitetin
Fәrqlәndirmә Nişanı ala bilmәmәsi ilә nәticәlәcәkmi?
Bәli. Bu halda sizin universitet növbәti ildә tamamlanmış әrizә
forması ilә müraciәt etmәlidir.
Bizim universitetdә heç dә bütün bölmәlәr tәlәbә mübadilәsi
sahәsindә fәal deyillәr. Bu hal bizim universitetin Fәrqlәndirmә
Nişanı üçün müraciәt etmәsini istisna edәcәkmi?
Xeyr. Universitetinizin bütün bölmәlәrinin tәlәbә mübadilәsi
sahәsindә fәal olması şәrt deyilдир. Universitetiniz Fәrqlәndirmә
Nişanı әldә etmәk üçün müraciәt edә bilәr vә tәlәbә mübadilәsi ilә
mәşğul olmayan bölmәlәr barәdә tәlәb olunan sәnәdlәri tәqdim edә
bilәr.
Diplomа Әlavә
Diplomа Әlavә: Standart forma – Tamamlanmış nümunә
Diplomа Әlavә üzrә Yoxlama siyahısı
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanının kriteriyaları
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı әldә etmәk üçün
Әrizә vermә prosedurları
DӘ üzrә Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üzrә seçimlәrin
ilkin mәrhәlәsinin 1 noyabr 2003-cü il tarixинә olan
nәticәlәri
DӘ üzrә Fәrqlәndirmә Nişanını әldә edәn tәdris
müәssisәlәrinin siyahısı
Diplomа Әlavә, ali tәdris müәssisәsi tәrәfindәn verilәn diploma
әlavә olunan izahlı әlavәdir. Bu sәnәd diplomun izah olunmasına
yardım edir. Bu isә bir çox hallarda yalnız maraqlı ölkә daxilindә
başa düşülür. Bu sәnәd әtraflı olaraq tamamlandıqda, hәr hansı
dәrәcә vә ya kvalifikasiyanın etibarlı qiymәtlәndirilmәsi üçün
zәruri mәlumatlarын верилмясини tәmin edir.
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Әlavә tәhsili başa vurduqdan sonra rәsmi diplomla birlikdә,
pulsuz әsasda, Avropada geniş yayılmış dillәrdәn birindә olmaqla
vә hәr bir növdә olan dәrәcә proqramı üzrә tәhsilini başa vurmuş
bütün tәlәbәlәrә verilmәlidir.
Tәdris müәssisәlәri Diplomа Әlavәnin mәqsәdlәri vә tәrkibi
barәdә öz tәlәbәlәri, elәcә dә yerli tәşkilatlar, işәgötürәnlәr vә
digәr maraqlı tәrәflәr arasında mәlumatlar yaymalıdırlar.
Bu mәnada Komissiyanın EUROPASS tәşәbbüsü4 qeyd
edilmәlidir. Komissiya peşә tәlimlәri (Avropada istifadә olunan
Portfolio vә avtobioqrafiya forması) üçün işlәnib hazırlanmış
müxtәlif şәffaflıq vasitәlәrinin inteqrasiyasını vә onları Diplomа
Әlavәnin dә daxil olduğu vahid Avropada Şәffaflıq vә
Kvalifikasiyalar Çәrçivәsindә birlәşdirmәyi tәklif edir.

4

http://www.lex.unict.it/cde/documenti/vari/2004/040107europass_en.pdf
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Diplomа Әlavә üzrә Yoxlama siyahısı
Hәr bir Diplomа Әlavә aşağıdakı preambula ilә başlamalıdır:
“Bu Diplomа Әlavә Avropa Komissiyası, Avropa Şurası vә
UNESCO/CEPES tәrәfindәn işlәnib hazırlanmış modelә әsaslanır.
Әlavәnin mәqsәdi beynәlxalq “şәffaflığı” artırmaq vә
kvalifikasiyaların (diplomlar, dәrәcәlәr, sertifikatlar vә sair) elmi
vә peşәkar tanınması üçün kifayәt qәdәr qәrәzsiz mәlumatlarla
tәminatdır. Diplomа Әlavә, qoşulduğu orijinal kvalifikasiya
sәnәdindә adı göstәrilәn şәxsin aldığı vә uğurla başa vurduğu
tәhsilin tәbiәti, sәviyyәsi, tәrkibi, konteksti vә statusunu tәsvir
etmәk mәqsәdilә işlәnib hazırlanmışdır.
Sәnәd hәr hansı
dәyәrlәndirmә mühakimәlәri tanınma ilә әlaqәdar mülahizәlәrdәn
azad olmalıdır. Verilmiş sәkkiz bölmәnin hamısında müvafiq
mәlumatlar verilmәlidir. Mәlumatın verilmәdiyi hallarda müvafiq
sәbәblәr göstәrilmәlidir.”
Diplomа Әlavәdә aşağıda verilmiş sәkkiz bölmә öz әksini
tapmalıdır:
1. Kvalifikasiya sahibi haqqında mәlumat
Soyadı:
Adı:
Doğum tarixi: (gün/ay/il)
Tәlәbәnin идентификасийа nömrәsi vә ya kodu:
(mövcuddursa)
2. Kvalifikasiyanı тясвир едян мялумат вя али
тящсил мцяссисясинин ады
Kvalifikasiyanın adı: (orijinal dildә)
Kvalifikasiyanı verәn qurumun adı vә нювц: (orijinal dildә)
Tәdris/imtahan dili (dillәri):
3. Kvalifikasiyaнын дяряъяси barәdә mәlumat
Kvalifikasiyaнын дяряъяси:
Qәbul шяртляри:
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Kvalifikasiyanı әldә etmәk üçün әsas tәhsil sahәlәri:
4. Tәrkib vә әldә olunan nәticәlәr barәdә mәlumat
Tәhsil формасы:
Proqramın мцддяти:
Proqramın tәlәblәri:
Keçilmiş tәrkib hissәlәri, dәrslәr, modullar vә ya vahidlәr:
(bu mәlumat rәsmi qiymәt cәdvәlindә göstәrilmişdirsә, burada
da göstәrilmәlidir)
Ayrı-ayrılıqda qiymәtlәr:
Qiymәtlәndirmә cәdvәli vә qiymәtlәrin bölünmәsi üzrә tәlimat:
Dәrәcәnin ümumi тяснифаты: (orijinal dildә)
5. Kvalifikasiyanın funksiyası barәdә mәlumat
Kvalifikasiya nәticәsindә verilәn ad: (orijinal dildә)
Әlavә tәhsil imkanı:
Verilmiş peşә statusu:
6. Әlavә mәlumat
Әlavә mәlumatlar:
Әlavә mәlumat mәnbәlәri:
7. Әlavәnin tәsdiqi
Tarix:
İmza:
Вязифя:
Rәsmi ştamp vә möhür:
8. Ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn ali tәhsil sistemi (sistemlәri)
barәdә mәlumat
Tәhsil sistemi (sistemlәri) barәdә ümumi mәlumat
Ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn ali tәdris müәssisәlәri tәrәfindәn
verilәn dәrәcәlәrin strukturu barәdә әtraflı mәlumat.
