Dekan müavini (Mühəndislik fakültəsinin dekanlığı)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları
1. Hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi
kadrların hazırlanması forması necə adlanır?
A) Doktorantura
B) Magistratura
C) Adyunktura
D) Dissertantura
E) Rezidentura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

2. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə bakalavr dedikdə nə başa
düşülür?
A) Əsas (baza ali) tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
B) Magistraturanı bitirmiş şəxslərə verilən ali elmi-ixtisas dərəcəsi
C) Yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində məzunlara verilən peşə-ixtisas dərəcəsi
D) Bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
E) Orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara verilən peşə-ixtisas dərəcəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

3. Təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcrübənin ardıcıl olaraq növbəti nəslə (dövrə)
ötürülməsi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin hansı prinsipidir?
A) Keyfiyyətlilik
B) Millilik və dünyəvilik
C) Səmərəlilik
D) Demokratiklik
E) Varislik

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

4. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin səmərəlilik prinsipi dedikdə nə başa düşülür?
A) Təhsilin və elmi yaradıcılığın daim inkişaf edən, faydalı və son nəticəyə istiqamətlənən
müasir metodlarla təşkili
B) Bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar yaradılması və
təhsil hüququnun təmin olunması
C) Təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcrübənin ardıcıl olaraq növbəti nəslə
ötürülməsi
D) Milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli formada qoşulması, uyğunlaşması
və qovuşması əsasında inkişafı
E) Təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsil müəssisələrinin
muxtariyyətinin artırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

5. Aşağıdakılardan hansı biri peşə təhsilinin səviyyəsidir?
A) Texniki peşə təhsili
B) Orta ixtisas təhsili
C) Tam orta təhsil
D) Ali təhsil
E) Ümumi orta təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

6. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək
aspiranturada təhsil alan şəxs hansı statusu əldə edir?
A) Rezident
B) Magistrant
C) Doktorant

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Subbakalavr
E) Bakalavr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

7. Təhsilverənlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hansı məzuniyyətlər verilir?
A) İctimai və sosial
B) Təhsil və yaradıcılıq
C) Ümumi və xüsusi
D) Fərdi və kollektiv
E) Daxili və beynəlxalq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

8. Vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələbatını ödəmək məqsədilə əlavə təhsil proqramları
əsasında verilən təhsil necə adlanır?
A) Sərbəst təhsil
B) Evdə təhsil
C) Fərdi təhsil
D) Əlavə təhsil
E) Məsafədən təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

9. Peşə təhsilinin hansı səviyyəsini bitirən məzunlara ilk peşə-ixtisas dərəcəsi verilir?
A) İlk peşə təhsilini
B) Yüksək texniki peşə təhsilini
C) Ümumi peşə təhsilini
D) Texniki peşə təhsilini

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Xüsusi peşə təhsilini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

10. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ümumi təhsil və peşə təhsili
müəssisələri hansı dövlət elektron məlumat sisteminə qoşulmalıdırlar?
A) Transfer
B) Təlim-tədris
C) Beynəlxalq
D) Portal
E) Şagird-məzun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

11. Aşağıdakılardan hansı biri təhsil sahəsində dövlətin vəzifələrindəndir?
A) Təhsil pillələri üzrə dövlət təhsil standartlarını təsdiq etmək və təhsilin müvafiq dövlət
standartlarına uyğun təşkilinə nəzarəti həyata keçirmək
B) Uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək, təhsilalanların təhlükəsizliyinin və sağlamlığının mühafizəsində
iştirak etmək
C) Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək
D) Təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq,
informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq, məntiqi, tənqidi
və yaradıcı düşünmək bacarığını formalaşdırmaq
E) Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

12. Fəхri professor (dоktоr) adının verilməsi qaydaları və şərtləri nə ilə müəyyən edilir?
A) Müvafiq qanunvericiliklə
B) Əmək müqavilələri ilə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Müəssisənin nizamnaməsi ilə
D) Normativ hüquqi aktlarla
E) Xidməti müqavilələrlə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

13. Aşağıdakılardan hansı biri Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan təhsil formasıdır?
A) Sərbəst təhsil
B) Əyani təhsil
C) Formal təhsil
D) Məsafədən təhsil
E) Qiyabi təhsil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

14. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi
etik davranış qaydalarını pozduğuna görə əmək müqaviləsinə xitam verilmiş pedaqoji işçi
neçə il müddətində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz?
A) 5 il
B) 4 il
C) 3 il
D) 2 il
E) 1 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

15. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən təhsil proqramına (kurikuluma) daxildir:
A) Təhsil krediti
B) Təhsil françayzinqi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Təhsil məhsulu
D) Təhsil investisiyası
E) Tədris planı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

16. Üzrlü səbəblərdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikatlaşdırmadan
keçməyən şəxslər nə qədər müddətdə iş yeri saxlanılmaqla, təkrar sertifikatlaşdırmada
iştirak etmək hüququna malikdirlər?
A) Bir il
B) Altı ay
C) İki il
D) Beş ay
E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

17. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə aşağıdakılardan hansı
biri təhsilverənlərin vəzifəsidir?
A) İxtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək
B) Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək
C) Təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi, psixoloqu və həmkarları ilə əməkdaşlıq etmək,
təhsilalanların təlimi və inkişafı ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmaq
D) Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək
E) Üzrsüz səbəblərdən dərsdənyayınma hallarına yol verməmək, verilən tapşırıqları
vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

18. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq verilənlərdən
hansı təhsilverənlərin hüquqlarına aiddir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) İxtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək
B) Təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək
C) Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrə seçmək və seçilmək
D) Şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda cəmiyyətə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq
E) Həyat və sağlamlığı üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

19. Azərbaycan Respublikasında hansı elmi adlar müəyyən edilir?
A) Doktorant və dissertant
B) Fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru
C) Fəxri professor və rezident
D) Mütəxəssis və rezident
E) Dosent və professor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

20. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə lisey nədir?
A) Musiqi sahəsi üzrə subbakalavr və yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayan ali təhsil
müəssisəsi
B) Ümumi və tam orta təhsil səviyyələrində istedadlı şagirdlər üçün müvafiq təmayüllər
üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi
C) Orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri göstərən və subbakalavr peşə-ixtisas
dərəcəsi vermək hüququ olan təhsil müəssisəsi
D) Konkret ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
tətbiqi tədqiqatlar aparan təhsil müəssisəsi
E) Əsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər üçün təmayüllər
üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

21. Təhsil müəssisəsinin tipləri və növləri baxımından uyğunluğu müəyyən edin.
1. Universitetlər;
2. Ekologiya və turizm mərkəzləri;
3. İnteqrasiya təlimli internat tipli təhsil müəssisələri;
4. Akademiyalar.
a) Ali təhsil müəssisələri;
b) Ümumi təhsil müəssisələri;
c) Əlavə təhsil müəssisələri;
d) Məktəbdənkənar təhsil müəssisələri.
A) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b
B) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
C) 1-a; 2-d; 3-b; 4-c
D) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a
E) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

22. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali
təhsil müəssisəsi;
2. Müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli
mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, tətbiqi
tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi;
3. Ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər hazırlığını, orta ixtisas və,
əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqojimetodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi.
a) Universitet;
b) Akademiya;
c) İnstitut.

A) 1-a; 2-c; 3-b
B) 1-b; 2-a; 3-c
C) 1-a; 2-b; 3-c

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 1-b; 2-c; 3-a
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

23. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən universitet və institut
arasında nə kimi fərq vardır?
A) Universitet müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata
keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar
aparan ali təhsil müəssisəsi olduğu halda, institut müstəqil və ya universitetlərin struktur
bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə
təhsil proqramlarını həyata keçirən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
B) Universitet ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər hazırlığını,
orta ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji,
pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi
olduğu halda, institut orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri göstərən və
subbakalavr peşə-ixtisas dərəcəsi vermək hüququ olan təhsil müəssisəsidir
C) Universitet müəyyən sahə üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata
keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar
aparan ali təhsil müəssisəsi olduğu halda, institut ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş
spektrli mütəxəssislər hazırlığını, orta ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
fundamental, nəzəri-metodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan
çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsidir
D) Universitet müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret ixtisaslar
üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata
keçirən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi olduğu halda, institut müəyyən sahə
üzrə ali, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzərimetodoloji, pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
E) Universitet ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər hazırlığını,
orta ixtisas və, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental, nəzəri-metodoloji,
pedaqoji-metodiki və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi
olduğu halda, institut müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq, konkret
ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını, orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarını
həyata keçirən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün
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24. Müvafiq qanunvericiliyə görə ali təhsilin hansı səviyyələri var? Tam və doğru cavabı
müəyyən edin.
1. Magistratura;
2. Subbakalavriat;
3. Yüksək ali təhsil;
4. Doktorantura;
5. Bakalavriat;
6. Tam ali təhsil.
A) 1, 5
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 2, 3, 6
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

25. Formal təhsil və informal təhsil arasında nə kimi fərq vardır?
A) Formal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və təhsil
haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması olduğu halda,
informal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır
B) Formal təhsil təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması
olduğu halda, informal təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə
edilən və təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil
formasıdır
C) Formal təhsil təhsil haqqında dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması
olduğu halda, informal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır
D) Formal təhsil tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr
əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması olduğu halda, informal təhsil özünütəhsil yolu
ilə biliklərə yiyələnmənin formasıdır
E) Formal təhsil özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması olduğu halda, informal
təhsil müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və təhsil haqqında
dövlət sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil formasıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu
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26. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
1. Şəffaflıq;
2. Millilik;
3. Vəhdətlik;
4. Aşkarlıq;
5. Bərabərlik;
6. Qanunçuluq;
7. Ümumilik;
8. Varislik;
9. Demokratiklik.
A) 1, 2, 5, 6, 9
B) 2, 4, 5, 6, 8
C) 1, 3, 4, 5, 7
D) 3, 4, 6, 7, 8
E) 2, 3, 5, 8, 9
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

