Tədrisin keyfiyyətinə nəzarət şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Dövlət sirri dedikdə nə başa düşülür?
A) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və
metodların, habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu
B) Vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa, müəssisə, idarə və
təşkilatların isə belə məlumatlardan istifadə etməklə işlərin icrasına buraxılması
hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydası
C) Dövlət sirri təşkil edən məlumatların rəmzlər, obrazlar, siqnallar, texniki qərarlar və
proseslər şəklində əks olunduğu maddi obyektlər, o cümlədən fiziki sahələr
D) Dövlətin hərbi, xarici-siyasi, iqtisadi, kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış
fəaliyyəti ilə bağlı olub, dövlət tərəfindən mühafizə edilən və yayılması Azərbaycan
Respublikasının təhlükəsizliyinə ziyan vura bilən məlumatlar
E) Dövlət sirri təşkil edən məlumatların mühafizəsi üçün nəzərdə tutulan texniki,
kriptoqrafik, proqramlı və başqa vasitələr, onların əks olunduğu vasitələr, habelə
məlumatın mühafizəsinin səmərəliliyinə nəzarət vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

2. "Vəzifəli şəxsin və vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması" qaydası
aşağıdakılardan hansı birini nəzərdə tutmur?
A) Onun barəsində səlahiyyətli orqanlar tərəfindən yoxlama tədbirlərinin keçirilməsinə
yazılı razılıq verməsini
B) Dövlət hakimiyyəti orqanının, müəssisə, idarə və təşkilatın rəhbəri tərəfindən dövlət
sirri ilə işləməyə buraxılma haqqında qərar qəbul edilməsini
C) Ona etibar ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymayacağı barədə dövlət
qarşısında öhdəlik götürməsini
D) Dövlət sirri haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tanış olmasını
E) Qismən və müvəqqəti məhdudiyyətlərə rəsmi yazılı razılıq verilməsini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi üçün müəssisə,
idarə və təşkilatlara icazə onların hansı şərtləri yerinə yetirdiyi hallarda verilir?
A) Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə
işləməyə buraxmaqdan imtina üçün əsas verən hallar yarandıqda
B) Əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri bir
dəfə pozduqda
C) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlara malik olan dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə,
idarə və təşkilatlar ləğv edildikdə, təşkilati-hüquqi forması və mülkiyyət növü dəyişdikdə və
ya dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə görülən işlərə son qoyulduqda
D) Təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə
xitam verildikdə
E) Onların strukturlarında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri və məlumatın
mühafizə işi üçün xüsusi hazırlanmış, sayı və ixtisas səviyyəsi dövlət sirrinin mühafizəsinin
təmin olunmasına kifayət edən əməkdaşları olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

4. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa
buraxılması qaydaları müəyyən edilir:
A) Xüsusi nəzarət orqanı tərəfindən
B) Yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən
C) Məhkəmə tərəfindən
D) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
E) Bələdiyyə tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

5. Vəzifəli şəxsin və vətəndaşın ona etibar ediləcək dövlət sirri təşkil edən məlumatları
yaymayacağı barədə dövlət qarşısında götürdüyü öhdəliyi onunla işəgötürən arasında
bağlanan nədə əks olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Bələdiyyənin çıxarışında
B) Sertifikatda
C) Əmək müqaviləsində
D) Xüsusi arayışda
E) Sərəncamda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

6. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə vəzifəli şəxslərin və
vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması hansı qaydada həyata keçirilir?
A) Könüllülük qaydasında
B) Məcburi qaydada
C) Beynəlxalq və daxili qaydada
D) İcbari qaydada
E) Xüsusi qaydada
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

7. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların birgə və başqa işlərin görülməsi ilə əlaqədar
verilməsi haqqında mülahizələrdən yalnız biri düzgündür:
A) Dövlət sirri təşkil edən məlumatları verəndən sonra sifarişçi müəssisə, idarə və ya
təşkilatda dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə edilməklə bağlı işlərin icrasına
buraxılması üçün icazənin olduğunu yəqin etməlidir
B) Birgə və başqa işlərin gedişində icraçı dövlət sirrinin mühafizəsi ilə əlaqədar götürdüyü
öhdəlikləri pozduqda, sifarişçi sifarişin yerinə yetirilməsini pozuntular aradan
qaldırılanadək dayandıra bilər
C) İcraçı dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə işlər görülməsi üçün
sifarişin və dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə edilməsi ilə bağlı işlərin icrasına
buraxılması üçün icazənin ləğv edilməsi məsələsini qaldıra bilər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Müəssisə, idarə və ya təşkilatlar birgə və başqa işlər gördükdə və bununla əlaqədar
dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə zərurəti yarandıqda, onlar müəssisə, idarə
və ya təşkilatlar ilə müqavilələr bağlaya bilməzlər
E) Birgə və başqa işlər görülərkən dövlət sirrinin etibarlı mühafizəsinə nəzarətin təşkili
tərəflərin bağladığı müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq bu işlərin icraçısına həvalə
edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

8. Vəzifəli şəxsin sorğuya mahiyyəti üzrə baxmaqdan boyun qaçırması qüvvədə olan
qanunvericiliyə müvafiq olaraq hansı məsuliyyətə səbəb olur? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1. İntizam məsuliyyətinə;
2. Mülki məsuliyyətə;
3. İnzibati məsuliyyətə;
4. Cinayət məsuliyyətinə.
A) Yalnız 3
B) Yalnız 2
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

9. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən məxfilik müddəti
tam məxfi məlumatlar üçün maksimum neçə ildir?
A) 10 il
B) 50 il
C) 20 il
D) 30 il
E) 75 il

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

10. Aşağıdakılardan hansı hərbi sahədə dövlət sirrini təşkil edən məlumatlardandır?
A) Dövlətin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə keçiriləntədbirləri açıqlayan kadr
hazırlığı haqqında
B) Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlarla
konfidensial əsaslarla əməkdaşlıq edən və əməkdaşlıq etmiş şəxslər haqqında
C) Silah və hərbi texnika nümunələrinin taktiki-texniki xarakteristikaları və döyüşdə tətbiqi
imkanları, hərbi təyinatlı yeni növ maddələrin xüsusiyyətləri, resepturaları və ya
texnologiyaları haqqında
D) Azərbaycan Respublikasında dövlətin müdafiəsinin, təhlükəsizliyinin və hüquq mühafizə
fəaliyyətinin təmin olunması ilə əlaqədar dövlət büdcəsinin xərcləri haqqında
E) Dövlətin təhlükəsizliyinə təsir edən mühüm müdafiə və ya iqtisadi əhəmiyyəti olan elmi
və texniki nailiyyətlər, elmi tədqiqat, təcrübi-konstruktor, layihə işləri və texnologiyaları
haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

11. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların üç məxfilik dərəcəsi və müvafiq olaraq, bu
məlumatların daşıyıcıları üçün üç məxfilik qrifi müəyyənləşdirilir. Həmin qriflər
hansılardır?
1. Xüsusi əhəmiyyətli;
2. Yerli əhəmiyyətli;
3. Məxfi;
4. Qismən məxfi;
5. Beynəlxalq əhəmiyyətli;
6. Tam məxfi.
A) 1, 3, 6
B) 2, 3, 4
C) 3, 5, 6
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 5
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

12. Məlumat daşıyıcısının özündə və ya ona qoşulan sənədlərdə qoyulan, daşıyıcısı olduğu
məlumatın məxfilik dərəcəsini göstərən rekvizitlər necə adlanır?
A) Məxfilik dərəcəsi
B) Dövlət sirri
C) Məxfilik qrifi
D) Məxfilik müddəti
E) Mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

13. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarına rekvizitlər verilir. Rekvizitlərdə
aşağıdakılardan hansı göstərilmir?
A) Daşıyıcını məxfiləşdirən dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə, təşkilatın adı
B) Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanında, müəssisə, idarə və ya təşkilatda qüvvədə olan
məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısının və ya dövlət sirrinə aid edilən məlumatların
siyahısının siyahısının müvafiq bəndinə istinadla, daşıyıcıdakı məlumatların məxfilik
dərəcəsi
C) Qeydiyyat nömrəsi
D) Məlumatların məxfiliyinin açılması tarixi və ya şərti, yaxud buna səbəb ola biləcək hadisə
E) Dövlət sirri təşkil edən məlumatların açıq mübadiləsi sahəsində mövcud olan beynəlxalq
öhdəliklər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

14. Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin qanuniliyi
nədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Dövlətin, cəmiyyətin və vətəndaşların həyati maraqlarının balansı nəzərə alınmaqla,
konkret məlumatın dövlət sirrinə aid edilməsinin və məxfiləşdirilməsinin mümkün iqtisadi,
siyasi, hərbi və digər nəticələrinin ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməsi yolu ilə
məqsədəuyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi
B) Məlumatların yayılmasına və onların daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa
qabaqcadan və ya onların əldə edildiyi (hazırlandığı) andan məhdudiyyət qoyulması
C) Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və
metodların, habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu
D) Dövlət sirrinə aid edilən və məxfiləşdirilən məlumatların "Dövlət sirri haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun müvafiq maddələrinin müddəalarına və Azərbaycan
Respublikasının dövlət sirri haqqında qanunvericiliyinə müvafiqliyi
E) Vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa, müəssisə, idarə və
təşkilatların isə belə məlumatlardan istifadə etməklə işlərin icrasına buraxılması
hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

15. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların qeyri-qanuni yayılması bütövlükdə Azərbaycan
Respublikası və ya mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı üzrə dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan
vurulmaqla nəticələndiyi hallarda məlumatların yayılması faktı üzrə materiallara müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baxıldıqdan sonra nə verilir?
A) Çıxarış
B) Rəy
C) Fərman
D) Protokol
E) Sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

16. Məlumatların yayılmasına və onların daşıyıcıları ilə tanış olmağa buraxılmağa
qabaqcadan və ya onların əldə edildiyi (hazırlandığı) andan məhdudiyyət qoyulması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və məxfiləşdirilməsinin hansı prinsipini ehtiva
edir?
A) Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin əsaslılığı
B) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma
C) Məlumatların vaxtında dövlət sirrinə aid edilməsi və onların məxfiləşdirilməsi
D) Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin qanuniliyi
E) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