Tamamlayıcı әlavәlәr barәdә tәsviri qeydlәr
(Aşağıdakı rәqәmlәrlә Diplomа Әlavәdәki bölmә saylarına
işarә edilir)
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1. Kvalifikasiya sahibi haqqında mәlumat
1. Soyadı bütöv formada qeyd edin.
2. Bütün adları qeyd edin.
3. Doğum tarixinin gününü, ayını vә ilini qeyd edin.
4. Bu mәlumatla Diplomа Әlavәdә göstәrilәn konkret proqram
üzrә qeydiyyatdan keçmiş tәlәbәnin kimliyi
müәyyәnlәşdirilir. Ölkә vә ya dövlәt tәrәfindәn verilәn
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin nömrәsi mövcud olduqda
göstәrilә bilәr.
2. Kvalifikasiya vә али тящсил мцяссисяси barәdә
mәlumat
2.1. Kvalifikasiyanın tam adını orijinal kvalifikasiya sәnәdindә
(Kandidat nauk, Maitrise, Diplom vә sair) göstәrilәn dildә qeyd
edin. Kvalifikasiyada ikili dәrәcә ifadә olunmuşdursa, bu da
göstәrilmәlidir. Verilmiş dәrәcәnin ölkә sәviyyәsindә hansı titulu
(Doktor, İngenieur, vә sair) ifadә etmәsini göstәrin. Titulun
qanunla qorunub-qorunmamasını bildirin.
2.2. Yalnız kvalifikasiya üçün әsas ixtisas sahәsini
müәyyәnlәşdirәn әsas tәhsil sahәsini göstәrin. Mәsәlәn: Siyasәt
vә Tarix, İnsan Resurslarının İdarә edilmәsi, Biznesin Tәşkili,
Molekulyar Biologiya vә sair.
2.3. Kvalifikasiyanı verәn tәdris müәssisәsinin adını göstәrin.
Bu çox vaxt tәhsil işini tәşkil edәn vә proqramı tәmin edәn
tәsisatla eyni olur. Lakin bu belә olmaya da bilәr (aşağıda
verilmiş 2.4.-ъц bәndә baxın). Kvalifikasiyalar daha yuxarı
sәlahiyyәtli qurum tәrәfindәn “filial” vә ya müәyyәn
“akkreditasiya” verilmiş sub-kontraktor tәsisat tәrәfindәn verilә
bilәr. Hәmin yuxarı sәlahiyyәtli qurum dövlәt тяшкилаты,
universitet vә ya peşәkar tәsisat ola bilәr. Bәzi hallarda isә, yuxarı
sәlahiyyәtli qurum xarici tәsisat да ola bilәr. Bu belәdirsә,
müvafiq mәlumatlar burada göstәrilmәlidir.
Dәrәcә verәn
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tәsisatın statusunu da göstәrin. Mәsәlәn: özәl vә dövlәt tәrәfindәn
tanınmış, dövlәt vә müvafiq olduqda akkreditasiya edәn qurum.
Yekunda isә dәrәcә verәn tәsisatın ölkә üzrә ümumi elmi
тяснифатыны göstәrin. Mәsәlәn: University, Fachhochschule,
Professional body, Technical College, Grande Ecole vә sair.
Dәrәcә vә kvalifikasiya verәn tәsisatlar fәrqlidirsә, onların hәr
ikisinin statusunu göstәrin.
2.4.
Bu bәnd proqram tәminatına mәsul olan tәsisata
аиддир. Bәzi hallarda bu tәsisat kvalifikasiya verәn tәsisatdan
fәrqlәnir (yuxarıda verilmiş 2.3.-ъц bәndә baxın). Eyni zamanda
tәhsil verәn tәsisatın statusunu da bildirin. Mәsәlәn: özәl vә
dövlәt tәrәfindәn tanınmış, dövlәt vә müvafiq olduqda
akkreditasiya edәn qurum. Yekunda isә tәşkilatçı tәsisatın ölkә
üzrә ümumi elmi тяснифатыны göstәrin. Mәsәlәn: College of
Higher Education, Private İnstitution vә sair.
2.5. Kvalifikasiyanın verildiyi vә yoxlandığı dili göstәrin.
3. Kvalifikasiyaнын sәviyyәsi barәdә mәlumat
3.1. Kvalifikasiyanın dәqiq sәviyyәsini vә onun spesifik ölkәdә
elmi dәrәcәlәr strukturundakı yerini göstәrin (sәkkizinci bölmәdә
izah edilmiş vә çarpaz istinad verilmişdir). Yerli tәdris çәrçivәsi
izah edilmәlidir.
Mәsәlәn: University Undergraduate/
Postgraduate, Baccalaureate + x il, vә sair. Ölkә sәviyyәsindә
işlәnib hazırlanmış, tanınan vә kvalifikasiya ilә әlaqәdar “sәviyyә
göstәricilәri” barәdә bütün müvafiq mәlumatları daxil edin.