27. Ölkəmizdə təhsilin əsas məqsədi hesab oluna bilməz:
1. Milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə
malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki
biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar
hazırlamaq;
2. Təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq,
informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq, məntiqi, tənqidi
və yaradıcı düşünmək bacarığını formalaşdırmaq;
3. Sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim
artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə
hazırlamaq;
4. Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə və
demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət
yetişdirmək;
5. Cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialına tələbatının
ödənilməsi üçün real zəmin yaratmaq.
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 2, 5
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D) 3, 5
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

28. Azərbaycan Respublikasında təhsil prosesinin iştirakçılarına kimlər daxil deyil?
1. Beynəlxalq təşkilatlar;
2. Tədrisə köməkçi heyət;
3. Valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr;
4. Təhsilverənlər;
5. Dövlət;
6. Peşə mərkəzləri;
7. Təhsili idarəetmə orqanları və bələdiyyələr.
A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 3, 6, 7
D) 1, 5, 6
E) 2, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

29. Təhsil proqramına (kurikulum) daxildir:
1. Təhsil məhsulu;
2. Metodik təminatla bağlı tövsiyələr;
3. Qiymətləndirmə;
4. Təhsil investisiyası;
5. Müvafiq təhsil texnologiyaları;
6. Fənlər üzrə tədris proqramları;
7. Təhsil krediti.
A) 2, 3, 5, 6
B) 1, 3, 6, 7
C) 2, 4, 5, 6
D) 1, 2, 3, 5
E) 3, 4, 6, 7
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

30. Aşağıdakılardan hansılar əlavə təhsilin istiqamətlərinə aid deyil?
1. Yüksək texniki peşə təhsili;
2. Stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;
3. Elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunma;
4. Yaşlıların təhsili;
5. Kadrların yenidən hazırlanması;
6. Elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi;
7. Dərəcələrin yüksəldilməsi;
8. Orta ixtisas təhsili;
9. İxtisasartırma.
A) 1, 2, 3, 9
B) 3, 4, 6, 7
C) 1, 3, 6, 8
D) 3, 4, 5, 6
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli Qanunu

31. Yaş həddinə görə tələbələrin təcrübə müddətində həftəlik iş saatı hansı Məcəllənin
müvafiq müddəaları ilə tənzimlənir?
A) Mülki Məcəllənin
B) Əmək Məcəlləsinin
C) İnzibati Məcəllənin
D) Mənzil Məcəlləsinin
E) Vergi Məcəlləsinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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32. Hansı pillədə təhsil alanlar pedaqoji və elmi-tədqiqat təcrübələrini təhsil aldıqları ali
məktəblərdə və respublikada fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat qurumlarında keçirlər?
A) Doktorantura
B) Magistratura
C) Rezidentura
D) Dissertantura
E) Bakalavriat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

33. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsi təhsil müəssisələri ilə istehsalat müəssisələri arasında
bağlanmış nə əsasında həyata keçirilir?
A) Etibarnamə
B) Sosial proqramlar
C) Şəhadətnamə
D) Dövlət proqramları
E) İkitərəfli müqavilələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

34. Aşağıdakılardan hansı biri təcrübənin əsas vəzifələrindən deyil?
A) Tələbələrin kompüter texnologiyaları sahəsindəki biliklərini təkmilləşdirmək
B) Tələbənin ali (orta ixtisas) məktəbdə aldığı nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək,
dərinləşdirmək və sonrakı əmək fəaliyyətində istifadəsini təmin etmək
C) Tələbələrdə işgüzarlıq, təşkilatçılıq və kommunikativ vərdişləri aşılamaq
D) Bütün ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrdə pedaqoji peşəyə olan meyil və marağı
möhkəmləndirmək
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E) Tələbələri ixtisasın profilindən və xüsusiyyətindən asılı olaraq, yeni texnologiyalarla, iş
üsulları ilə, elmi-tədqiqatlarla və digər məsələlərlə tanış etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

35. Təhsil müəssisəsi tərəfindən təyin olunan rəhbər qeyd edilənlərdən birini yerinə
yetirmir:
A) Tələbələrin əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət etmələrinə
cavabdehlik daşıyır
B) Tələbələrə fərdi tapşırıqların, təcrübə mövzularının müəyyənləşdirilməsində və onların
iş yerlərinə təhkim olunmasında iştirak edir
C) Kifayət qədər təcrübəsi olan işçilər arasından təcrübə rəhbərini təyin edir
D) Tələbələrə təcrübə proqramının yerinə yetirilməsi barədə hesabat tərtib edilməsində
metodiki yardım göstərir
E) Tələbələrə fərdi tapşırıqların yerinə yetirilməsində metodiki yardım göstərir və onlara
buraxılış işi üçün lazım olan materialların toplanmasında kömək edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

36. Maddi təminatla bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri doğrudur?
A) İstehsalat təcrübəsi təhsil müəssisəsinin özündə və ya onun yerləşdiyi şəhərdə olan
müəssisədə keçirildiyi halda, tələbələrə gündəlik xərclər ödənilmir
B) Dövlət təhsil müəssisələri istehsalat təcrübəsini öz vəsaitləri hesabına təşkil edirlər
C) Təcrübə keçirilən ümumtəhsil məktəbinin işçilərinə pedaqoji təcrübəyə rəhbərlik üçün
əməkhaqqı 500 manat məbləğində ödənilir
D) Qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri istehsalat təcrübəsini tələbələrin təhsili üçün ayrılmış
büdcə vəsaiti və əldə etdikləri büdcədənkənar vəsait hesabına həyata keçirirlər
E) İstehsalat təcrübəsi müddətində təqaüd alan tələbələrin təqaüdləri saxlanılmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

37. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi üçün ali (orta ixtisas) təhsil
müəssisəsinin nə kimi vəzifə və öhdəlikləri vardır?
1. Tələbələrə təcrübə proqramı əsasında təcrübə yerlərini müəyyən etmək;
2. Təcrübənin müəyyən olunmuş müddətdə keçirilməsinə və məzmununa nəzarət etmək;
3. Hər təqvim ilinə müəssisələrlə müqavilə bağlamaq, istehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin
proqram və qrafikini onlarla razılaşdırmaq;
4. Təcrübə keçirilən müəssisəni, eləcə də tələbələri müvafiq proqramlarla təmin etmək;
5. Tələbələrin təcrübəsini təşkil etmək və keçirmək;
6. Kifayət qədər təcrübəsi olan işçilər arasından təcrübə rəhbərini təyin etmək;
7. Zəruri hallarda təcrübəyə göndərilən tələbələrin tibbi müayinədən keçməsini təşkil
etmək;
8. Tələbələrin texniki sənədlərdən və ədəbiyyatdan, kompüter və çoxaldıcı texnikadan
istifadəsinə imkan yaratmaq.
A) 1, 2, 3, 4
B) 3, 4, 6, 8
C) 2, 5, 6, 7
D) 1, 4, 7, 8
E) 2, 3, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

38. İstehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin təşkili və keçirilməsi üçün istehsalat müəssisələrinin
vəzifə və öhdəlikləri:
1. Tələbələrə təcrübə proqramı əsasında təcrübə yerlərini müəyyən etmək;
2. Təcrübənin müəyyən olunmuş müddətdə keçirilməsinə və məzmununa nəzarət etmək;
3. Hər təqvim ilinə müəssisələrlə müqavilə bağlamaq, istehsalat (pedaqoji) təcrübəsinin
proqram və qrafikini onlarla razılaşdırmaq;
4. Təcrübə keçirilən müəssisəni, eləcə də tələbələri müvafiq proqramlarla təmin etmək;
5. Tələbələrin təcrübəsini təşkil etmək və keçirmək;
6. Kifayət qədər təcrübəsi olan işçilər arasından təcrübə rəhbərini təyin etmək;
7. Zəruri hallarda təcrübəyə göndərilən tələbələrin tibbi müayinədən keçməsini təşkil
etmək;
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8. Tələbələrin texniki sənədlərdən və ədəbiyyatdan, kompüter və çoxaldıcı texnikadan
istifadəsinə imkan yaratmaq.
A) 1, 3, 5, 6
B) 3, 4, 5, 8
C) 2, 4, 6, 7
D) 1, 2, 5, 6
E) 2, 3, 4, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

39. Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin keçirilməsi
haqqında Əsasnaməyə görə təcrübənin hansı növləri var?
1. İstehsalat təcrübəsi;
2. Tədris təcrübəsi;
3. Elmi-pedaqoji təcrübə;
4. Ümumi təcrübə;
5. Elmi-tədqiqat təcrübəsi;
6. Diplomqabağı təcrübə.
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 6
D) 2, 4, 6
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

40. Təhsil müəssisəsi tərəfindən təyin olunan rəhbərin səlahiyyətləri (tam və düzgün
cavab):
1. Tələbələrə təcrübə proqramının yerinə yetirilməsi barədə hesabat tərtib edilməsində
metodiki yardım göstərmək;
2. Kifayət qədər təcrübəsi olan işçilər arasından təcrübə rəhbərini təyin etmək;
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3. Tələbələrin təcrübəsini təşkil etmək və keçirmək;
4. İstehsalatdan olan rəhbərlə birlikdə təcrübənin keçirilməsinə dair işçi proqramını
hazırlamaq;
5. Tələbələrə təcrübə proqramı əsasında təcrübə yerlərini müəyyən etmək.
A) 2, 3
B) 1, 4
C) 3, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə. AR Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr tarixli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

41. Xarici ölkə vətəndaşlarının bakalavriata qəbulu nə ilə tənzimlənir?
A) Sosial proqramlarla
B) Müvafiq strategiyalarla
C) Əsas dövlət proqramları ilə
D) Müvafiq qanunvericilik aktları ilə
E) İqtisadi proqramlarla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

42. Aşağıdakılardan hansı bakalavriat səviyyəsində humanitar fənn bölümünə məcburi fənn
olaraq daxildir?
A) Riyaziyyat
B) Coğrafiya
C) Azərbaycan tarixi
D) Fizika
E) Azərbaycan ədəbiyyatı
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

43. Orta ixtisas təhsili müəssisələrini yüksək nəticələrlə başa vuran və hansı dərəcəni alan
şəxslər bakalavr səviyyəsində təhsillərini davam etdirdikdə, orta ixtisas təhsili pilləsində
müvafiq fənlər üzrə onların topladıqları kreditlər müəyyən olunmuş qaydada ali təhsil
müəssisəsi tərəfindən nəzərə alınır?
A) Subbakalavr
B) Dosent
C) Doktorant
D) Magistr
E) Dissertant
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