17. Xarici siyasət sahəsində hansı məlumatlar dövlət sirrini təşkil edir?
A) Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanlarla
konfidensial əsaslarla əməkdaşlıq edən və əməkdaşlıq etmiş şəxslər haqqında
B) Qoşunların dislokasiyası, həqiqi adları, təşkilati strukturu, şəxsi heyətinin sayı və onların
döyüş təminatı haqqında, həmçinin hərbi-siyasi və ya əməliyyat şəraiti haqqında
C) Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin qüvvə və vasitələri, mənbələri,
metodları, planları və nəticələri haqqında, habelə bu fəaliyyətin maliyyələşdirilməsinin
göstəriciləri haqqında, əgər bu göstəricilər sadalanan məlumatları açıqlayırsa
D) Azərbaycan Respublikasının xarici-siyasi və xarici-iqtisadi fəaliyyəti haqqında, əgər
onların vaxtından əvvəl açıqlanması dövlətin təhlükəsizliyinə ziyan vura bilərsə
E) Dövlətin təhlükəsizliyinə təsir edən mühüm müdafiə və ya iqtisadi əhəmiyyəti olan elmi
və texniki nailiyyətlər, elmi tədqiqat, təcrübi-konstruktor, layihə işləri və texnologiyaları
haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

18. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların digər dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara
verilməsi qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. Bəs qəbul edən tərəfin
ona verilən məlumatların mühafizəsi üzrə öhdəlikləri onunla bağlanmış hansı sənəddə
nəzərdə tutulur?
A) Beynəlxalq müqavilədə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Xidmət müqaviləsində
C) Bələdiyyə müqaviləsində
D) Əmək müqaviləsində
E) Məhkəmə müqaviləsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

19. Hansı məlumatlar dövlət sirrinə aid edilmir və məxfiləşdirilmir?
A) Kəşfiyyat, əks-kəşfiyyat və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində məlumatlar
B) Ekologiya, səhiyyə, sanitariya, demoqrafiya, təhsil, mədəniyyət və kənd təsərrüfatının,
habelə cinayətkarlığın vəziyyəti haqqında məlumatlar
C) Azərbaycan Respublikasının xarici-siyasi və xarici-iqtisadi fəaliyyəti haqqında
məlumatlar
D) İqtisadi əhəmiyyəti olan elmi və texniki nailiyyətlər, elmi tədqiqat, təcrübi-konstruktor,
layihə işləri və texnologiyaları haqqında məlumatlar
E) Hərbi təyinatlı yeni növ maddələrin xüsusiyyətləri, resepturaları və ya texnologiyaları
haqqında məlumatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

20. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına dövlət
hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və ya təşkilat rəhbərinin qərarı ilə hansı hallarda xitam
verilir?
A) Onların sertifikatlaşdırılmış informasiyanı mühafizə vasitələri olduqda
B) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi prosesində
məlumatların mühafizəsinin təmin olunmasına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
təsdiq etdiyi normativ hüquqi sənədlərin tələblərini yerinə yetirdikdə
C) Əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri bir dəfə
pozduqda
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D) Onların strukturlarında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri və məlumatın
mühafizə işi üçün xüsusi hazırlanmış, sayı və ixtisas səviyyəsi dövlət sirrinin mühafizəsinin
təmin olunmasına kifayət edən əməkdaşları olduqda
E) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlara malik olan dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə,
idarə və təşkilatlar ləğv edildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

21. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi üçün müəssisə,
idarə və təşkilatlara icazə onların hansı şərtləri yerinə yetirdiyi hallarda verilir?
A) Əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri bir
dəfə pozduqda
B) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlara malik olan dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə,
idarə və təşkilatlar ləğv edildikdə, təşkilati-hüquqi forması və mülkiyyət növü dəyişdikdə və
ya dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə etməklə görülən işlərə son qoyulduqda
C) Müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə
işləməyə buraxmaqdan imtina üçün əsas verən hallar yarandıqda
D) Təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə
xitam verildikdə
E) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi prosesində
məlumatların mühafizəsinin təmin olunmasına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
təsdiq etdiyi normativ hüquqi sənədlərin tələblərini yerinə yetirdikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

22. Dövlətin, cəmiyyətin və vətəndaşların həyati maraqlarının balansı nəzərə alınmaqla,
konkret məlumatın dövlət sirrinə aid edilməsinin və məxfiləşdirilməsinin mümkün iqtisadi,
siyasi, hərbi və digər nəticələrinin ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməsi yolu ilə
məqsədəuyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və
məxfiləşdirilməsinin hansı prinsipidir?
A) Məlumatların vaxtında dövlət sirrinə aid edilməsi və onların məxfiləşdirilməsi
B) Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin qanuniliyi
C) Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin vəhdətliliyi
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Məlumatların vaxtında dövlət sirrinə aid edilməsi və onların sadələşdirilməsi
E) Məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsinin və onların məxfiləşdirilməsinin əsaslılığı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

23. Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının məlumatların dövlət sirrinə aid edilməsi və
mühafizəsi sahəsində səlahiyyətləri hansılardır?
1. Dövlət sirrinin mühafizəsi sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair müvafiq dövlət
hakimiyyəti orqanlarına təkliflər verirlər;
2. Göstərilən işlərə baxılması prosesində dövlət sirrinin mühafizəsini təmin edirlər;
3. Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin pozulması üzrə işlərə
baxırlar;
4. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılan və ya buraxılmış şəxslərin
hüquqlarının məhdudlaşdırılması üzrə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata
keçirirlər;
5. Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarında vəzifəli şəxslərin dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə
səlahiyyətlərini müəyyən edirlər;
6. Dövlət sirrinin mühafizəsi sahəsində dövlət proqramlarının işlənib hazırlanmasını və
yerinə yetirilməsini təşkil edirlər.
A) 1, 5, 6
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

24. Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcılarına rekvizitlər verilir ki, həmin rekvizitlərdə
göstərilir:
1. Qeydiyyat nömrəsi;
2. Məlumatların məxfiliyinin açılması tarixi və ya şərti, yaxud buna səbəb ola biləcək hadisə;
3. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların siyahısı;
4. Məxfilik qrifi;
5. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanında, müəssisə, idarə və ya təşkilatda qüvvədə olan
məxfiləşdirilməli məlumatlar siyahısının və ya dövlət sirrinə aid edilən məlumatların
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siyahısının siyahısının müvafiq bəndinə istinadla, daşıyıcıdakı məlumatların məxfilik
dərəcəsi;
6. İnformasiyanı mühafizə vasitələri;
7. Daşıyıcını məxfiləşdirən dövlət hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə, təşkilatın adı.
A) 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 5, 7
C) 3, 5, 6, 7
D) 1, 2, 3, 5
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

25. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə məlumatların
məxfiliyinin açılması üçün əsaslar hansılardır? Tam və düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılan və ya buraxılmış şəxslərin
hüquqlarının məhdudlaşdırılması;
2. Azərbaycan Respublikasında dövlət sirri təşkil edən məlumatların açıq mübadiləsi
sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklər götürməsi;
3. Obyektiv halların dəyişməsi nəticəsində dövlət sirri təşkil edən məlumatların
mühafizəsinin məqsədəuyğunluğunun aradan qalxması;
4. Məxfilik müddətinin bitməsi;
5. Dövlətin müdafiəsinin, təhlükəsizliyinin və hüquq mühafizə fəaliyyətinin təmin olunması.
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
C) 2, 4, 5
D) 1, 4
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

26. Dövlət sirrini mühafizə orqanlarına aiddir:
1. Beynəlxalq təşkilatlar və onların müxtəlif ölkələrdəki aidiyyəti struktur bölmələri;
2. Dövlət hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə, təşkilatlar və onların dövlət sirrinin
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mühafizəsi üzrə struktur bölmələri;
3. Yerli özünüidarəetmə orqanları;
4. Müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları.
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

27. Vəzifəli şəxsin və ya vətəndaşın dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına dövlət
hakimiyyəti orqanı, müəssisə, idarə və ya təşkilat rəhbərinin qərarı ilə hansı hallarda xitam
verilir?
1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi prosesində
məlumatların mühafizəsinin təmin olunmasına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
təsdiq etdiyi normativ hüquqi sənədlərin tələblərini yerinə yetirdikdə;
2. Onların sertifikatlaşdırılmış informasiyanı mühafizə vasitələri olduqda;
3. Əmək müqaviləsinə əsasən dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri bir dəfə
pozduqda;
4. "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun müvafiq maddəsinə
uyğun olaraq vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina
üçün əsas verən hallar yarandıqda;
5. Təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə
xitam verildikdə;
6. Onların strukturlarında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri və məlumatın
mühafizə işi üçün xüsusi hazırlanmış, sayı və ixtisas səviyyəsi dövlət sirrinin mühafizəsinin
təmin olunmasına kifayət edən əməkdaşları olduqda.
A) 2, 3, 6
B) 1, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

28. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi üçün müəssisə,
idarə və təşkilatlara icazə onların hansı şərtləri yerinə yetirdiyi hallarda verilir (tam və
doğru cavab)?
1. Onların strukturlarında dövlət sirrinin mühafizəsi üzrə struktur bölmələri və məlumatın
mühafizə işi üçün xüsusi hazırlanmış, sayı və ixtisas səviyyəsi dövlət sirrinin mühafizəsinin
təmin olunmasına kifayət edən əməkdaşları olduqda;
2. Dövlət sirri təşkil edən məlumatlardan istifadə ilə bağlı işlərin görülməsi prosesində
məlumatların mühafizəsinin təmin olunmasına dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
təsdiq etdiyi normativ hüquqi sənədlərin tələblərini yerinə yetirdikdə;
3. Təşkilati və (və ya) ştat tədbirləri ilə əlaqədar onunla bağlanmış əmək müqaviləsinə
xitam verildikdə;
4. Onların sertifikatlaşdırılmış informasiyanı mühafizə vasitələri olduqda;
5. Vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı dövlət sirri ilə işləməyə buraxmaqdan imtina üçün əsas
verən hallar yarandıqda.
A) 2, 3
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 2, 4
E) 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

29. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Dövlət sirri təşkil edən məlumatların rəmzlər, obrazlar, siqnallar, texniki qərarlar və
proseslər şəklində əks olunduğu maddi obyektlər, o cümlədən fiziki sahələr;
2. Dövlət sirrini mühafizə orqanlarının, dövlət sirri təşkil edən məlumatların və həmin
məlumatların daşıyıcılarının mühafizəsi üçün bu orqanların istifadə etdikləri vasitə və
metodların, habelə bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu;
3. Vətəndaşların dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa, müəssisə, idarə və
təşkilatların isə belə məlumatlardan istifadə etməklə işlərin icrasına buraxılması
hüququnun rəsmiləşdirilməsi qaydası;
4. Səlahiyyətli vəzifəli şəxsin icazəsi ilə konkret şəxsin dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla
tanış olması qaydası.
a) Dövlət sirrinin mühafizəsi sistemi;
b) Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılma;
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c) Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla tanış olmağa buraxılma;
d) Dövlət sirri təşkil edən məlumatların daşıyıcıları.
A) 1-b; 2-c; 2-a; 4-d
B) 1-a; 2-c; 3-d; 4-b
C) 1-d; 2-a; 3-b; 4-c
D) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
E) 1-a; 2-d; 3-b; 3-c
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu

30. Dövlət sirrinin mühafizəsi ilə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgündür?
1. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılan və ya əvvəllər buraxılmış vəzifəli şəxsin və ya
vətəndaşın hüquqları daimi və müvəqqəti məhdudlaşdırıla bilər;
2. Dövlət sirri ilə işləməyə, bir qayda olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
buraxılırlar;
3. Dövlət sirrinin mühafizəsi dövlət hakimiyyəti orqanlarının, müəssisə, idarə və
təşkilatların əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir;
4. Dövlət sirri ilə işləməyə buraxılmasına xitam verilməsi vəzifəli şəxsi və ya vətəndaşı
dövlət sirri təşkil edən məlumatları yaymamaq haqqında götürdüyü öhdəliklərdən azad
etmir;
5. İnformasiyanı mühafizə vasitələrinə onların müvafiq məxfilik dərəcəsi olan məlumatların
mühafizəsi tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən arayış verilməlidir;
6. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, müəssisə, idarə və təşkilatlarda dövlət sirri təşkil edən
məlumatların mühafizəsinin təşkili üçün məsuliyyət onların rəhbərlərinin üzərinə qoyulur;
7. Vəzifəli şəxslərin və vətəndaşların dövlət sirri ilə işləməyə buraxılması və işləməyə
buraxılmasının yenidən rəsmiləşdirilməsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təsdiq edilir.
A) 2, 3, 6, 7
B) 1, 2, 3, 6
C) 3, 4, 5, 7
D) 1, 2, 3, 5
E) 2, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət sirri haqqında Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il 7 sentyabr tarixli
Qanunu
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31. "Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
əsasən bakalavr hazırlığı ali təhsilin neçənci səviyyəsidir?
A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü
D) Dördüncü
E) Beşinci
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.

32. "Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"
Azərbaycan Respublikasının hansı Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır?
A) "Elm haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
B) "Uşaq hüquqları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
C) "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
D) "Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
E) "Peşə təhsili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
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.

33. Bakalavriat təhsil səviyyəsində hansı təhsil bazalarında ayrı-ayrı ixtisasların təhsil
proqramları üzrə genişprofilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır?
1. Orta-ixtisas təhsili;
2. Ümumi orta təhsil;
3. Ali təhsil;
4. Tam orta təhsil.
A) 1, 3
B) 2, 4
C) 1, 4
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) 1, 2
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.

34. Azərbaycan Respublikasında bakalavriata tələbə qəbulu hansı qurum tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
C) Dövlət İmtahan Mərkəzi
D) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
E) Ali Attestasiya Komissiyası
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.

35. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların
arasından olan şəxslər dövlət, bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli
əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı necə ödənilir?
A) Bələdiyyə vəsaiti hesabına
B) Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
C) Xüsusi vəsait hesabına
D) Yerli özünüidarəetmə orqanının vəsaiti hesabına
E) Şəxsi vəsait hesabına
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.

36. Yalnız əyani (tədrisə tam cəlb olunma – fulltime və tədrisə qismən cəlb olunma –
parttime) təhsilalma forması ilə həyata keçirilir:
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Orta ixtisas təhsili
B) Dissertantura təhsili
C) Magistratura təhsili
D) Doktorantura təhsili
E) Əsas (baza ali) tibb təhsili
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.

37. Professor-müəllim heyətinin minimum neçə faizinin elmlər doktoru, professor olması
bakalavriat səviyyəsində təhsil proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas şərtidır?
A) 40 faizinin
B) 30 faizinin
C) 50 faizinin
D) 10 faizinin
E) 20 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.

38. Bakalavriat səviyyəsində ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarını həyata keçirən professormüəllim heyətinin ixtisası, elmi adı və dərəcəsi, elmi tədqiqat işlərinin yönümü nəyə uyğun
olmalıdır?
A) Təhsil proqramına
B) İxtisasların (proqramların) təsnifatına
C) Tədris etdikləri fənnə
D) Fərdi tədris planına
E) Təhsil sisteminin prinsiplərinə
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.
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

39. Ali təhsilin birinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun genişprofilli mütəxəssis hazırlığını
təmin edən təhsil prosesi necə adlanır?
A) Bakalavriat
B) Doktorantra
C) Adyunktura
D) Rezidentura
E) Magistratura
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.

40. "Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
görə hansı ixtisaslar üzrə yekun dövlət attestasiyası məcburidir? Tam və düzgün cavabı
müəyyən edin.
1. Texniki və təbiət ixtisasları;
2. Magistratura ixtisasları;
3. Əsas (baza ali) tibb təhsili ixtisasları;
4. Humanitar və sosial ixtisaslar;
5. Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar.
A) 3, 5
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 1, 2, 4
E) 2, 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.