3.2. Proqramın rәsmi müddәtini hәftәlәr vә ya illәrlә vә bütün
alt tәrkib hissәlәri (mәsәlәn: praktik tәlim) barәdә mәlumatlar da
daxil olmaqla faktiki çalışma yükünü göstәrәrәk izah edin. Yaxşı
olardı ki, çalışma yükü tәlәbәdәn tәlәb olunan ümumi işин hәcmi
ilә ifadә olunsun. Buraya keçirilәn dәrslәr vә fәrdi çalışma,
imtahanlar vә bu kimi digәr tәdbirlәr üçün müәyyәnlәşdirilmiş
vaxt daxildir. Bu, «x» sayda hәftә әrzindә hәr hәftә üçün «x»
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sayda saat vә ya müddәti ifadә edәn adi yerli tәsvir vasitәsindәn
(mәsәlәn; bir illik әyani tәhsil) istifadә edilmәklә ifadә edilә bilәr.
3.3. Bu Diplomа Әlavә ilә tәsvir olunan proqrama daxil olmaq
üçün tәlәb olunan giriş kvalifikasiyası (kvalifikasiyaları) vә ya
tәhsil mәrhәlәlәrinin xarakterini vә müddәtini izah edin vә ya
onların siyahısını verin.
Mәsәlәn; Bachelor Degree,
Baccalaureate vә sair. Bu barәdә mәlumat, aralıq tәhsilin
müvafiq kvalifikasiya üçün ilkin tәlәb olaraq müәyyәnlәşdirildiyi
hallarda xüsusilә vacibdir.
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4.Tәrkib hissәlәri vә әldә olunmuş nәticәlәr
barәdә mәlumat
4.1. Tәhsil формасы proqramda necә iştirak olunmasını
bildirir. Mәsәlәn: әyani, qiyabi, mәsafәdәn vә sair.
4.2. Müvafiq olduqda kvalifikasiyanı әldә etmәk üçün tәlәb
olunan minimum standartları әhatә edәn qaydalar barәdә әtraflı
mәlumatlar verin. Mәsәlәn; hәr hansı mәcburi tәrkib hissәlәri vә
ya mәcburi praktik elementlәr, bütün elementlәrin eyni vaxtda
keçilmәsi tәlәbi, hәr hansı tezis/dissertasiya qaydaları vә sair.
Kvalifikasiyanı müәyyәnlәşdirmәyә yardım edәn hәr hansı xüsusi
әlamәtlәr, xüsusәn dә müvәffәqiyyәt qazanmaq üçün qoyulan
tәlәblәr barәdә әtraflı mәlumat verin.
Müvafiq olduqda,
kvalifikasiya ilә әlaqәdar öyrәnmәнин nәticәlәri, bacarıqlar,
qabiliyyәtlәr, göstәrilmiş mәqsәdlәr vә vәzifәlәr barәdә әtraflı
mәlumat verin.
4.3. Kvalifikasiyanın hәr bir elementi vә ya tәrkib hissәlәri
onların әhәmiyyәti barәdә ayrı-ayrılıqda әtraflı mәlumat verin.
Kvalifikasiyanın hәr bir әsas komponenti çәrçivәsindә әldә edilәn
faktiki qiymәtlәr vә dәrәcәlәrin siyahısını verin. Mәlumatlar
mümkün qәdәr tam olmalı vә adi halda maraqlı tәsisatda aparılan
qeydiyyata müvafiq olmalıdır. Dissertasiya vә ya tezis dә daxil
olmaqla, bütün imtahanları, qiymәtlәndirilmiş komponentlәri vә
imtahanlarda tәqdim edilәn çalışma sahәlәrini әhatә edin.
Dissertasiya vә ya tezisin müdafiә olunub-olunmadığını göstәrin.
Bütün bu mәlumatlar bir çox hallarda qiymәt cәdvәli (Avropada
Kredit Transferi Sistemi üçün faydalı bir qiymәt cәdvәli formatı
işlәnib hazırlanmışdır) formasında mövcud olur. Bir çox kreditәsaslı sistemlәrdә Diplomа Әlavәnin geniş çәrçivәsinә daxil edilә
bilәn әtraflı qiymәt cәdvәllәrindәn istifadә olunur.
Dәrs
komponentlәri vә vahidlәri arasında kreditlәrin paylanması barәdә
mәlumat mövcuddursa, belә mәlumatlar da daxil edilmәlidir.
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4.4. Kvalifikasiya ilә әlaqәdar qiymәtlәndirmә sxemi vә keçid
qiymәtlәri barәdә mәlumat verin. Mәsәlәn, qiymәtlәr mümkün
100% üzәrindәn verilir vә minimum keçid qiymәti 40 % - dir.
İstifadә olunan qiymәtlәndirmә tәcrübәlәri bir ölkәdә fәaliyyәt
göstәrәn ali tәdris müәssisәlәri daxilindә vә onlar arasında, elәcә
dә digәr ölkәlәr arasında әhәmiyyәtli dәrәcәdә bir-birlәrindәn
fәrqlәnirlәr. 70 % - lik qiymәt bәzi elmi mәdәniyyәtlәrdә yüksәk,
digәr ölkәlәrdә isә orta vә ya zәif olaraq qiymәtlәndirilir.
Kvalifikasiya ilә әlaqәdar qiymәtlәrin paylanması vә onlardan
istifadә barәdә mәlumatlar daxil edilmәlidir.
4.5.
Мягсядяуйьун
щесаб
олундугда yekun
kvalifikasiyanın ümumi тяснифатыны göstәrin. Mәsәlәn: First
Class Honours Degree, Summa Cum Laude, Merit, Avec
Distinction vә sair.
5. Kvalifikasiyanın funksiyası barәdә mәlumat
5.1. Mәnşә ölkәsindә kvalifikasiyanın adi halda әlavә elmi vә
(ya) peşәkar tәhsil imkanıны tәmin edib-etmәmәsini, xüsusilә dә
hәr hansı spesifik kvalifikasiyalara vә ya tәhsil sәviyyәlәrinә
(mәsәlәn; Macarıstanda Elmlәr Doktoru üzrә tәhsil almağa qәbul
olunmaq) çıxış imkanı yaradıb-yaratmamasını göstәrin. Bu
belәdirsә, müvafiq irәlilәyişә nail olmaq üçün tәlәb olunan
qiymәtlәr vә ya standartları tәfsilatı ilә göstәrin. Kvalifikasiyanın
yekun dәrәcә vә ya dәrәcәlәr ierarxiyasında bir mәrhәlә olubolmamasını bildirin.