44. Tələbələrin peşə maraqlarını təmin etmək məqsədilə tədris planlarına hansı fənlər daxil
edilir?
A) Seçmə fənlər
B) Əsas fənlər
C) Məcburi fənlər
D) Baza fənlər
E) Ümumi fənlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

45. Bəndlərdən hansı biri doğru deyildir?
"Bakalavr" dərəcəsi almış məzunlar:
A) Əmək fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi
bacarmalıdırlar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Təhsil aldıqları ixtisas üzrə təhsil proqramı əsasında qazanılmış bilik və bacarıqlarını
əmək fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq etməyi bacarmalıdırlar
C) Peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri optimal həlletmə qabiliyyətinə malik
olmalıdırlar
D) Təhsil proqramına uyğun tədris olunan fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı,
qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar
E) Əmək fəaliyyətində bütün məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalıdırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

46. Professor-müəllim heyətinin minimum neçə faizinin elmi adı və elmi dərəcəsinin olması
bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas şərtidır?
A) 10 faizinin
B) 50 faizinin
C) 5 faizinin
D) 70 faizinin
E) 30 faizinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

47. Bakalavriat səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan
tələblərlə bağlı verilən müddəalardan hansı biri düzgündür?
A) Yekun attestasiya bütün təhsilalanlar üçün məcburidir, onun hazırlanmasına və təşkilinə
ayrılan müddət 6 həftədir
B) Tələbənin sərbəst işinə ayrılan vaxtın həcmi fənnin mənimsənilməsinə ayrılan ümumi
vaxtın 50 faizindən az olmamalıdır
C) Yekun attestasiya ixtisas üzrə buraxılış yekun dövlət imtahanı və ya buraxılış işinin
müdafiəsindən ibarətdir
D) Tələbələrin sərbəst işlərinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla tənzimlənir

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) Müəllimin rəhbərliyi ilə yerinə yetirilən sərbəst işin həcmi sərbəst iş üçün ayrılmış vaxtın
50 faizini təşkil etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

48. Düzgün bəndləri seçin.
1. Xüsusi (qısaldılmış) təhsil proqramları müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarının
bazaları əsasında tərtib olunur;
2. Kredit sistemi ilə tədrisin təşkilində tələbənin sərbəst işi mühüm əhəmiyyət kəsb
etməklə, mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir;
3. Tələbələrin sərbəst işlərinin təşkili Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla tənzimlənir;
4. Xarici ölkə vətəndaşlarının bakalavriata qəbulu dövlət proqramları ilə tənzimlənir;
5. Bakalavriat səviyyəsində təkrar ali təhsil alanlar üçün ali təhsil müəssisəsi əsas təhsil
proqramlarına uyğun həmin ixtisas üzrə xüsusi (qısaldılmış) proqramlar da tətbiq edə bilər;
6. Tələbələrin peşə maraqlarını təmin etmək məqsədilə tədris planlarına seçmə fənlər daxil
edilir;
7. Bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas şərti
professor-müəllim heyətinin ən azı 10 faizinin elmi adı və elmi dərəcəsinin olmasıdır.
A) 1, 2, 5, 6
B) 2, 3, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 3, 4, 7
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

49. "Bakalavr" dərəcəsi almış məzunlar:
1. Təhsil aldıqları ixtisas üzrə təhsil proqramı əsasında qazanılmış bilik və bacarıqlarını
əmək fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində tətbiq etməyi bacarmalıdırlar;
2. Humanitar və ixtisasın peşə hazırlığı sahəsində əsas bilikləri mənimsəməli, onlardan peşə
və sosial fəaliyyətin müxtəlif sahələrində istifadə etməyi, sosial əhəmiyyətli məsələləri və
prosesləri araşdırmağı bacarmalıdırlar;
3. Bütün fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı, qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə
tətbiq etməyi bacarmalıdırlar;
4. Əmək fəaliyyətində bütün məsələləri həll etmək bacarığına malik olmalıdırlar;
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5. Peşə fəaliyyətində qarşıya çıxan məsələləri aşkar və şəffaf həlletmə qabiliyyətinə malik
olmalıdırlar;
6. Əmək fəaliyyətində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi
bacarmalıdırlar.
A) 3, 4, 6
B) 2, 3, 5
C) 1, 2, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

50. Bakalavriat səviyyəsində humanitar fənn bölümünə məcburi fənlər kimi hansı fənlər
daxildir (tam və düzgün cavab)?
1. Azərbaycan coğrafiyası;
2. Azərbaycan tarixi;
3. Xarici dil;
4. Azərbaycan dili;
5. İctimai idarəetmə.
A) 1, 2, 4
B) 3, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 5
E) 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları. AR
Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

51. Müvafiq ixtisas üzrə magistr hazırlığı hansı qurum istisna olmaqla, yalnız həmin ixtisas
üzrə ali təhsilin birinci səviyyəsi üzrə buraxılışı olan ali məktəblərdə həyata keçirilir?
A) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
B) Dövlət İmtahan Mərkəzi
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C) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
D) Ali Attestasiya Komissiyası
E) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

52. Hansı təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini doktoranturada davam etdirə
bilərlər?
A) Rezidentura
B) Magistratura
C) Yüksək texniki peşə təhsili
D) Bakalavriat
E) İlk peşə təhsili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

53. Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi nədir?
A) Kurs işi layihəsinin yazılması
B) İmtahanın verilməsi
C) Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi
D) Seminar ballarının toplanması
E) Elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrdə iştirak
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

54. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydalarına görə magistratura səviyyəsində elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübələrə
neçə həftə ayrılır?
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A) 12 həftə
B) 6 həftə
C) 14 həftə
D) 4 həftə
E) 8 həftə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

55. Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan
tələblərlə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Magistrantın elmi tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu
halda, ona elmi rəhbər təyin oluna bilər
B) Bir nəfərə 3-dən çox magistranta rəhbərlik etməyə icazə verilmir
C) Bütün növ dərslər üçün 4 akademik saat müəyyənləşdirilir
D) Dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsinə 14, tətillərə isə 12 həftə ayrılır
E) Magistratura üzrə aparılan elmi tədqiqat işləri axtarış və tətbiqi xarakterli işlər olmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

56. Hansı halda magistranta elmi rəhbərlə yanaşı, elmi məsləhətçi də təyin oluna bilər?
A) Elmi tədqiqatı üzrə yeni kəşf elədiyi halda
B) Elmi tədqiqatının məzmunu texniki və təbiət istiqamətli ixtisaslara aid olduğu halda
C) Elmi tədqiqatı üzrə xaricdə nüfuzlu araşdırma proqramlarına cəlb olunduğu halda
D) Elmi tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu halda
E) Elmi tədqiqatı üzrə yazdığı məqalələrin sayı çox olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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57. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydalarına əsasən ixtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası
hansı orqan tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla müəyyən olunur?

A) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
D) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

58. Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli olan hansı hissələrdən
ibarətdir?
1. Peşəkar hazırlıqdan;
2. Akademik mübadilədən;
3. Elmi tədqiqat işlərindən;
4. Nəzəri təlimdən;
5. Analitik işdən;
6. Pedaqoji hazırlıqdan;
7. Praktiki təlimdən.
A) 1, 2, 3, 5
B) 2, 4, 5, 7
C) 1, 3, 4, 6
D) 3, 4, 6, 7
E) 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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59. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, respublikanın bütün ali təhsil
müəssisələrində magistratura Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılığı
əsasında Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılır. Bəs həmin ali
təhsil müəssisələrində hansı amillər kifayət qədər yüksək olmalıdır? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1. İdarəetmə mexanizmi;
2. Maddi-texniki baza;
3. Təhsil infrastrukturu;
4. Təlim metodologiyası;
5. Elmi-pedaqoji kadr potensialı;
6. Təhsilin məzmunu.
A) 1, 2, 4
B) 2, 4, 6
C) 3, 4, 5
D) 1, 5, 6
E) 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

60. Düzgün bəndləri seçin.
1. Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbələr yekun attestasiyaya
buraxılırlar;
2. Magistrantın elmi tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu
halda, ona elmi rəhbərlə yanaşı, elmi məsləhətçi də təyin oluna bilər;
3. İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq qaydalarla müəyyən
olunur;
4. Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi elmi-tədqiqat və elmipedaqoji təcrübələrin keçirilməsidir;
5. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi ixtisaslaşdırılmış şuraların iclaslarında aparılır;
6. İxtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının strukturu tədris və elmi
tədqiqat hissəsindən ibarətdir;
7. Dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsinə 14, tətillərə isə 12 həftə ayrılır.

A) 1, 2, 5, 6
B) 2, 3, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6
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D) 1, 3, 4, 7
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

61. Təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini müəyyələşdirin.
A) Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlətictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan yeni idarəetmə sistemini
formalaşdırmaq
B) Məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan
hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və
yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək
C) Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunu,
dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizmini
yaratmaq
D) Ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik,
keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan
təhsil sistemini yaratmaq
E) Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və
texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən
yüksək nüfuzlu təhsilverən formalaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

62. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası neçə illik ümumi
təhsil sisteminin yaradılmasını nəzərdə tutur?
A) 15 illik
B) 11 illik
C) 14 illik
D) 12 illik
E) 16 illik
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

63. Hansı qurum təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının icrasının gedişi barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə hər il hesabat təqdim edir?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Ombudsman Aparatı
D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
E) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

64. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik,
dövlət–ictimai xarakterli və dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması strateji istiqamətinə aid olan hədəf hansıdır?
A) Təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması
B) Ali təhsil müəssisələrinə təhsilin məzmununun tətbiqi müstəqilliyinin verilməsi
C) Təhsillə bağlı media və internet resurslarının inkişafının təmin edilməsi
D) Beynəlxalq təcrübə əsasında təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası sisteminin
yaradılması
E) Təhsilin keyfiyyətinin təminatı üzrə yeni sistemin yaradılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

65. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılmasına aiddir:
1. Təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri və yeni hesabatvermə modelinin
yaradılması;
2. Təhsil pillələrinin bütün səviyyələrini əhatə edən yeni qiymətləndirmə mexanizmlərinin
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hazırlanması;
3. Təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması;
4. Əmək bazarının mütəmadi öyrənilməsi sisteminin yaradılması;
5. Təhsillə bağlı media və internet resurslarının inkişafının təmin edilməsi;
6. Müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin yaradılması.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 1, 4, 5
E) 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası. AR
Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