41. "Bakalavr" dərəcəsi almış məzunlarla bağlı qeyd edilən mülahizələrdən hansı
düzgündür?
A) İxtisasa dair standart və qeyri-standart məsələləri həll etmək üçün lazımi bilik, bacarıq
və vərdişlərin əldə olunmasını təmin etməlidirlər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Təhsil müddəti ərzində dissertasiya işini başa çatdırmalı, aprobasiyasını keçirməli və
müəyyən olunmuş qaydada onu müdafiəyə təqdim etməlidirlər
C) İxtisası, elmi adı və dərəcəsi, elmi tədqiqat işlərinin yönümünü təhsil aldıqları fənlərə
uyğun seçməlidirlər
D) Sosial idrakın müxtəlif sahələri üzrə elmi dünyagörüşlərinin formalaşmasını təmin
etməlidirlər
E) Təhsil proqramına uyğun tədris olunan fənlər üzrə müvafiq hazırlığa malik olmalı,
qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar
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.

42. Bakalavr təhsilinin məzmunu aşağıdakılardan hansı birini əhatə etmir?
A) Tədris prosesinin həyata keçirilməsinin forma və metodlarını
B) Qiymətləndirmə qaydaları, dərslərin reqlamentləri və təcrübələrin keçirilməsi
qaydalarını
C) Tədris mərhələlərinin (semestrlərin) müddətini
D) Ayrı-ayrı fənlərin həcmini və ixtisaslar üzrə təhsil proqramlarına qoyulan tələbləri
E) Tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriya və s.)
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.

43. Tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla, ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası
tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada neçə ballı sistemlə həyata keçirilir?
A) 200 ballı
B) 10 ballı
C) 50 ballı
D) 100 ballı
E) 30 ballı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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. Tabeliyindən, mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq,
respublikanın bütün ali təhsil müəssisələrinə şamil edilməklə, bakalavriat səviyyəsində
təhsilin məzmununa, ixtisaslar üzrə müvafiq təhsil proqramlarına, eləcə də təhsilalanların
hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələbləri müəyyənləşdirir:
A) Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi Qaydaları
B) Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları
C) Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları
D) Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları
E) Dissertanturaların yaradılması və dissertanturaya qəbul Qaydaları
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. "Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
müvafiq olaraq hansı bənd doğrudur?
A) Bakalavr hazırlığı ali təhsilin dövlət standartının tələblərinə uyğun ayrı-ayrı ixtisaslar
üzrə hazırlanmış təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir
B) Bakalavriatı və əsas (baza ali) tibb təhsilini bitirən məzunlara "bakalavr" ali peşə-ixtisas
dərəcəsi verilir
C) Bakalavriat təhsili almış məzun elmi müəssisə və təşkilatlarda və ali təhsil
müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət ilə məşğul ola bilər
D) Bakalavriata tələbə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
E) Bakalavriat təhsili ödənişli əsasla, dövlət və bələdiyyə sifarişi əsasında həyata keçirilir
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.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

46. Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
əsasən yekun attestasiyanın təşkili və keçirilməsi qaydaları hansı orqan tərəfindən
müəyyənləşdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
B) Dövlət İmtahan Mərkəzi
C) Ali Attestasiya Komissiyası
D) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
E) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
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 (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
müvafiq olaraq bakalavriat səviyyəsində hansı təhsilalma formaları müəyyən edilir?
1. Sərbəst;
2. Qiyabi;
3. Xüsusi;
4. Məsafədən;
5. Eksternat;
6. Əyani.
A) 3, 4, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 5, 6
E) 1, 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.

48. Ali təhsil müəssisələrində tədris prosesinin planlaşdırılması və təşkili nə əsasında
həyata keçirilir?
1. Qiymətləndirmə qaydaları;
2. Fənlər üzrə işçi proqramları;
3. Tədris planları;
4. İxtisaslar üzrə təhsil proqramları.
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 2, 4
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 1, 2
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.

49. "Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları"na
görə yanlış müddəalar hansılardır?
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, 4, 7
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 6
D) 2, 4, 5
E) 3, 4, 7
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 təhsil proqramlarının hansı vəsaitlərlə təminatı lisenziya və
akkreditasiyaya qoyulan normativ tələblərə uyğun olmalıdır?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

1. İnformativ;
2. Elmi-metodiki;
3. Tədris;
4. Analitik;
5. Maddi-texniki;
6. Xüsusi.
A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 6
E) 1, 2, 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.

51. Magistraturaya müvafiq ixtisaslar üzrə qəbul olunacaq tələbələrin sayı mövcud madditexniki baza və elmi-pedaqoji potensial nəzərə alınmaqla, hansı qurum tərəfindən
müəyyənləşdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
B) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
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.

52. Ölkəmizdə magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi aparılır:
A) Fakültə elmi şuralarının iclaslarında
B) Metodiki şuralarda
C) İxtisaslaşdırılmış şuraların iclaslarında
D) Xüsusi bölmələrdə
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Elmi-pedaqoji şuralarda
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. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları" əsasən magistratura nədir?
A) Ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin alınmasını həyata keçirən
yüksək səviyyəli elmi kadr hazırlığı forması
B) Ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksəkixtisaslı, sərbəst
yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil prosesi
C) Hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək ixtisaslı elmi
kadrların hazırlanması forması
D) Tibb ixtisasları üzrə əsas (baza ali) təhsili əsasında həkim-mütəxəssis hazırlığı forması
E) Ali təhsilin birinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun genişprofilli mütəxəssis hazırlığını
təmin edən təhsil prosesi
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. Ölkəmizdə magistraturaya tələbə qəbulu hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmiş
qaydada həyata keçirilir?
A) Ali Attestasiya Komissiyası
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
C) Dövlət İmtahan Mərkəzi
D) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
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.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

55. Fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini,
onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin
müstəqil işi üçün tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını,
müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq
qiymətləndirilmə cədvəlini, istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını əks etdirən sənəd necə
adlanır?
A) Tədris planı
B) İşçi tədris proqramı
C) Tədris cədvəli
D) Fənn proqramı
E) Fərdi tədris planı
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. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları" na görə magistratura səviyyəsini bitirən şəxslərə hansı ali elmi-ixtisas dərəcəsi
verilir?
A) Adyunkt
B) Bakalavr
C) Rezident
D) Subbakalavr
E) Magistr
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.

57. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları" na müvafiq olaraq bir nəfərə neçədən çox magistranta rəhbərlik etməyə icazə
verilmir?
A) 6-dan
B) 3-dən
C) 10-dan
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 5-dən
E) 2-dən
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. İxtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının strukturu hansı hissələrdən
ibarətdir?
1. Elmi-pedaqoji;
2. Elmi-tədqiqat;
3. Yekun buraxılış;
4. Tədris.
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
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.

59. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na görə magistratura səviyyəsində əyani formanın təhsil müddətində nəzəri
tədrisə nə qədər müddət ayrılır?
A) 45 həftə
B) 16 həftə
C) 8 həftə
D) 15 həftə
E) 12 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.

Rəy və təklifləriniz üçün
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60. Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbələr buraxılırlar:
A) Formativ qiymətləndirməyə
B) Yekun attestasiyaya
C) Summativ qiymətləndirməyə
D) Xüsusi akkreditasiyaya
E) Diaqnostik qiymətləndirməyə
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.

61. Magistrlik dissertasiyasının məzmununa, yazılmasına, təqdim edilməsinə və
müdafiəsinə qoyulan tələblər hansı qurumla razılaşdırılmaqla, ali təhsil müəssisəsinin Elmi
Şurası və AMEA tərəfindən müəyyənləşdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
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.

62. Magistratura üzrə aparılan elmi tədqiqat işləri necə xarakterli olmalıdır (tam və düzgün
cavab)?
1. Nəzəri;
2. Axtarış;
3. Praktiki;
4. Elmi;
5. Tətbiqi.
A) 1, 3, 5
B) 2, 3, 4

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) 1, 3
D) 3, 4
E) 2, 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.

63. Magistratura səviyyəsində dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsinə neçə həftə
ayrılır?
A) 16
B) 15
C) 14
D) 12
E) 8
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.

64. Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin təşkilinə qoyulan
tələblərlə bağlı aşağıdakı bəndlərdən hansı doğrudur?
A) Magistrin elmi tədqiqat sahəsində hazırlığı humanitar, ixtisas və ixtisaslaşma fənlərinin
mühazirə, məşğələ, seminar, məsləhət, sərbəst iş, pedaqoji təcrübə və s. formada öyrənməsi
ilə təmin olunur
B) Tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar (bütün tədris, elmi tədqiqat və elmipedaqoji) həftəlik yükünün həcmi 30 saatdır
C) Magistrin nəzəri hazırlığı konkret tədqiqat fəaliyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir
üsullarla araşdırmaların aparılması və dissertasiya işinin hazırlanması ilə təmin olunur
D) Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri təlimdən, pedaqoji
və peşəkar hazırlıqdan, eləcə də elmi tədqiqat işlərindən ibarətdir
E) İxtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının strukturu elmi-tədqiqat
(humanitar və ümumi hazırlıq, eləcə də ixtisaslaşma fənləri) və elmi pedaqoji hissəsindən
ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 12 may tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

65. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na görə magistratura səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan
şəxslərə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş
qaydada nə verilir?
A) Arayış
B) Sərəncam
C) Qərar
D) Fərman
E) Protokol
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.

66. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na müvafiq olaraq, aşağıdakı müddəalardan hansı doğru deyildir?
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, 3
B) 3, 4, 7
C) 2, 3, 4
D) 3, 5, 6

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) 1, 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.

67. "Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi
Qaydaları"na əsasən magistratura səviyyəsində hansı təhsilalma formaları müəyyən edilir?
1. Qiyabi;
2. Əyani;
3. Eksternat;
4. Distant.
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
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.

68. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların
arasından olan şəxslər hansı müəssisələrdə ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə
təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir?
1. Bələdiyyə ali təhsil müəssisələrində;
2. Beynəlxalq ali təhsil müəssisələrində;
3. Özəl ali təhsil müəssisələrində;
4. AMEA-da;
5. Əlavə ali təhsil müəssisələrində;
6. Dövlət ali təhsil müəssisələrində;
7. AAK-da;
8. Xarici ali təhsil müəssisələrində.
A) 1, 2, 3, 4
B) 3, 5, 7, 8
C) 2, 4, 6, 7
D) 1, 3, 4, 6
Rəy və təklifləriniz üçün
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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.

69. Magistratura səviyyəsində tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılması,
təşkili nə əsasında həyata keçirilir?
1. Dərslərin reqlamentləri;
2. Qiymətləndirmə qaydaları;
3. Fənlər üzrə işçi proqramları;
4. Tədris planı;
5. Dərs cədvəlləri;
6. Fənn proqramları.

A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 6
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 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.