5.2. Kvalifikasiya verilәn şәxsә tәmin olunan hәr hansı
fәaliyyәt növü üzrә hüquqlar vә ya peşә statusу barәdә әtraflı
mәlumat verin.
Kvalifikasiyanın işlә tәminat vә ya peşә
mәşğuliyyәtи baxımından hansı konkret imkanlar yaratmasını vә
bu barәdә icazәnin hansı sәlahiyyәtli qurum tәrәfindәn verilmәsini
bildirin. Kvalifikasiyanın “tәnzimlәnәn peşә” imkanı yaradıbyaratmamasını bildirin.
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6. Әlavә mәlumatlar
6.1. Yuxarıda göstәrilmәyәn, lakin kvalifikasiyanın
xüsusiyyәtlәri, sәviyyәsi vә ondan istifadәni qiymәtlәndirmәk
baxımından müvafiq olan hәr hansı әlavә mәlumatları әlavә edin.
Mәsәlәn; müvafiq kvalifikasiyaya digәr tәsisat/şirkәt/ölkәdә
tәhsil/tәlim dövrü daxildir vә kvalifikasiyanın әldә edildiyi ali
tәdris müәssisәsi barәdә digәr tәfsilatlı vә müvafiq mәlumatlar.
6.2. Kvalifikasiya barәdә әlavә mәlumatların әldә edilә
bilәcәyi digәr faydalı mәlumat mәnbәlәrini vә istinad yerlәrini
göstәrin. Mәsәlәn; ali tәdris müәssisәsinin internet sәhifәsi,
sәnәdi verәn tәsisatın müvafiq bölmәsi, ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn
informasiya mәrkәzi, Avropa Birliyindә Ölkә sәviyyәsindә Elmi
Tanınma vә İnformasiya Mәrkәzlәri (NARİC), Avropa Şurası/
UNESCO Avropada Ölkә sәviyyәsindә Elmi Tanınma vә
Mobillik barәdә İnformasiya Mәrkәzlәri (ENİC).
7. Әlavәnin sertifikatlaşdırılması
7.1. Diplomа Әlavәnin verildiyi tarix.
Bu tarix,
kvalifikasiyanın verildiyi tarixdәn fәrqli dә ola bilәr.
7.2. Diplomа Әlavәni tәsdiq edәn rәsmi şәxsin adı vә imzası.
7.3. Tәsdiq edәn şәxsin rәsmi ünvanı.
7.4. Diplomа Әlavәnin hәqiqiliyini tәсдиг edәn tәsisatın rәsmi
ştampı vә ya möhürü.
8. Ölkәdәki ali tәhsil sistemi barәdә mәlumat
Ali tәhsil sistemi, onun ümumi qәbul шяртlәri, tәdris
müәssisәlәrinin növlәri vә kvalifikasiya strukturu barәdә mәlumat
verin. Bu tәsvir kvalifikasiyanın kontekstini vermәli vә onunla
әlaqәdar olmalıdır. Belә tәsvirlәr üçün standart çәrçivә vә
nümunәlәr bir çox ölkәlәrdә mövcud olmalıdır.
Hәmin tәsvirlәr, bu layihәnin davamı olaraq vә müvafiq ölkә
sәviyyәsindә (Avropa Birliyi vә Avropa İqtisadi Mәkanı) Elmi
Tanınma üzrә İnformasiya Mәrkәzi (NARİC), Avropada (Avropa
Şurası/UNESCO) ölkә sәviyyәsindә elmi tanınma vә mobillik
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barәdә İnformasiya Mәrkәzlәri (ENİC), nazirlәr vә rektorlar
konfransları ilә әmәkdaşlıq şәraitindә işlәnib hazırlanmaqdadır.
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Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı kriteriyaları
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı, Diplomа Әlavәlәri
hәr bir tәlәbәyә tәhsilini başa vurduqdan sonra rәsmi diplomla
birlikdә, pulsuz әsasda vә Avropada geniş yayılmış dillәrdәn
birindә olmaqla düzgün olaraq verәn tәdris müәssisәlәrinә
verilәcәkdir.
Boloнийа Sazişi imzalayan bütün dövlәtlәrdәn olan tәdris
müәssisәlәri DӘ Fәrqlәndirmә Nişanı әldә etmәk üçün müraciәt
edә bilәrlәr. Digәr dövlәtlәrin әrazisindә fәaliyyәt göstәrәn tәdris
müәssisәlәrindәn verilәn әrizәlәrin qiymәtlәndirilmәsi istisna
edilmir, lakin hazırkи mәrhәlәdә müvafiq tәminat vermәk
mümkün deyilдир.
Tәdris müәssisәlәri Diplomа Әlavәlәrin әsillәrinin
nümunәlәrini, elәcә dә belә Diplomа Әlavәlәrin hәr bir mәzuna
verilmәsini izah edәn ictimai xarakterli mәlumatlar tәqdim
etmәlidirlәr. Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı barәdә
Әrizә formasında tәlәb olunan sәnәdlәr tam olaraq tәqdim
edilmәdikdә müvafiq әrizәlәrә baxılmayacaqdır.
Fәrqlәndirmә Nişanı alan tәdris müәssisәlәrinin siyahısı
internetdә nәşr olunmuşdur. Fәrqlәndirmә Nişanının әldә
olunması maraqlı tәdris müәssisәsinin imicinә dә müsbәt tәsir
göstәrәcәkdir. Belә ki, bu fakt hәmin tәdris müәssisәsinin Avropa
vә beynәlxalq әmәkdaşlıqda etibarlı tәrәfdaş olmasını
göstәrәcәkdir.
Tәqdim olunan nümunә vә mәlumatlar müstәqil
mütәxәssislәrin yardımı ilә Avropa Komissiyası tәrәfindәn
qiymәtlәndirilәcәkdir. Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı
üç tәdris ili müddәtindә etibarlı olacaq vә AKTS/DӘ
Mәslәhәtçilәrinin yardımı ilә müvafiq monitorinqlәr
keçirilәcәkdir. Tәlәblәrә әmәl edilmәdiyi aşkarlanarsa, DӘ
Fәrqlәndirmә Nişanı geri alına bilәr. AKTS Fәrqlәndirmә
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Nişanının geri alınması kriteriyaları vә müvafiq prosedurlar
Komissiyanın internet sәhifәsindә nәşr edilәcәkdir.
