Mütəmadi verilən suallar

1. HTP nədir ?
-

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

2. HTP çərçivəsində hansı təqaüd proqramları təklif olunur ?
-

Hazırda Çin, Latviya, Macarıstan, Qazaxıstan, Rumıniya, Rusiya, Tacikistan
kimi ölkələr üzrə təhsilin müxtəlif səviyyələrində HTP təqaüd proqramları
aktivdir.

3. HTP çərçivəsində təklif olunan təqaüd proqramları və elanlar barədə
məlumatı necə əldə edə bilərəm ?
- Təklif olunan təqaüd proqramları barədə HTP internet səhifənin müvafiq
elanlar bölməsindən ətraflı məlumat əldə etməyiniz mümkündür. Bununla
yanaşı, hər bir təqaüd proqramına dair elan əsas səhifənin xəbərlər
bölməsində dərc olunur.
4. Müsahibə mərhələsi necə həyata keçirilir ?
- Müsahibə mərhələsində iştirak üçün əsas meyarlar barədə buradan tanış
olmağınız mümkündür.
5. HTP tələbələrinin illik qeydiyyatı necə həyata keçirilir ?
- Illik qeydiyyat barədə ətraflı məlumatı buradan əldə etməyiniz mümkündür.
6. HTP ilə bağlı suallar yarandığı təqdirdə kiminlə əlaqə saxlamalıyam ?
- Sizdə sual doğuran məsələlərlə bağlı htpinfo@edu.gov.az elektron poçt
ünvanına yazmağınız xahiş olunur.
7. Müraciət üçün tələb olunan sənədlərdən bəzilərinin ingilis dilində və notariat
qaydada təsdiqi istənilir. Sənədlərin (diplom və əlavəsi, hərbi bilet) əslini
olduğu kimi skan edib göndərsəm, tərcümə və təsdiqli formasını isə
müsahibəyə gələrkən özümlə gətirmək mümkündür?
-

Xeyr, bu mümkün deyil. Sənədlərin müvafiq qaydada göndərilməsi vacibdir.
Sənədləri natamam olan və ya tələb olunan formada göndərilməyən ərizəçinin
müraciəti barədə rəyin verilməsi mümkün olmayacaq və bu haqda məlumat
verilməyəcəkdir.

8. Müraciət edərkən DİM (TQDK) balımı təsdiqləyən arayışa ehtiyac var ?
- Xeyr, DİM balınızı sistemdə yazmağınız kifayətdir.

9. Təqdim etməli olduğum sənədlər arasında qeyd olunan tövsiyə məktubu
necə olmalıdır?
- Namizədlər tövsiyə məktublarını istəkləri üzrə iş yerlərindən və (və yaxud)
təhsil aldıqları/məzun olduqları təhsil müəssisələrindən ala bilərlər. Məktublar
imza və möhürlü
təqdim olunmalıdır.
10. Tədqiqat işinin planı dedikdə nə nəzərdə tutulur?
• Bakalavriat səviyyəsi üçün müraciət edənlər - təhsil alacağınız ixtisasla bağlı
məqsəd və gözləntiləriniz haqqında minimum 500 sözdən ibarət qısa xülasə;
• Magistratura və doktorantura səviyyələri üçün müraciət edənlər - təhsil
alacağınız ixtisasla bağlı tədqiq edəcəyiniz mövzu
və məqsəd və
gözləntiləriniz barədə minimum 800 sözdən ibarət qısa xülasə.
11. Hal-hazırda 4-cü kurs tələbəsi olduğum üçün diplom təqdim edə
bilməyəcəyəm. Hansı sənədlər əsasında müraciət edə bilərəm?
- Hazırda təhsil aldığınız ali məktəb tərəfindən verilmiş təhsil aldığınıza dair
arayış (qəbul olunduğunuz və məzun olacağınız tarix göstərilməklə) və
transkripti (fənlər üzrə akademik göstəricilər) təqdim etməklə siz
müsabiqədə iştirak edə bilərsiniz (ingilis dilində).
12. Hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququnu təsdiq edən sənəd və ya hərbi
bileti təqdim etməliyəm?
- Eyni təhsil səviyyəsi üzrə ikinci dəfə təhsil almaq istəyən namizədlər hərbi
xidmətə çağırışdan möhlət hüququnu təsdiq edən sənəd və ya hərbi biletin
notariat qaydada təsdiq olunmuş surətini təqdim etməlidirlər.
13. Mən
bakalavriat
təhsilimi
İqtisadiyyat/Mühəndislik/İnformasiya
texnologiyaları və s. ixtisası üzrə almışam. Magistratura təhsil səviyyəsi üzrə
hansı ixtisasa müraciət edə bilərəm?
- Bakalavriatdan sonrakı təhsil səviyyələrinə müraciət edən iddiaçıların ali təhsil
haqqında diplom üzrə ixtisası xaricdə oxumaq üçün seçdiyi hər 3 ixtisasa
uyğun olmalıdır. Bunun üçün, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
14 iyun 2011-ci il tarixli, 95 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsilin
magistratura səviyyəsi üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) təsnifatı”nda öz
ixtisas qrupunuza uyğun olan ixtisası seçə bilərsiniz.
14. Tələbəyə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilirmi?
-

-

“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası
Qanunu”nun 21.1.5-ci bəndinə əsasən, xarici ölkələrdə əyani təhsilalma
formasında təhsil alanlara ali təhsil pilləsinin bakalavriat, magistratura və
doktorantura səviyyələrində, tibb təhsili üçün ali baza tibb təhsili və
rezidenturada (internaturada) təhsil alanlara müvafiq təhsilini bitirənədək
çağırışa möhlət verilir.
Lakin eyni təhsil səviyyəsi üzrə ikinci dəfə müraciət edən şəxslər hərbi bilet
və ya hərbi xidmətdən möhlət hüququnu əks etdirən sənədi təqdim

etməlidirlər.
15. Mən bir akademik ildə iki fərqli ölkənin təqaüd proqramına müraciət edə
bilərəm?
- Namizədlər, bir akademik ildə ilkin seçimi Təhsil Nazirliyi tərəfindən aparılan
yalnız bir ölkənin təqaüd proqramına müraciət edə bilərlər. Bu qayda yalnız
müvafiq təqaüd proqramının müsahibə mərhələsinə buraxılmış şəxslərə şamil
edilir.
ÇİN HTP barədə mütəmadi verilən suallar barədə buradan tanış olmağınız
mümkündür.
Macarıstan HTP barədə mütəmadi verilən suallar barədə buradan tanış olmağınız
mümkündür.