66. "ADA" Universitetində Niderlandın hansı universiteti ilə beynəlxalq ikili diplom
proqramı həyata keçirilir?
A) Heriot-Vat Universiteti
B) Strasburq Universiteti
C) Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti
D) Maastrixt Menecment Məktəbi
E) Miçiqan Dövlət Universiteti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

67. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkənin ali təhsil
müəssisələrinin akademik imkanlarının gücləndirilməsi məqsədilə həyata keçirilməsi
nəzərdə tutulan tədbiri müəyyən edin.
A) Xarici ali təhsil müəssisələrində çalışan azərbaycanlı mütəxəssislərin beynəlxalq ikili
diplom proqramlarının təsis edildiyi AR ali təhsil müəssisələrində əmək fəaliyyətinə cəlb
edilməsinin təmin olunması
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B) Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi ixtisas proqramlarının və
təhsil səviyyələrinin seçilməsi meyarlarının hazırlanması
C) AR-nın ali təhsil müəssisələrində ölkənin ehtiyac duyulan ixtisas proqramları üzrə
nüfuzlu xarici ali təhsil müəssisələri ilə birgə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təşkili
D) AR vətəndaşlarının doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alacaqları ixtisas istiqamətlərinin
respublikanın inkişaf prioritetlərinə uyğun müəyyən edilməsi
E) Beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata keçiriləcəyi xarici tərəfdaş ali təhsil
müəssisələrinin seçilməsi prosedurları və meyarlarının hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

68. Dövlət Proqramı çərçivəsində nüfuzlu xarici tərəfdaş ali təhsil müəssisələrinin seçimi,
xarici mütəxəssislərin cəlb olunması ilə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssisələrində inzibati heyətin təlimi proqramlarının, elmi-pedaqoji heyətin təlimi və
tədris proqramlarının yenilənməsi, beynəlxalq ikili diplom proqramının maliyyələşdirilməsi
üçün hansı tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?
A) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almaları
üçün ixtisas istiqamətləri üzrə beynəlxalq reytinqləri nəzərə alınmaqla xarici ali təhsil
müəssisələrinin siyahısının müəyyən edilməsi
B) Əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla, beynəlxalq ikili diplom proqramlarının həyata
keçiriləcəyi Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisələrində çalışacaq əcnəbi professormüəllim heyətinin mühazirəyə cəlb ediləcəyi tədris fənlərinin siyahısının hazırlanması
C) Dövlət Proqramına uyğun olaraq təhsil sahəsində normativ hüquqi aktların
təkmilləşdirilməsi, o cümlədən xaricdə doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alacaq şəxslərin
seçiminə və onların təhsillərinin maliyyələşdirilməsinə dair normativ hüquqi aktların
hazırlanması
D) Dövlət Proqramı çərçivəsində doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil alanların
işəgötürənlərlə birbaşa əlaqələndirilməsi, araşdırma və təhsil nailiyyətlərinin monitorinq
sisteminin yaradılması
E) Xaricdə doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almış şəxslərin Azərbaycan Respublikasında
işlə təmin olunmaları məqsədilə tədbirlər görülməsi, bununla bağlı normativ hüquqi
aktların müddəalarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

69. 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramının icrasından nə kimi nəticələrin əldə
olunması gözlənilir?
1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına aparıcı ölkələrin ali təhsil standartları
çərçivəsində keyfiyyətli təhsil almaq imkanının genişləndirilməsi;
2. Yerli ali təhsil müəssisələrində beynəlxalq ikili diplom proqramlarının təsis edilməsi;
3. Ölkənin əmək bazarının tələbatı əsasında müəyyən olunmuş peşə və ixtisaslar üzrə
yüksəkixtisaslı kadr potensialının formalaşdırılmasına nail olunması;
4. İşəgötürənlərlə əlaqələrin qurulması nəticəsində Dövlət Proqramı çərçivəsində
doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil almış məzunların işlə təminatı;
5. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində tədris olunan beynəlxalq ikili
diplom proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyasına nail olunması;
6. İnsan kapitalının inkişafına dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi;
7. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin akademik imkanlarının
gücləndirilməsi.
A) 1, 3, 4, 5
B) 3, 4, 5, 7
C) 2, 3, 5, 6
D) 1, 2, 5, 7
E) 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

70. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti;
2. Bakı Ali Neft Məktəbi;
3. "ADA" Universiteti;
4. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti.
a) Strasburq Universiteti;
b) Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti;
c) Heriot-Vat Universiteti;
d) Miçiqan Dövlət Universiteti.
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A) 1-c; 2-b; 3-d; 4-a
B) 1-d; 2-c; 3-a; 4-b
C) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a
D) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b
E) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: 2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı. AR
Prezidentinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

71. Diplomu və onun əlavəsini itirən şəxsin ərizəsinə hansı qəzetdə verilən elan əlavə
olunur?
A) Respublika
B) Yeni Azərbaycan
C) Xalq
D) Ədalət
E) Azərbaycan müəllimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

72. Diplomun məzuna şəxsən təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, diplom məzunun
qanuni nümayəndəsinə və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə müəyyən olunmuş
qaydada tərtib olunmuş nə əsasında verilir?
A) Arayış
B) Etibarnamə
C) Sərəncam
D) Çıxarış
E) Akt
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

73. Diplomun müəyyən edilmiş qaydalar üzrə alınması, qeydiyyatı, saxlanılması və
uçotunun aparılması işinin təşkili üçün məsuliyyət daşıyırlar (tam və düzgün cavab):
1. AMEA-nın vitse-prezidenti;
2. Ali təhsil müəssisələrinin rəhbərləri;
3. Ali təhsil müəssisələrinin prorektorları;
4. Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri;
5. AMEA-nın prezidenti.
A) 2, 5
B) 1, 3
C) 2, 3
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

74. Diplomda məzunun soyadı, adı, atasının adı hansı sənəd əsasında yazılır?
A) Qərar
B) Diplomun əlavəsi
C) Şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd
D) Əmr
E) Doğum haqqında şəhadətnamə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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75. Bakalavr və magistr diplomlarının nümunəsi ilə bağlı aşağıda qeyd olunan
müddəalardan hansı biri doğrudur?
A) Magistratura səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün sol səhifənin yuxarı hissəsində
yazılan "MAGİSTR DİPLOMU" sözlərinin altında qırmızı rənglə "Fərqlənmə" sözü yazılır
B) Diplom və diploma əlavə Azərbaycan Respublikasının dövlət dili ilə yanaşı, məzunun
yazılı müraciəti ilə rus və ingilis dilində də tərtib edilə bilər
C) Bakalavr diplomunun üz qabığı dermantin materialdan hazırlanır və yuxarı hissəsində
relyeflə Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi, aşağı hissəsində isə “BAKALAVR
DİPLOMU” sözləri həkk olunur
D) Beşrəqəmli nömrələnmə son həddə çatdıqdan sonra № işarəsində əvvəlki hərf
Azərbaycan əlifbasının ardıcıllığı ilə yeni hərflə əvəz edilir və nömrələnmə yenidən aparılır
E) Bakalavriat səviyyəsini fərqlənmə ilə bitirənlər üçün diplomun sağ səhifəsinin aşağı
hissəsində yazılan "BAKALAVR DİPLOMU" sözlərinin altında qırmızı rənglə "Fərqlənmə"
sözü yazılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

76. "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları"na görə
diplom və diploma əlavə dövlət dili ilə yanaşı, məzunun yazılı müraciəti ilə hansı dildə də
tərtib edilə bilər?
A) Rus dilində
B) İngilis və rus dilində
C) Türk dilində
D) İngilis dilində
E) Azərbaycan və rus dilində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

77. Diplomların verilməsi ilə bağlı doğru bəndi seçin.
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A) Diplomun və onun əlavəsinin və ya onların dublikatlarının hazırlanması və verilməsinə
görə diplomalanlardan qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada rüsum alınır
B) Diplomun verilməsinin qeydiyyatı ayrıca kitabda aparılır, illər üzrə davam etdirilir və
həmin kitab daimi olaraq ali təhsil müəssisəsində, AMEA-da saxlanılır
C) Ali təhsil müəssisəsi, AMEA diplomu və onun əlavəsini itirən şəxsin ərizəsinə əsasən 10
gün müddətində diplomun və onun əlavəsinin dublikatını verir
D) Diplomun məzuna şəxsən təqdim edilməsi mümkün olmadıqda, diplom məzunun qanuni
nümayəndəsinə və ya məzunun adından çıxış edən digər şəxsə müəyyən olunmuş qaydada
tərtib olunmuş arayış əsasında verilir
E) Diplom məzunlara ali təhsil müəssisəsini, AMEA-nı bitirdikdən sonra 30 gün, xüsusi
hallarda 15 gün müddətində verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

78. "Təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydaları"na
əsasən qeydiyyat kitabına aşağıdakı məlumatlardan hansı daxil edilmir?
A) İxtisasın (ixtisaslaşmanın) adı
B) Alınan ali peşə-ixtisas (elmi-ixtisas) dərəcəsi
C) Diplomun verilmə tarixi
D) İxtisasın (ixtisaslaşmanın) nömrəsi
E) Diplomalanın soyadı, adı, atasının adı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

79. Bakalavr və magistr diplomlarının nümunəsi ilə bağlı yanlış bəndləri seçin.
1. Diplom 15x21 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur;
2. Diplom və diploma əlavə dövlət dili ilə yanaşı, məzunun yazılı müraciəti ilə ingilis dilində
də tərtib edilə bilər;
3. Diplom və diploma əlavə Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilir;
4. Diploma əlavə qoruyucu nişanlı xüsusi kağızda çap edilir;
5. Diplom 12.5x17 sm ölçüdə kitabça şəklində çap olunur;
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6. Diploma əlavə dermantin materialdan hazırlanır;
7. Bakalavr və magistr diplomları bakalavr və magistr təhsil səviyyələrini başa vurmuş
şəxslərə verilir;
8. Diplomun sağ aşağı kənarında möhür yeri və diplomun verilməsinə məsul olan şəxslərin
imzası üçün yer saxlanılır.
A) 3, 5, 6, 8
B) 2, 3, 5, 6
C) 1, 2, 4, 7
D) 4, 6, 7, 8
E) 1, 3, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

80. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının hazırlanması, saxlanılması və
doldurulması ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansılar düzgündür?
1. Diplom blankları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyində ali təhsil
müəssisələrində və AMEA-da ciddi hesabat sənədləri kimi saxlanılır;
2. Diplomda ali təhsil müəssisəsinin, adı, AMEA onların Nizamnaməsinə uyğun yazılır;
3. Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr diplomlarının nümunələri Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir;
4. Doldurulan zaman korlanmış diplom blankları xüsusi protokolla silinir;
5. Diplom blankları tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, mövcud
qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərən bütün ali təhsil müəssisələrinə və AMEA-na
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilir;
6. Diplom kalliqrafik xətlə göy tuşla yazılır.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin bakalavr və magistr səviyyələrində təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin nümunələri və onların verilməsi Qaydası. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il
29 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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81. Tabeliyindən və mülkiyyət növündən asılı olmayaraq tələbələrin bir ali təhsil
müəssisəsindən və ya ixtisasdan digərinə köçürülməsi, xaric olunmuş şəxslərin tələbələr
sırasına bərpası (əvvəl təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsinə öz ixtisası üzrə bərpası istisna
olmaqla) hansı orqanın razılığı ilə həyata keçirilir?
A) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının
C) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
D) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
E) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

82. Tələbə müxtəlif proqramlar əsasında xarici ölkələrə təhsil almağa getdikdə, akademik
məzuniyyət hansı müddətə verilir?
A) 2 il müddətinədək
B) Həkim-məsləhət komissiyasının arayışında göstərilən müddətə
C) 1 il müddətinədək
D) Proqramda göstərilən müddətə
E) Xidmətdən tərxis edilənədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

83. Bir ali təhsil müəssisəsindən və (və ya) ixtisasdan digərinə köçürülmək, eləcə də
təhsilalma formasını dəyişmək istəyən tələbə müvafiq sənədləri əlavə etməklə Təhsil
Nazirliyinə hansı sayt üzərindən elektron ərizə ilə müraciət edir?
A) www.miq.edu.az
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B) www.dim.gov.az
C) www.transfer.edu.az
D) www.aak.gov.az
E) www.sy.edu.az
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

84. Tələbənin köçürüldüyü ali təhsil müəssisəsinin rektoru, Təhsil Nazirliyindən razılıq
məktubu və tələbənin şəxsi işi daxil olduqdan sonra, nə qədər müddətdə akademik
transkriptlə köçürüldüyü ixtisasın tədris planındakı fənlər üzrə kreditləri müqayisə edir,
uyğun olanları nəzərə alır və onun tələbə kontingentinə daxil edilməsi barədə əmr verir?
A) Üç gün
B) Beş iş günü
C) Üç iş günü
D) Beş gün
E) Bir iş günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

85. DİM tərəfindən keçirilən imtahanlarda iştirak etmədikləri halda xarici ölkə ali təhsil
müəssisələrində əyani təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkənin ali
təhsil müəssisələrinə köçürülməsi məsələsinə baxılması zamanı nəzərə alınan hallara aid
deyil:
A) Köçürülmə səbəbləri
B) Yerli və beynəlxalq müsabiqə və yarışlarda əldə etdiyi göstəricilər
C) Beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda qazandığı nəticələr
D) Qənaətbəxş akademik göstəriciləri
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E) Təhsil aldığı ali təhsil müəssisənin dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələri
reytinqlərində yer alması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

86. "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
ali təhsil müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər neçə ay müddətində ali təhsil müəssisəsinə
bərpa olunmadıqda çağırışa möhlət hüquqlarını itirirlər və ümumi əsaslarla müddətli
həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar?
A) 12 ay
B) 3 ay
C) 15 ay
D) 9 ay
E) 6 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

87. Hansı hallarda bakalavriat səviyyəsində (hüquqşünaslıq və əsas (baza ali) tibb ixtisasları
istisna olmaqla) tələbənin köçürülməsi DİM tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında
topladığı bal nəzərə alınmadan aparılır?
1. Bakıda yerləşən dövlət ali təhsil müəssisəsindən ölkənin regionlarında yerləşən ali təhsil
müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə) köçürüldükdə;
2. Ölkənin bir regionunda yerləşən ali təhsil müəssisəsindən digər regionda yerləşən (Bakı
və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla) ali təhsil müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə)
köçürüldükdə;
3. Bakıda yerləşən dövlət ali təhsil müəssisəsindən ölkənin regionlarında (Sumqayıt şəhəri
istisna olmaqla) yerləşən ali təhsil müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə) köçürüldükdə;
4. Ölkənin bir regionunda yerləşən ali təhsil müəssisəsindən digər regionda yerləşən ali
təhsil müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə) köçürüldükdə;
5. Ölkə ali təhsil müəssisələrinə beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda qazandığı nəticələr (SAT,
TOEFL İBT, İELTS və s.) əsasında qəbul olunduqda;
6. Təhsil haqqı borcu olmadıqda;
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7. Akademik məzuniyyətdən qayıtdıqda əvvəl təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsində öz
ixtisası üzrə kadr hazırlığı aparılmadıqda həmin müəssisədə digər ixtisas üzrə tələbələr
sırasına daxil edildikdə.

A) 3, 5, 6, 7
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 5, 7
D) 1, 3, 4, 6
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

88. Bir ali təhsil müəssisəsindən və (və ya) ixtisasdan digərinə köçürülmək, eləcə də
təhsilalma formasını dəyişmək istəyən tələbə müəyyən sənədləri əlavə etməklə Təhsil
Nazirliyinə elektron ərizə ilə (www.transfer.edu.az) müraciət edir. Həmin sənədlərə
verilənlərdən hansılar aid ola bilməz?
1. Köçürülmə səbəblərini təsdiq edən sənədlər;
2. Təhsil haqqı borcunun olmaması;
3. Təhsil müəssisəsinə gediş-gəlişi təsdiq edən sənədlər;
4. Akademik arayış;
5. Kitabxanaya borcunun olmaması;
6. Qənaətbəxş akademik göstəricilər;
7. Beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda (SAT, TOEFL, İELTS və s.) qazandıqları nəticələri
təsdiq edən rəsmi sənədlər.

A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 7
C) 2, 4, 7
D) 3, 5, 6
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

89. Hansı hallarda magistratura səviyyəsində (hüquqşünaslıq ixtisası istisna olmaqla)
tələbənin köçürülməsi DİM tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında topladığı bal nəzərə
alınmadan aparılır? Tam və doğru cavabı seçin.
1. Akademik məzuniyyətdən qayıtdıqda əvvəl təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsində öz
ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə kadr hazırlığı aparılmadıqda öz ixtisaslaşması üzrə digər ali
təhsil müəssisəsinə və ya həmin müəssisədə öz ixtisasına daxil olan digər ixtisaslaşma üzrə
tələbələr sırasına daxil edildikdə;
2. Ölkə ali təhsil müəssisələrinə beynəlxalq səviyyəli imtahanlarda qazandığı nəticələr (SAT,
TOEFL İBT, İELTS və s.) əsasında qəbul olunduqda;
3. Ölkənin bir regionunda yerləşən ali təhsil müəssisəsindən digər regionda yerləşən (Bakı
və Sumqayıt şəhərləri istisna olmaqla) ali təhsil müəssisəsinə (öz ixtisası üzrə)
köçürüldükdə;
4. Bakıda yerləşən dövlət ali təhsil müəssisəsindən öz ixtisası (ixtisaslaşması) üzrə ölkənin
regionlarında (Sumqayıt şəhəri istisna olmaqla) yerləşən ali təhsil müəssisəsinə
köçürüldükdə.
A) 1 və 4
B) Yalnız 1
C) 2 və 4
D) Yalnız 3
E) 1, 3 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

90. Tələbəyə akademik məzuniyyət hansı hallarda və müddətə verilir?
1. Ailə vəziyyətinə görə - 1 il müddətinədək;
2. Səhhətinə görə - həkim-məsləhət komissiyasının arayışında göstərilən müddətə;
3. Müxtəlif proqramlar əsasında xarici ölkələrə təhsil almağa getdikdə - qanunvericiliklə
müəyyən olunmuş müddətə;
4. Ailə vəziyyətinə görə - 2 il müddətinədək;
5. Sosial məzuniyyətə çıxdıqda - qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətə;
6. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırıldıqda - xidmətdən tərxis edilənədək.
A) 2, 4, 5
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B) 1, 3, 6
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Qaydalar. AR Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 15.11.2017ci il tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

91. Ali təhsil müəssisəsində tədris ali təhsil pilləsi üzrə təhsilin məzmununu və
mənimsənilməsi qaydalarını müəyyən edən təhsil proqramları ilə həyata keçirilir. Bəs
həmin təhsil proqramları hansı qurum tərəfindən təsdiq olunur?
A) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

92. Ali təhsil müəssisəsi hansı normativ hüquqi akt ilə publik hüquqi şəxslər üçün müəyyən
edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir?
A) "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
B) "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
C) "Rəsmi statistika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
E) "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

93. Ali təhsil müəssisəsinin cari fəaliyyətinə rəhbərlik edir və bu fəaliyyət üçün şəxsən
məsuliyyət daşıyır:
A) Metodist
B) Dekan
C) Müşavir
D) Tyutor
E) Rektor
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

94. Bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsində təhsil necə həyata keçirilir?
A) Yalnız ödənişli əsaslarla
B) Dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla
C) Yalnız bələdiyyə hesabına
D) Yalnız dövlət hesabına
E) Bələdiyyə hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

95. Dövlət tərəfindən yaradılmış ali təhsil müəssisəsinin yenidən təşkilini və ləğv edilməsini
hansı subyekt ilə razılaşdırmaqla, onun yaradılması tapşırılmış icra hakimiyyəti orqanı
həyata keçirir?
A) AMEA-nın Prezidenti ilə
B) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
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C) Ali Attestasiya Komissiyasının sədri ilə
D) Azərbaycan Respublikasının Baş naziri ilə
E) Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

96. Öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün ali təhsil müəssisəsinin hansı hüquqları vardır?
A) Maddi-texniki və tədris bazasının möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi
istiqamətində işlər görmək
B) Elmi, ixtisaslaşdırılmış və dissertasiya şuralarının işini təşkil etmək və həyata keçirmək
C) Müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz
fəaliyyətinə cəlb etmək
D) Ali təhsil müəssisəsinin əməkdaşlarının əlavə təhsili və peşəkarlığının yüksəldilməsi
üçün tədbirlər görmək
E) Dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, təhsilalanların zəruri biliyə və həyati
bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

97. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları ilə
bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı biri düzgündür?
A) Ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi
müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növləri ilə məşğul ola bilər
B) Dövlət tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar mənbələrdən əldə
etdiyi vəsaitin ən azı 50 faizi təhsilverənlərin sosial müdafiəsinə yönəldilir
C) Ali təhsil müəssisəsinin əmlakından müəyyən hallarda təhsildənkənar məqsədlər üçün
istifadə edilə bilər
D) Dövlət tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin müəyyən etdiyi müvafiq normativlərə uyğun maliyyələşdirilir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Ali təhsil müəssisəsi ona verilmiş əmlakdan qanunla və nizamnaməsi ilə müəyyən
olunmuş məqsədlərə uyğun istifadə edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

98. Ali təhsil müəssisəsinin rektorunun səlahiyyətləri hansılardır?
1. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnamə fondunun miqdarının müəyyən edilməsi;
2. Ali təhsil müəssisəsinin yenidən təşkil və ləğv edilməsi;
3. Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin təşkili ilə əlaqədar icrası məcburi olan daxili
sərəncam və əmrlərin verilməsi;
4. İnkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, illik maliyyə hesabatlarının təsdiqi;
5. Ali təhsil müəssisəsinin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarının ləğv
edilməsi;
6. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin və strukturunun təsdiqi;
7. Ali təhsil müəssisəsinin işçilərinə vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin,
mükafatların və digər ödənişlərin verilməsinin əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkili.
A) 3, 4, 7
B) 1, 3, 6
C) 2, 4, 5
D) 3, 5, 7
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

99. Ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə hansı qanunlara
uyğun baxmaq kimi vəzifəsi vardır?
1. "Təhsil haqqında" qanuna;
2. "Publik hüquqi şəxslər haqqında" qanuna;
3. "İnformasiya əldə etmək haqqında" qanuna;
4. "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" qanuna;
5. "Elm haqqında" qanuna;
6. "İnzibati icraat haqqında" qanuna.
A) 2, 4, 6
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B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

100. Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsinə əsasən ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyət istiqamətlərinə daxil deyil:
1. Ali təhsil müəssisəsinin müvafiq sahədə beynəlxalq fəaliyyətini və xarici əlaqələrini təmin
edilməsi;
2. Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta ixtisas
təhsili bazasında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə genişprofilli ali təhsilli
mütəxəssislərin hazırlanması;
3. Orta ixtisas və əlavə təhsil proqramlarının həyata keçirilməsi;
4. Elmin müxtəlif sahələri və istiqamətləri üzrə tədqiqatlar aparılması;
5. Ali təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak;
6. İcra orqanlarının yaradılması, onların səlahiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi və
səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilməsi;
7. Doktorantura təhsil səviyyəsində yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması, iхtisas və
elmi dərəcələrin yüksəldilməsi;
8. Ali təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin və strukturunun təsdiqi.
A) 2, 3, 4, 7
B) 1, 2, 4, 5
C) 3, 4, 7, 8
D) 2, 3, 5, 7
E) 1, 5, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət və bələdiyyə tərəfindən yaradılan ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi
Nizamnaməsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq
edilmişdir

101. Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarı 74 olduqda,
təhsialanın biliyi necə qiymətləndirilir?
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A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

102. Ali təhsilin müvafiq səviyyələri üzrə təlim proqramını (kurikulumu) mənimsəmiş,
aralıq və dövlət buraxılış imtahanından müvəffəq qiymət almış tələbələrə ixtisas
dərəcəsindən başqa həmin pilləni bitirməsi haqqında hansı sənəd verilir?
A) Arayış
B) Şəhadətnamə
C) Sertifikat
D) Diplom
E) Attestat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

103. Konkret fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarı 96 olduqda,
təhsialanın biliyi necə qiymətləndirilir?
A) "kafi"
B) "əla"
C) "qənaətbəxş"
D) "yaxşı"
E) "qeyri-kafi"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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104. Bakalavriat səviyyəsində hansı fənn bölümü ixtisasa dair standart və qeyri-standart
məsələləri həll etmək üçün lazımi bilik, bacarıq və vərdişlərin öyrənilməsini təmin
etməlidir?
A) İxtisasın peşə hazırlığı fənləri
B) Humanitar fənlər
C) Ümumi fənlər
D) Sosial fənlər
E) İxtisaslaşma fənləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

105. Magistratura səviyyəsində təhsil proqramları üzrə humanitar fənlər bölümünə ümumi
auditoriya saatlarının neçə faizi ayrılır?
A) 20-25 faizi
B) 40-50 faizi
C) 25-30 faizi
D) 15-20 faizi
E) 10-15 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

106. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil onun bütün səviyyələrini əhatə edən təhsil
proqramları üzrə həyata keçirilir. Aşağıdakılardan hansı ali təhsil proqramına daxildir?
A) Kurs işlərinin (layihələrinin), laboratoriya və qrafik işlərinin yerinə yetirilməsinə,
istehsalat təcrübələrinin yekunları barədə hesabatların hazırlanmasına dair metodiki
tövsiyələr
B) Ali təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları, təlim metodları
sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri
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C) Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi üçün tədris-metodiki materiallar (yoxlama və
test tapşırıqları, imtahan biletləri, tələbələrin müstəqil hazırlığı üçün suallar və s.)
D) İstehsalat təcrübələrinin keçirilməsinə, buraxılış işlərinin və ma-gistrlik
dissertasiyalarının yerinə yetirilməsinə, tələbələrin yekun dövlət attestasiyasına dair
metodiki göstərişlər
E) Pedaqoji prosesin təşkili, tədris planları, fənn proqramları, metodik təminatla bağlı
tövsiyələri, təlimin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqin aparılması qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

107. Aşağıda verilənlərdən hansı ali təhsilin məzmununa və təşkilinə dair minimum
tələblərə aid deyil?
A) Təhsilalanlarda (tələbələrdə) müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət
qabiliyyətli olmaq, informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət
yaratmaq bacarığını formalaşdırmaq
B) Təhsil müəssisəsində tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin insan
ləyaqətinə hörmət etməsi əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsilalana qarşı hər hansı
fiziki və psixoloji zorakılığa yol verməmək
C) Cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla, müxtəlif ixtisaslar üzrə
yüksəkixtisaslı mütəxəssislər, elmi və elmi-pedaqoji kadrlar hazırlamaq
D) Öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların qəbulunda, demokratik təsisatların
fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik müstəqil, yaradıcı şəxsiyyət
və vətəndaş formalaşdırmaq
E) Yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara
yiyələnmək, informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

108. Ali təhsil müəssisələrində tədris işinin hansı növləri yoxdur?
1. Referatların yazılması;
2. Laboratoriya işləri;
3. Esselər;
4. Stajkeçmə;
5. Analitik iş;
6. Doktorantura dissertasiyası;
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7. Məsləhətlər;
8. Sillabus;
9. Fənnin öyrənilməsi ilə bağlı tövsiyələr.
A) 1, 4, 5, 9
B) 2, 4, 6, 8
C) 3, 5, 8, 9
D) 1, 2, 3, 7
E) 2, 5, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

109. Ali təhsil səviyyəsinin ayrı-ayrı ixtisasları (ixtisaslaşmaları) üzrə təhsil proqramları
hansı tədris-metodiki sənədlər əsasında həyata keçirilir?
1. Fənlər üzrə tapşırıqlar;
2. Fənnə aid proqram və multimedia vasitələri;
3. Seminar (praktiki) məşğələlər;
4. İxtisaslaşdırılmış auditoriya, kabinet və laboratoriyaların siyahısı;
5. Fənlər üzrə tapşırıqların yerinə yetirilməsi cədvəli;
6. Kurs işləri (layihələr);
7. Seminar (praktiki) məşğələlərinin planı;
8. İstehsalat və elmi-tədqiqat təcrübəsi.
A) 1, 4, 7, 8
B) 3, 4, 5, 6
C) 2, 5, 6, 7
D) 1, 2, 3, 6
E) 2, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

110. Ali təhsil müəssisələrində təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsində hansı
prinsiplər nəzərdə tutulmalıdır?
1. Qiymətləndirmədə innovativ təlim, informasiya-telekommunikasiya, müasir texnikadan
istifadə edilməsi;
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2. Qiymətləndirmə kriterilərinin ölçüləbilən və etibarlı olması;
3. Qiymətləndirmədə ədalətliliyin, obyektivliyin, şəffaflığın təmin olunması və qiymətin
əsaslandırılması;
4. Qiymətləndirmədə təhsilalanların özünüqiymətləndirmə bacarığının formalaşması,
onlarda öz təlimlərini yaxşılaşdırması istəyinin yaradılması və təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə nail olunması;
5. Qiymətləndirmədə müxtəlif funksiyalardan istifadə olunması;
6. Qiymətləndirmə kriterilərinin aşkar və şəffaf olması.
A) 1, 3, 6
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 4
E) 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 23 aprel tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

111. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsilin birinci səviyyəsi hansıdır?
A) Magistratura
B) Dissertantura
C) Rezidentura
D) Bakalavriat
E) Doktorantura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

112. Təhsilalanların cari, aralıq və dövlət attestasiyası zamanı biliyinin qiymətləndirilməsi
çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir. Bəs balların göstərilən qiymətlər üzrə bölgüsü
hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
B) Ali Attestasiya Komissiyası
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C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
D) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
E) Respublika Elmi Tədqiqat Mərkəzi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

113. Bakı Ali Neft Məktəbinin fakültələrinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bu
vəzifəyə seçilmiş və ya təyin olunmuş kim rəhbərlik edir?