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanının әldә edilmәsi
üçün әrizә vermә prosedurları
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı üçün Әrizә
forması
İllik әrizә vermә tarixi: 1 noyabr.
DӘ Fәrqlәndirmә Nişanının verilmәsi üzrә seçimlәrin ilkin
mәrhәlәsinin 1 noyabr 2003-cü il tarixинә olan nәticәlәri
Әrizәlәrin sayı: 85
Avstriya 1
Belçika 4
Çex Respublikası 1
Almaniya 6
Danimarka 9
Estoniya 1
Finlandiya 12
Fransa 1
Niderland 2
Norveç 25
Polşa 1
Portuqaliya 1
İsveç 17
Sloveniya 1
Türkiyә 3
Seçilmiş tәdris müәssisәlәri: 28
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Müvәffәqiyyәt qazanmış әrizәlәrin hәcminә (33%) baxdıqda
Diplomа Әlavә üçün qoyulan шяртlәrә әmәl olunmasının AKTS
Fәrqlәndirmә Nişanı üçün nәzәrdә tutulan tәlәblәrә münasibәtdә
asan olması açıq-aşkar görünür.
Müvәffәqiyyәt qazana bilmiş әrizәlәrin yarısı, Boloнийа
Просесиня цзв ölkələrindən olan Norveç tәrәfindәn tәqdim
olunmuşdur. İsveç vә Finlandiyaya hәr biri üçün 3, Danimarkaya
isә 2 olmaqla, Skandinav ölkәlәri ися ümumilikdә müvәffәqiyyәt
qazana bilmiş әrizәlәrin 75 faizini qazana bilmişlәr. Almaniya iki
әrizәni uğurla vermiş vә Avstriya, Estoniya, Polşa,
Portuqaliyaнын hәr biri ися
bir Fәrqlәndirmә Nişanı
qazanmışlar.
Norveçin әldә etdiyi nailiyyәt, ölkәnin müvafiq nazirliyinin
göstәrdiyi sәylәr hesabına әldә edilmişdir. Belә ki, hәmin nazirlik
bütün universitet/universitet kolleclәrә mәktubla müraciәt edәrәk,
onlardan dәrhal Diplomа Әlavәdәn istifadә etmәyә başlamalarını
xahiş etmişdir. 2001-ci ilin sonunadәk bütün tәdris müәssisәlәri
müvafiq әlavәni işlәyib hazırlamış vә avtomatik olaraq ondan
istifadә etmәyә başlamışlar.
Әrizәlәrin müvәffәqiyyәt qazana bilmәmәsinin әn adi sәbәblәri
AKTS әrizәlәrindә olduğu kimi, тез-тез раст эялинян
problem asanlıqla aradan qaldırıla bilәr. Müvәffәqiyyәt qazana
bilmәyәn әrizәçilәr tәsviri qeydlәrdә verilmiş tәlimatlara әmәl edә
bilmәmiş vә belәliklә, әlavәnin bütün sәkkiz bölmәlәri üzrә tәlәb
olunan mәlumatları tәmin etmәmişlәr. Mәlumatların daha az
tәmin olunduğu 4-cü bölmә (tәrkib hissәlәri vә әldә olunan
nәticәlәr barәdә informasiya) olmuşdur. Bu hal, xüsusilә dә 4.3.
proqram barәdә tәfsilatlar alt-bölmәsi (mәsәlәn: keçilmiş
modullar vә ya dәrslәr) vә әldә olunmuş ayrı-ayrı qiymәtlәr/
dәrәcәlәr/kreditlәr üçün keçәrli idi.
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Bu sıradan olan universitetlәrin әksәriyyәti müvafiq bölmәlәri
doldurmaqla әlavәlәr verdilәr. Lakin bununla belә, onlar öz
әrizәlәrini dәstәklәmәk üçün heç bir müvafiq material tәqdim
etmәdilәr. 8-ci bölmә çәrçivәsindә “ölkәdә mövcud olan ali tәhsil
sistemi” barәdә mәlumatların verilmәmәsi dә әhәmiyyәtli sayda
әrizәlәrdәn imtina olunması ilә nәticәlәndi.
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Tez-tez verilәn suallar
AKTS kreditlәrindәn Diplomа Әlavәdә istifadә etmәk
mәcburidirmi?
Xeyr, lakin tәkidlә tövsiyә edilir. Mәzunun başa vurduğu tәhsil
üzrә AKTS Qiymәt Cәdvәlini Diplomа Әlavәnin 4.3-cü bәndindә
yerlәşdirmәk mәqsәdәuyğundur.
AKTS kreditlәrinin әlavә
olunması, Әlavәdә verilәn informasiyanın şәffaflığının tәmin
olunması baxımından mәqsәdәuyğundur.
Diplomа Әlavә üzrә Fәrqlәndirmә Nişanı AKTS
Fәrqlәndirmә Nişanı ilә әlaqәlәndirilirmi?
Xeyr. Hәr bir Fәrqlәndirmә Nişanı ayrı-ayrılıqda әldә oluna
bilәr. Bununla belә, hәm AKTS, hәm dә Diplomа Әlavә üzrә
әrizәlәri müştәrәk mәlumat dәstәyindәn istifadә etmәklә tәqdim
etmәk tövsiyә edilir. Ona görә ki, hәr iki vasitә üçün tәlәb olunan
informasiya oxşar xarakter daşıyır; toplana, tutuşdurula, saxlana
bilir vә hәr iki mәqsәd üçün istifadә oluna bilәr. Bu baxımdan,
hәr iki Fәrqlәndirmә Nişanı üzrә әrizәlәri eyni vaxtda vermәk
daha asan olardı.
4.3-cü bәnddә tәsvir edilәn vә komponentlәr, dәrslәr,
modullar vә ya vahidlәr barәdә olan mәlumatlar olmadan
Diplomа Әlavә vermәk mümkündürmü?
Xeyr, belә bir sәnәd rәsmi Diplomа Әlavә sayıla bilmәz.
Terminlәr
Qiymәtlәndirmә
Dәrs vahidi vә ya modulu üzrә tәlәbәnin nailiyyәtlәrini
qiymәtlәndirmәk üçün istifadә olunan bütün yazılı, şifahi vә
praktik testlәr/imtahanlar, layihәlәr vә porfoliolar
qiymәtlәndirmәни tәşkil edir. Bu tәdbirlәrdәn tәlәbәlәr öz
qazandıqları nailiyyәtlәri qiymәtlәndirmәk (subyektiv
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qiymәtlәndirmә) mәqsәdilә istifadә edә bilәrlәr. Hәmin tәdbirlәr
tәlәbәnin dәrs vahidi vә ya modulu üzrә öyrәnmә nәticәlәrinә nail
olub-olmamasını müәyyәnlәşdirmәk üçün tәdris müәssisәsi
tәrәfindәn istifadә oluna bilәr.
Qiymәtlәndirmә kriteriyaları
Öyrәnmә nәticәlәrinә nail olunduğunu nümayiş etdirmәk üçün
tәlәbәnin yerinә yetirmәli olduğu çalışmaların tәsviri.
Tәlәbә qrupu
Eyni vaxtda müәyyәn dәrәcә proqramı üzrә tәhsilә başlayan
tәlәbәlәr qrupu.
Qabiliyyәtlәr
Qabiliyyәtlәr atributların, bacarıqların vә münasibәtlәrin
dinamik kombinasiyasını әks etdirir. Qabiliyyәtlәr müxtәlif dәrs
vahidlәri çәrçivәsindә formalaşdırılır vә müxtәlif mәrhәlәlәrdә
qiymәtlәndirilirlәr. Onlar konkret mövzularla әlaqәdar olan vә
bütün dәrәcәlәr üzrә dәrslәr üçün ümumi xarakterli qabiliyyәtlәr
formasında ola bilәrlәr.
İmtahandan azad едилмя
Tәlәbә digәr әlaqәdar modullar üzrә kifayәt qәdәr yüksәk
qiymәt, hansısa modul üzrә isә pis qiymәt almışsa, onun hәmin
modul üzrә yenidәn qiymәtlәndirilmәdәn azad edilmәsi barәdә
imtahan şurasının müvafiq qәrarı.
Әlaqә saatı
Pedaqoq vә tәlәbә vә ya tәlәbә qrupları arasında keçirilәn
45-60 dәqiqәlik дярс мцддяти.
Ardıcıl qiymәtlәndirmә
Yuxarıda qeyd edilәn qiymәtlәndirmәnin normal tәdris
dövründә yekun qiymәtlәndirmәyә tәsir etdiyi vәziyyәt.
Konvergensiya
Konvergensiya, müştәrәk mәqsәdә nail olmaq üçün müvafiq
addımların könüllü olaraq qәbul olunmasıdır. Konvergensiyaya
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ölkәlәrin tәhsil sistemlәrinin quruluşunda Boloнийа prosesi
çәrçivәsindә tәşәbbüs göstәrilir.
Dәrs vahidi vә ya modulu
Tәrkib hissәlәri olan vә rәsmi qaydada strukturlaşdırılan
öyrәnmә tәcrübәsidir. Әldә olunacaq qabiliyyәtlәr formasında
ifadә olunan ardıcıl vә dәqiq öyrәnmә nәticәlәri, elәcә dә müvafiq
qiymәtlәndirmә kriteriyaları olmalıdır.
Dәrs çalışmaları
Dәrs çalışmaları dәrs vә ya modul tәrkibindә tәlәb olunan
vәzifәlәri ifadә edir.
Kredit
AKTS-da kredit tәlәbәnin çalışma yükünü vaxtla ifadә etmәk
üçün istifadә olunan vahiddir.
Kreditlәrin топланması
Kredit yığılması sistemindә proqramların tәlәblәrinә uyğun
olaraq semestr, tәdris ili vә ya bütöv bir tәhsil proqramını
müvәffәqiyyәtlә başa vurmaq üçün müәyyәn sayda kredit
топланmalıdır.
Tәlәb olunan öyrәnmәнин nәticәlәri
qiymәtlәndirilmә tәrәfindәn mәqsәdәuyğun hesab edildikdәn
sonra Kreditlәrin verilmәsi vә onların топланmasına başlanıla
bilәr.
Kreditин çәrçivәsi
Vaxtla ölçülәn tәlәbәnin çalışma yükünә әsaslanılaraq, fәrqli
qabiliyyәtlәr, tәdris proqramları vә öyrәnmә mühitlәri
kontekstindә nail olunan öyrәnmәнин nәticәlәrinin ölçülmәsi vә
müqayisәsini asanlaşdıran sistem.
Kreditин sәviyyәsi
Kredit sәviyyәsi öyrәnmәnin vә tәlәbәnin muxtariyyәtindәn
irәli gәlәn nisbi tәlәblәrin göstәricilәrindәn biridir. Kreditин
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sәviyyәsi tәdris ili vә ya dәrsin tәrkib hissәlәrinin növü (mәsәlәn;
sadә, tәkmil vә ya ixtisaslı) әsasında müәyyәnlәşdirilә bilәr.
Kreditин növü
Kreditин növü tәdris proqramındakı dәrs vahidinin vә ya
modulun statusunun göstәricisidir. Mәsәlәn, kreditин növü Әsas
(әsas dәrs vahidi), Әlaqәdar (vahid tәminatçısı) vә ya İkinci
dәrәcәli ixtisas (fakültativ dәrs vahidi) formasında ifadә edilә
bilәr.
Mәrhәlә
Mәrhәlә elmi dәrәcә ilә nәticәlәnәn tәhsil müddәtidir.
Boloнийа Bәyannamәsindә ifadә edilmiş mәqsәdlәrdәn biri
aşağıdakı kimidir: “iki әsas mәrhәlәyә - Bakalavr vә
Magistraturaйа - әsaslanan sistemin qәbul olunması.” Doktorluq
dәrәcәsi üzrә tәhsil isә hal-hazırda, adәtәn üçüncü mәrhәlә olaraq
qәbul edilir.