A) Kafedra müdiri
B) Dekan
C) Rektor
D) Metodist
E) Prorektor
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

114. Aşağıda verilənlərdən hansı Bakı Ali Neft Məktəbində keçirilən dərs növü deyil?
A) Elmi-analitik iş
B) Nəzəri məşğələ
C) Yoxlama işi
D) Elmi-tədqiqat işi
E) Praktiki məşğələ
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir
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115. Bakı Ali Neft Məktəbində hansı təhsil səviyyəsi ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas
sahəsinin elmi tədqiqat və ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini
nəzərdə tutur?
A) Adyunktura
B) Rezidentura
C) Doktorantura
D) Bakalavriat
E) Magistratura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

116. Təkrar ali təhsil, ixtisasartırma və yenidənhazırlanma, stajkeçmə və peşə hazırlığı
kurslarına qəbul hansı qurumlar tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A) Respublika Elmi Tədqiqat Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti
B) Ali Attestasiya Komissiyası və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti
C) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti
D) Dövlət İmtahan Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti
E) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

117. Bakı Ali Neft Məktəbində kafedralararası müşavirələrin, elmi-metodiki müzakirələrin
və konfransların keçirilməsini təşkil edir və onlara rəhbərlik edir:
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A) Tyutor
B) Rektor
C) Dekan
D) Kafedra müdiri
E) Prorektor
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

118. Bakı Ali Neft Məktəbində auditoriya dərsləri həftədə bakalavriat səviyyəsində neçə
saatdan çox olmamalıdır?
A) 16 saatdan
B) 45 saatdan
C) 15 saatdan
D) 30 saatdan
E) 25 saatdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

119. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansı biri kafedra müdirinin səlahiyyətlərinə
aiddir?
A) Tələbələri tələbələr sırasından xaric etmək və bərpa etmək üçün rektora təqdimatlar
verir
B) Kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təqdim edir
C) Ayrı-ayrı kafedraların tədris yükünün düzgünlüyünü yoxlayıb, onlara rəy verir
D) Ümumfakültə elmi-metodiki və elmi seminarlarının təşkilini təmin edir
E) Kafedralararası müşavirələrin, elmi-metodiki müzakirələrin və konfransların
keçirilməsini təşkil edir və onlara rəhbərlik edir
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

120. Bakı Ali Neft Məktəbində ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində ümumi auditoriya
saatlarının neçə faizi humanitar fənlərin tədrisinə ayrılır?
A) 15-20 faizi
B) 5-10 faizi
C) 25-30 faizi
D) 10-15 faizi
E) 20-25 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

121. Bakı Ali Neft Məktəbi nizamnaməsinə uyğun olaraq müəyyən vəzifələri yerinə
yetirmək üçün nə kimi işlər görür?
A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil, mədəni-maarif, turizm, maliyyəiqtisad, təsərrüfat, elmi-istehsalat sahələri üzrə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul
olur
B) Ali təhsil müəssisəsinin inzibati-funksional idarəetmə strukturunu və ştat
cədvəlini təsdiq edir
C) Mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinə, ali təhsil müəssisəsində tədris, elm,
tərbiyə, maliyyə-təsərrüfat işlərinin təşkilinə və büdcənin icrasına görə məsuliyyət daşıyır
D) Hər bir şəxsin intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsilalma tələblərini
ödəyir
E) Elmi əlaqələr yaradır, təhsil və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında saziş və
müqavilələr bağlayır, təhsillə bağlı layihələrdə, o cümlədən beynəlxalq layihələrdə
iştirak edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

122. Bakı Ali Neft Məktəbində kafedranın əsas vəzifələrinə aiddir:
A) Tələbələrin dərslərdə iştirakının təmini
B) Kafedralararası müşavirələrin və konfransların
keçirilməsi
C) Ümumfakültə elmi-metodiki və elmi seminarlarının təşkili
D) Fakültə elmi şurasına rəhbərlik
E) Təhsilalanlar arasında tərbiyə işinin təşkili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

123. Ayrılmış əməkhaqqı fondu daxilində və kafedranın büdcədənkənar vəsaiti hesabına
onun ştat tərkibinə dair təklif verir:
A) Metodist
B) Kafedra müdirinin müavini
C) Dekan
D) Kafedra müdiri
E) Dekan müavini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

124. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və
mülahizələrini sərbəst ifadə etmək;
2. Gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək;
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3. Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;
4. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək.
a) Təhsilverənin vəzifəsi;
b) Təhsilalanın hüququ;
c) Təhsilverənin hüququ;
d) Təhsilalanın vəzifəsi.
A) 1-b; 2-a; 3-c; 4-d
B) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
C) 1-b; 2-c; 3-b; 4-a
D) 1-d; 2-b; 3-a; 4-c
E) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

125. Hər bir təhsilalan, valideyn və ya digər qanuni nümayəndə Bakı Ali Neft Məktəbində
tədris
prosesini tənzimləyən müvafiq hüquqi sənədlərlə tanış ola bilər. Həmin sənədlərə aid deyil:
1. Tədris-metodiki sənədlər;
2. Təhsil sahəsində fəaliyyət üçün xüsusi razılıq;
3. Patent və lisenziya;
4. Bakı Ali Neft Məktəbinin nizamnaməsi;
5. Bakı Ali Neft Məktəbinin dövlət akkreditasiyası haqqında sənəd;
6. Müqavilə.

A) 1, 3, 6
B) 2, 5, 6
C) 1, 3, 5
D) 3, 4, 6
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir
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126. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansılar təhsialanların vəzifələrinə aiddir?
1. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
2. Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;
3. Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;
4. Sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
5. Dövlət təhsil standartına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
6. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək.
7. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək.
A) 1, 2, 4
B) 3, 5, 6
C) 1, 6, 7
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

127. Bakı Ali Neft Məktəbi hansı mənbələrdən maliyyələşdirilə bilməz?
1. Dövlət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və layihələr üzrə əldə
olunan vəsaitlər;
2. Hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin,
xarici hüquqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən qrantları, vəsiyyət olunan
vəsaitləri, ianələri və yardımları;
3. Beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə etdiyi qrantlar və
vəsaitlər;
4. Təsisçilərin (himayəçilərin) vəsaitləri;
5. Dövlət hesabına və ödənişli təhsildən əldə olunan vəsaitlər.
A) 4, 5
B) 3, 4
C) 1, 3
D) 2, 5
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

128. Bakı Ali Neft Məktəbində dekanın səlahiyyətləri hansılardır?
1. Ayrılmış əməkhaqqı fondu daxilində və kafedranın büdcədənkənar vəsaiti hesabına onun
ştat tərkibinə dair təklif verir;
2. Kafedra müdirinin müavinləri vəzifələrinə namizədləri təqdim edir;
3. Ümumfakültə elmi-metodiki və elmi seminarlarının təşkilini təmin edir;
4. Təhsil proqramlarının və tədris planlarının dövlət təhsil standartının tələblərinə uyğun
olaraq həyata keçirilməsini təmin edir;
5. Hər il kafedranın fəaliyyəti barədə hesabat təqdim edir;
6. Tələbələrin elmi, pedaqoji və istehsalat təcrübəsinin həyata keçirilməsi üçün şərait
yaradır və onu nəzarətdə saxlayır;
7. Fakültədə, ali təhsil müəssisəsində və kənar təşkilatlarda kafedranı təmsil edir;
8. Tələbələri tələbələr sırasından xaric etmək və bərpa etmək üçün rektora təqdimatlar
verir.

A) 1, 2, 3, 6
B) 2, 3, 4, 7
C) 3, 6, 7, 8
D) 1, 3, 5, 6
E) 3, 4, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

129. Bakı Ali Neft Məktəbinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində qiyabi forma üzrə
auditoriya dərslərinin həcmi baxımından nə kimi fərq vardır?
A) Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat
səviyyəsində 200-260 saata, magistraturada isə 160-200 saata qədər nəzərdə tutulur
B) Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat
səviyyəsində 180-200 saata, magistraturada isə 140-160 saata qədər nəzərdə tutulur
C) Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat
səviyyəsində 160-220 saata, magistraturada isə 120-180 saata qədər nəzərdə tutulur
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D) Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat
səviyyəsində 180-240 saata, magistraturada isə 120-160 saata qədər nəzərdə tutulur
E) Qiyabi forma üzrə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə bakalavriat
səviyyəsində 160-200 saata, magistraturada isə 120-160 saata qədər nəzərdə tutulur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

130. Bakı Ali Neft Məktəbində aşağıdakılardan hansılar təhsilverənlərin vəzifələrinə aiddir?
1. Təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
2. Gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli
vərdişlərdən çəkindirmək;
3. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
4. Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək tutmaq,
ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
5. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
6. Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək;
7. Müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq.
A) 2, 4, 6, 7
B) 1, 2, 4, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 3, 4, 5
E) 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbinin
Nizamnaməsi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 2011-ci il 30 noyabr
tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir

131. Kredit sistemində hansı orqan tərəfindən müəyyən olunmuş formalar üzrə tədris
sənədlərindən istifadə edilir?
A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
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E) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

132. Ali təhsil müəssisələrində və AMEA-da tədris məsləhətçisi necə adlanır?
A) Metodist
B) Laborant
C) Tyutor
D) Assistent
E) Katib
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

133. Ali təhsil müəssisələrində və AMEA-da yay semestri könüllülük prinsipi ilə necə həyata
keçirilir?
A) Dövlət hesabına
B) Ödənişli əsaslarla
C) Bələdiyyə hesabına
D) Ödənişsiz əsaslarla
E) Pulsuz formada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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134. Fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq, onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın
ölçü vahidi necə adlanır?
A) Təhsil krediti
B) Akademik transkript
C) Cari qiymətləndirmə
D) Akademik məsləhətçi
E) Aralıq qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

135. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydalarına əsasən tədris ili 32 həftədən ibarət olan qiyabi
təhsilalma formasında hər semestr üçün neçə kredit müəyyənləşdirilir?
A) 20 kredit
B) 16 kredit
C) 24 kredit
D) 30 kredit
E) 15 kredit
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

136. Tədris planında tədris işinin həcmi kredit vahidləri ilə müəyyən edilir. Bu zaman
kreditlər tələbənin hansı fəaliyyəti üzrə müəyyənləşdirilə bilməz?
A) Buraxılış işini, magistrlik dissertasiyasını hazırlaması və müdafiəsi, eləcə də buraxılış
dövlət imtahanına hazırlığı və həmin imtahanı verməsi
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B) Auditoriya (mühazirə, seminar, praktik məşğələlər, laboratoriya) dərslərində iştirak
etməsi
C) Kurs işini və layihələrini hazırlaması və müdafiə etməsi
D) Auditoriyadankənar (tələbənin müstəqil və müəllimin rəhbərliyi ilə sərbəst işi) işi
E) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyaya cəlb olunması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