Dәrәcә/Diplom
Dәrәcә verilmiş tәdris proqramının müvәffәqiyyәtlә başa
çatdırılmasından sonra ali tәdris müәssisәsi tәrәfindәn verilәn
kvalifikasiyanı tәsvir edir. Kredit топланması sistemindә,
proqramın başa çatdırılması konkret öyrәnmә nәticәlәrinә nail
olmaq mәqsәdilә müәyyәn sayda kreditin топланması vasitәsi
ilә tәmin olunur.
Diplomа Әlavә
Diplomа Әlavә, rәsmi dәrәcә/kvalifikasiyaya edilәn әlavәdir vә
dәrәcә/kvalifikasiya sahibi tәrәfindәn müvәffәqiyyәtlә başa
çatdırılmış tәhsilin xarakteri, sәviyyәsi, konteksti, tәrkibi vә
statusu barәdә izahlı mәlumat tәmin etmәk mәqsәdi daşıyır.
Diplomа Әlavә Avropa Komissiyası, Avropa Şurası vә UNESCO/
CEPES tәrәfindәn yaradılmış modelә әsaslanır. Sәnәd beynәlxalq
şәffaflıq vә dәrәcәlәrin elmi/peşәkar tanınması sәviyyәsini artırır.
73

Doktorluq dәrәcәsi
Doktorluq dәrәcәsi kimi müәyyәnlәşdirilә bilәn araşdırmanı vә
ya elmi işi yerinә yetirmәk üçün qabiliyyәtlәri tanıyan vә
beynәlxalq әsasda tanınan yüksәk sәviyyәli kvalifikasiya.
Dәrәcәyә tezis çәrçivәsindә tәqdim olunmuş orijinal araşdırma
işinin böyük bir hissәsi daxildir. Doktorluq dәrәcәsi, adәtәn
üçüncü mәrhәlәdә tәhsilin başa vurulmasından sonra verilәn
müvafiq dәrәcәni ifadә edir.
AKTS (Avropada Kredit Transferi vә Топланması
Sistemi)
AKTS – kredit transferi vasitәsilә Avropada tәlәbәlәrin
mobilliyinә şәrait yaratmaq vә tәhsil sistemlәrinin şәffaflığını
artırmaq üçün tәtbiq olunan bir sistemdir. Bu sistemdә, dünya
sәviyyәsindә bir tәdris ili üzrә çalışma yükünün 60 kreditә bәrabәr
olması fikrinә әsaslanılır. Hәmin 60 kredit müvafiq öyrәnmә
nәticәlәrinә nail olmaq üçün tәlәb olunan tәlәbә çalışma yükünün
nisbәtini ifadә etmәk üçün dәrs vahidlәrinә vә ya modullara
bölünür. Kreditlәrin transferinә yerli tәdris müәssisәsi, qәbul edәn
tәdris müәssisәsi vә mobil tәlәbә tәrәfindәn imzalanan dәqiq
müqavilә vasitәsi ilә tәminat verilir.
İmtahan
İmtahan termini, adәtәn dәrs vahidinin, modulun vә ya tәdris ili
dövründә keçirilәn rәsmi yazılı vә ya şifahi testi ifadә edir. Digәr
qiymәtlәndirmә metodlarından da istifadә edilir. Dәrs vahidi vә
ya modulu çәrçivәsindә keçirilәn testlәrdәn yekun
qiymәtlәndirmәdә istifadә edilirsә, belә testlәr davamlı
qiymәtlәndirmә kimi tәsnif edilir.
Birinci dәrәcә
Boloнийа Deklarasiyasında müәyyәnlәşdirildiyi kimi, birinci
dәrәcә kvalifikasiyası, adәtәn minimum 3 illik tәhsilin
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müvәffәqiyyәtlә başa vurulması vә ya 180 AKTS kreditinin
топланmasından sonra verilir.
Qiymәt
Tәdris proqramındakı dәrs vahidi vә ya modul üzrә әldә olunan
ümumi sәviyyәyә әsaslanan yekun qiymәtlәndirmә.
Magistratura üzrә tәhsil
Normal halda ikinci dәrәcә üzrә tәhsillә nәticәlәnәn vә birinci
dәrәcә üzrә tәhsilin başa vurulmasından sonra alınan tәhsil.
Ali tәhsil
Ali tәhsil elә tәdris proqramı demәkdir ki, bu proqramlara orta
mәktәbi bitirmәklә әlaqәdar müvafiq sertifikat әldә etdikdәn,
adәtәn 12 illik mәktәb tәhsilindәn sonra vә ya tәsdiq olunmuş
müvafiq peşәkar kvalifikasiyalar vә ya әvvәlki tәhsil/tәcrübә
әsasında daxil olmaq mümkündür. Belә tәhsili verәn tәdris
müәssisәlәrinә nümunә olaraq universitetlәri, peşә tәhsilи
мцяссисялярини, ali tәdris müәssisәlәrini, kolleclәri,
politexniklәri vә digәrlәrini göstәrmәk olar.
İКT-nin tәdrisi
İКT-nin tәdrisinә, informasiya vә kommunikasiya
texnologiyalarından istifadә edilәn tәdris, çalışma vә öyrәnmә
tәcrübәsi daxildir. Belә tәdris, adәtәn internet-öyrәnmә mühitindә
hәyata keçirilir.
Öyrәnmәнин nәticәlәri
Öyrәnmәнин nәticәlәri öyrәnmә prosesini başa vurduqdan
sonra tәlәbәnin nә bilәcәyi, başa düşәcәyi vә (ya) nümayiş etdirә
bilәcәyini ifadә edir.
Öyrәnmәнин nәticәlәri gözlәnilәn
nәticәlәrә nail olunma sәviyyәsini qiymәtlәndirmәk üçün istifadә
oluna bilәn müvafiq qiymәtlәndirmә kriteriyaları ilә müşayiәt
olunmalıdır.
Öyrәnmәнин nәticәlәri vә qiymәtlәndirmә
kriteriyaları ilә kreditin verilmә tәlәblәri müәyyәnlәşdirilir,
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qiymәtlәndirmә isә müvafiq tәlәblәrә әmәl етмяк sәviyyәsinә
әsaslanır. Verilәcәk kreditә nail olmaq üçün tәlәb olunan
öyrәnmәнин nәticәlәri dәqiqliklә aydın olduqda kreditlәrin
топланması vә transferi işi asanlaşır.
Öyrәnmәнин vaxtı
Orta tәlәbәnin müәyyәnlәşdirilmiş öyrәnmәнин nәticәlәrinә
nail olması vә qiymәtlәndirilmәdәn sonra verilәcәk kreditlәri әldә
etmәsi üçün ondan tәlәb olunan vaxt.
Qiymәt
Qiymәt fәrdi dәrs vahidindә vә ya dәqiqliklә müәyyәn olunmuş
ölçü çәrçivәsindә qiymәtlәndirmәnin nәticәlәrini ifadә etmәk
üçün istifadә olunan hәr hansı бир rәqәmli vә ya keyfiyyәt
xarakterli meyardır.
Modul
Dәrs vahidinә bax.
Fakültativ dәrs
Tәdris proqramının tәrkib hissәsi kimi seçilә bilәn, lakin bütün
tәlәbәlәr üçün seçilmәsi mәcbur olmayan dәrs vahidi.
Tәdris proqramı
Müәyyәn dәrәcәnin verilmәsi üçün müәyyәnlәşdirilәn dәrs
vahidlәri vә ya modulları tәdris planını tәşkil edir, müvafiq sayda
kreditin verilmәsi üçün nail olunası öyrәnmәнин nәticәlәri
vasitәsilә ifadә edilә bilәr.
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Tanınma
AKTS çәrçivәsindә tanınma ilә әlaqәdar tәlәb edilir ki, qәbul
edәn universitetdә Tәdris müqavilәsindә göstәrilәn müvafiq dәrs
vahidi vә ya modulların müvәffәqiyyәtlә başa vurulmasından
sonra әldә edilәn kreditlәr yerli tәdris müәssisәsindәki kreditlәrin
ekvivalentini tәşkil etmәlidir.
İmtahanın sonradan verilmәsi
Müәyyәnlәşdirilmiş imtahan tarixindә verdiyi imtahandan keçә
bilmәyәn tәlәbәyә daha sonrakı tarixdә keçirilmәsi
müәyyәnlәşdirilәn imtahanda tәkrar iştirak etmәk imkanı tәklif
oluna bilәr.
İkinci mәrhәlәyә aid dәrәcә
İkinci mәrhәlәyә aid dәrәcә hәmin mәrhәlәnin müvәffәqiyyәtlә
başa vurulmasından sonra verilәn ali tәhsil kvalifikasiyasıdır vә
burada bәzi araşdırma işlәri dә nәzәrdә tutula bilәr. Adәtәn
tәlәbәlәr bu dәrәcә üzrә tәhsillәrini birinci dәrәcәni bitirdikdәn
sonra alırlar.
Bacarıqlar
Bacarıqlar “movzu-spesifik” vә “ümumi” növlәrә bölünә bilәn
vә öyrәnmә çalışmaları vasitәsilә formalaşdırılan qabiliyyәtlәrdir.
Tezis
Tezis dәrәcәnin (adәtәn magistratura vә doktorluq dәrәcәlәri
üzrә) verilmәsi üçün tәlәb olunan vә müstәqil araşdırma işi
әsasında yazılan hesabatdır.
Uyğunlaşdırma
Uyğunlaşdırma radionun arzu edilәn diapazonunu tapmaq üçün
vә ya musiqinin ahәngli sәslәnmәsi üçün orkestrdәki müxtәlif
alәtlәrin “köklәnmәsidir.” Uyğunlaşdırma Layihәsinә gәldikdә
isә, bu termin Avropada ali tәhsil strukturlarının tәşkili üçün
razılaşdırılmış istinad müddәalarının yaradılması demәkdir.
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Әnәnәlәrin müxtәlifliyi isә dinamik vә müştәrәk ali tәhsil
sektorunun yaradılmasında müsbәt faktor kimi qәbul edilir.
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Әlavә hazırlıq
Әlavә hazırlıq dәrs vahidi vә ya modul çәrçivәsindә tәqdim
olunan material vә mövzuları daha dәrindәn araşdırmaq, nәzәrdәn
keçirmәk vә müzakirәlәr aparmaq mәqsәdi daşıyan vә repetitorun
кюмяйи ilә keçirilәn tәlim dövrüdür.
Bakalavr dәrәcәsi üzrә tәhsil
Adәtәn bakalavr dәrәcәsinin verilmәsindәn әvvәl hәyata
keçirilәn tәhsildir.
Çalışma yükü
İş yükünә öyrәnmә nәticәlәrini әldә etmәk üçün tәlәb olunan
bütün öyrәnmә çalışmaları daxildir (mühazirәlәr, tәcrübә işlәri,
fәrdi çalışma vә sair).
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İnternet vasitәsilә әldә edilә bilәn standart formalar vә
tamamlanmış formaların nümunәlәri
Mәlumatlar toplusu/Dәrslәrin kataloqu: Nümunәlәr
AKTS Tәlәbә Әrizә forması: Standart forma – Tamamlanmış
nümunә
AKTS Tәdris müqavilәsi: Standart forma – Tamamlanmış
nümunә
AKTS Tanınma vәrәqәsi: Standart forma – Tamamlanmış
nümunә
AKTS Qiymәt Cәdvәli: Standart forma – Tamamlanmış
nümunә
Diplomа Әlavә: Standart forma – Tamamlanmış nümunә
Tәdris modulu planlaşdırma forması (müәllim): Standart
forma – Tamamlanmış nümunә
Tәdris modulu üzrә дярс yükünü hesablama forması
(tәlәbә): Standart forma – Tamamlanmış nümunә
Tanınmanı tәsdiq edәn sәnәd: Standart forma –
Tamamlanmış nümunә
AKTS Tanınma Nişanı üzrә Әrizә forması
Diplomа Әlavә üzrә Tanınma Nişanı üçün Әrizә forması
AKTS/DӘ Mәslәhәtçilәri – Boloнийа tәşviqatçıları
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