137. Yay semestri hansı məqsədlə təşkil olunur?
A) Tələbələrin mobilliyini təmin edilməsi və təhsil proqramlarının dövlətlərarası
müqayisəsi və tanınması prosedurlarının asanlaşdırılması
B) Biliyin qiymətləndirilməsində çoxballı sistemin tətbiq edilməsi
C) Fənlərin prerekvizitliyi gözlənilməklə, ixtisaslaşma fənləri bölümünə daxil olan və ali
təhsil müəssisəsi və AMEA tərəfindən müəyyən edilən seçmə fənlərin kreditlərinin
qazanılması
D) Müvəffəqiyyət qazanılan fəndən qiymətin yüksəldilməsi
E) Buraxılış işinin, magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi, eləcə də buraxılış
dövlət imtahanına hazırlıq və həmin imtahanın verilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

138. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydalarına müvafiq olaraq, tyutorların səlahiyyətləri
hansılardır?
1. Tələbələrin hüquqlarını və akademik maraqlarını qorumaq;
2. Fakültədə dövlət hesabına təhsil alan tələbələri mövcud qaydada təqaüdə təqdim etmək;
3. Tələbələrin fərdi tədris planlarının tərtibi üçün onlara məsləhətlər vermək;
4. Tələbələrin dərslərdə iştirakını təmin etmək;
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5. Yay semestrinin təşkilində iştirak etmək.

A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

139. Kredit sistemi əsasında təşkil olunmuş tədris prosesinin xüsusiyyətləri necədir?
1. Biliyin qiymətləndirilməsində çoxballı sistemin tətbiq edilməsi;
2. Tələbəyə sərbəst iş üçün şəraitin yaradılması;
3. Hər bir fənn üzrə ayrıca jurnalın tərtib edilməsi;
4. Tələbə və təhsilverənlərin mobilliyinin təmin olunması;
5. Hər bir təhsilalanın fərdi tədris planının olması və onların bu planın tərtib edilməsində
iştirak etməsi;
6. Biliyin qiymətləndirilməsində məqbul və qeyri-məqbul sisteminin tətbiq edilməsi;
7. Bütün təhsil müəssisələrində təhsilalma müddətinin tələbənin nailiyyətindən asılı olması.
A) 2, 3, 4, 6
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 2, 4, 5
D) 2, 4, 5, 7
E) 1, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

140. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq, onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın
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ölçü vahidi;
2. Tələbənin tapşırıqları sərbəst və müəllimin rəhbərliyi ilə auditoriyadankənar həyata
keçirdiyi müstəqil işi;
3. Tələbələrin təhsil müəssisəsinin və AMEA-nın müəyyən etdiyi qaydada fənləri seçmə
proseduru;
4. İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris planında göstərilmiş fənlərin tədris illəri üzrə
bölgüsünü əks etdirən sənəd.
a) İxtisasın (ixtisaslaşmanın) tədris qrafiki;
b) Fənlər üzrə qeydiyyat;
c) Tələbənin sərbəst işi;
d) Təhsil krediti.
A) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a
B) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
C) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
D) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b
E) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

141. İxtisasın təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş normativ təhsil müddətinə uyğun,
tədris qrafiki ali təhsil müəssisəsi tərəfindən planlaşdırılan əyani təhsilalma formasının
növü necə adlanır?
A) Akademik mobillik
B) Tədrisə tam cəlb olunma
C) Akademik təqvim
D) Tədrisə qismən cəlb olunma
E) Cari qiymətləndirmə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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142. Tələbənin fərdi tədris planı dedikdə nə başa düşülür?
A) Tələbənin tədris ili ərzində təhsil alacağı fənləri, onların müvafiq kreditlərini, fənlər üzrə
müəllimlərin siyahısını əks etdirən sənəd
B) Müəllimin tədris etdiyi fənləri, mühazirə və məşğələlərə (laboratoriya işlərinə) ayrılan
saatların miqdarını, həmin fənlərin semestrlər üzrə tədrisini, həmçinin fənn üzrə
tələbələrin sayını özündə əks etdirən sənəd
C) Tələbələrin təhsil müəssisəsinin və AMEA-nın müəyyən etdiyi qaydada fənləri seçmə
proseduru
D) Ali təhsil müəssisəsində və AMEA-da tədris ili üzrə nəzərdə tutulmuş tədbirləri özündə
əks etdirən sənəd
E) Tələbənin və professor-müəllim heyətinin ölkədaxili və xarici ölkələrin ali təhsil
müəssisələrində və AMEA-da müvafiq olaraq sərbəst təhsil almaq və akademik fəaliyyət
göstərmək hüququ
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

143. Tələbənin sərbəst işinin növü və forması (fərdi, komanda, qrup tapşırığı və s.) kim
tərəfindən müəyyənləşdirilir?
A) Prorektor
B) Dekan
C) Kafedra müdiri
D) Rektor
E) Fənni tədris edən müəllim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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144. Aşağıdakılardan hansı biri kredit sistemi əsasında təşkil olunmuş tədris prosesinin
xüsusiyyətlərinə aid deyil?
A) Biliyin qiymətləndirilməsində çoxballı sistemin tətbiq edilməsi
B) Tələbə və təhsilverənlərin mobilliyinin təmin olunması
C) Hər bir fənn üzrə ayrıca jurnalın tərtib edilməsi
D) Tələbəyə sərbəst iş üçün şəraitin yaradılması
E) Hər semestrdə tədris qruplarının fənlər üzrə formalaşdırılması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

145. Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı
yanlışdır?
A) AKTS təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş kompetensiyalara nail olmaq üçün tələbənin
iş yükünü müəyyənləşdirən sistemdir
B) AKTS tələbələrin mobilliyini təmin edir və təhsil proqramlarının dövlətlərarası
müqayisəsi prosedurlarını asanlaşdırır
C) AKTS tələbələrin təhsil müəssisəsinin və AMEA-nın müəyyən etdiyi qaydada fənləri
seçmə prosedurudur
D) AKTS təhsil proqramı ilə müəyyən olunmuş kompetensiyalara nail olmaq üçün tələbənin
təhsilalma istiqamətini müəyyənləşdirən sistemdir
E) AKTS tələbələrin mobilliyini təmin edir və təhsil proqramlarının dövlətlərarası tanınması
prosedurlarını asanlaşdırır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

146. Kredit sistemində Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən
olunmuş formalar üzrə istifadə edilən tədris sənədi hansıdır?
A) Fənlər üzrə qeydiyyat
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B) Akademik transkript
C) Ümumi Orta Müvəffəqiyyət Göstəricisi
D) Tələbənin sərbəst işi
E) İxtisas (ixtisaslaşma) üzrə illik işçi tədris planı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

147. Ali təhsil müəssisələrində və AMEA-da kredit sistemi ilə tədrisin təşkili hansı müvafiq
qurumlar tərəfindən tənzimlənir?
1. Audit şöbəsi;
2. Qeydiyyat bölməsi;
3. Monitorinq bölməsi;
4. İnsan resursları şöbəsi;
5. Tədris hissəsi;
6. Keyfiyyətin təminatı şöbəsi;
7. Qiymətləndirmə bölməsi;
8. Ümumi hissə.
A) 2, 4, 6, 8
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 3, 4, 5
D) 2, 3, 5, 7
E) 1, 2, 3, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

148. Tələbənin akademik mobilliyinin təmin edilməsi üçün forması və nümunələri
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən müəyyən
sənədlər olmalıdır. Aşağıdakılardan hansılar həmin sənədlərə daxil deyil?
1. Fənlər üzrə qeydiyyat;
2. Məlumat paketi;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

3. Tədris razılığı;
4. Akademik təqvim;
5. Tələbənin ərizə forması;
6. Akademik transkript.
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 5
D) 4, 6
E) 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

149. Tyutorların nə kimi səlahiyyətləri vardır?
1. Tələbə və təhsilverənlərin mobilliyini təmin edirlər;
2. Tələbələrə fərdi tədris planlarında dəyişikliklər aparmasına yardım göstərirlər;
3. Tələbənin bərpa və xaric olunması üçün rektora təqdimat verirlər;
4. Tələbələrin fərdi tədris planlarının tərtibi üçün onlara məsləhətlər verirlər;
5. Tələbəyə sərbəst iş üçün şəraitin yaradırlar;
6. Tələbələrin hüquqlarını və akademik maraqlarını qoruyurlar.
A) 3, 5, 6
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 6
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

150. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
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kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydalarına əsasən tələbələrin hüquq və vəzifələri ilə bağlı
doğru bəndləri seçin (tam və düzgün cavab).
1. Tələbə öz akademik transkriptini ali təhsil müəssisəsindən və AMEA-dan təhsil aldığı
dövrdə istənilən vaxt əldə edə bilər;
2. Təhsil zamanı tələbə fərdi tədris planına ciddi riayət etməklə, tədris olunan fənləri
mənimsəməyə borcludur;
3. Tələbə öz fərdi tədris planını tərtib edərkən, qanunda və müqavilədə göstərilən
qaydalarla tanış olmalı və tələblərə ciddi riayət etməlidir;
4. Təhsil müddətində əldə etdikləri nəticələrə uyğun olaraq yekun attestasiyanın qərarı ilə
razılaşmayan tələbə üçün apellyasiya təşkil olunur;
5. Bütün ixtisaslar üzrə tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş, o cümlədən nəzərdə
tutulmuş cari attestasiyalardan müvəffəqiyyətlə keçmiş tələbə dövlət attestasiyasından
keçmiş hesab edilir.
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali)
tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində
kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr
tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

151. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

152. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
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A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

153. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

154. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456
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155. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

156. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

157. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

158. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

159. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
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Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

161. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

162. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

163. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
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D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

164. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

165. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

166. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
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C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

167. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

168. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

169. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
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C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

170. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

171. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

172. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
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A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

173. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

174. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

175. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

176. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

177. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

178. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

179. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

180. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

181. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

182. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

183. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

184. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

185. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

186. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001
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187. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

188. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
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