70. Magistratura səviyyəsində ixtisasın ayrı-ayrı ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramının
strukturuna daxil olan tədris hissəsi ibarətdir:
1. Sosial fənlərdən;
2. Ümumi hazırlıq fənlərindən;
3. Peşə hazırlığı fənlərindən;
4. Humanitar fənlərdən;
5. İxtisaslaşma fənlərindən.

A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 5
Rəy və təklifləriniz üçün
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E) 1, 2, 4
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.

71. Doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsilini müvəffəqiyyətlə bitirən və elmi
dərəcəyə layiq görülən müvafiq elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktorlarına və elmlər doktorlarına
vahid formalı dövlət sənədi olan nə verilir?
A) Çıxarış
B) Şəhadətnamə
C) Arayış
D) Diplom
E) Sertifikat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

72. Azərbaycan Respublikasında yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması ali təhsilin ən
yüksək səviyyəsi olan hansı yol ilə həyata keçirilir?
A) Bakalavriat
B) Rezidentura
C) Doktorantura
D) Kurikulum
E) Magistratura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

73. Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktoranturada əyani təhsil müddəti nə qədərdir?
A) Beş il
B) İki il
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Dörd il
D) Bir il
E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

74. Doktoranturaya illik qəbul və dissertantların təhkimolunma planları ali təhsil
müəssisələrinin, elmi müəssisə və təşkilatların sifarişləri əsasında onların tabe olduqları
müvafiq qurumlar tərəfindən hara təqdim olunur?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə
B) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
C) Azərbaycan Respublikasının Ombudsman Aparatına
D) Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə
E) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

75. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na əsasən hansı
halda müsabiqədə ixtisas fənnindən daha yüksək qiymət alan və çap edilmiş elmi əsərləri
olan şəxslərə üstünlük verilir?
A) Qərar qəbul edildiyi halda
B) Elmi rəhbər və elmi məsləhətçi olmadığı halda
C) İmtina olunduğu halda
D) Bərabər ballar toplandığı halda
E) İxtisaslar üzrə elmlər doktorları olmadığı halda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Rəy və təklifləriniz üçün
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76. Dissertantlıq yolu ilə yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması ilə bağlı aşağıdakı
mülahizələrdən yalnız biri doğrudur:
A) Dissertantlıq yolu ilə təhsil alan hər bir şəxsin elmi rəhbərlərinə və elmi məsləhətçilərinə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməkhaqqı ödənilir
B) Dissertant kimi təhkim olunmaq istəyən şəxslər azı üç il elmi və ya elmi-pedaqoji iş
stajına malik olmalıdırlar
C) Dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətini başa vuran şəxslər eyni ixtisas üzrə təkrar
dissertant olmaq hüququna malikdirlər
D) "Fəlsəfə doktoru" və "Elmlər doktoru" elmi dərəcəsi üzrə doktoranturada təhsil alan
şəxslərin hüquq və vəzifələri dissertantlıq yolu ilə təhsil alan şəxslərə şamil edilmir
E) Doktoranturada tam təhsil müddətini başa vurmuş şəxslər eyni ixtisas üzrə dissertantlıq
yolu ilə təhsil almaq hüququna malikdirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

77. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və
dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətində hansı fəndən əlavə doktorluq imtahanı verirlər?
A) Rus dili
B) Azərbaycan coğrafiyası
C) Azərbaycan dili
D) İngilis dili
E) Azərbaycan tarixi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

78. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə
təhsili hansı qaydada aparılır?
A) Xüsusi əsaslarla
B) Dövlət hesabına
C) Ödənişsiz əsaslarla

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Bələdiyyə hesabına
E) Ödənişli əsaslarla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

79. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na müvafiq olaraq
elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturada qiyabi təhsil müddəti neçə ildir?
A) 3,5 il
B) 4 il
C) 5 il
D) 4,5 il
E) 3 il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

80. Doktoranturaların yaradılması haqqında vəsatət ali təhsil müəssisələrinin, elmi
müəssisə və təşkilatların sifarişləri əsasında onların tabe olduqları müvafiq qurumlar
tərəfindən təqdim olunur:
A) Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə
B) Dövlət İmtahan Mərkəzinə
C) Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə
D) Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
E) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

81. Azərbaycan Respublikasında doktoranturaya qəbul olmaq istəyən şəxslərin ixtisas
uyğunluğu hansı subyekt tərəfindən müəyyən edilir?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Müdafiə komissiyası
B) Qəbul komissiyası
C) Xüsusi komissiya
D) Metodiki nəzarət komissiyası
E) Elmi komissiya
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

82. Dissertasiya işini tamamlamaq məqsədilə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları
üzrə dissertant təhkim olunmuş şəxslərə elmi şuranın qərarına əsasən iş yerindən
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş müddətə hansı məzuniyyət verilir?
A) Əmək məzuniyyəti
B) Yaradıcılıq məzuniyyəti
C) Sosial məzuniyyət
D) Elmi pedaqoji məzuniyyət
E) Xüsusi məzuniyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

83. Doktorantın təhsil müddətindəki fəaliyyəti ilə bağlı qeyd olunan mülahizələrdən hansı
biri yanlışdır?
A) Fərdi iş planını qismən yerinə yetirməlidir
B) Elmi tədqiqatlarının nəticələrini əks etdirən məqalələr dərc etdirməlidir
C) Müstəqil elmi tədqiqat işi aparmaq vərdişləri əldə etməlidir
D) Peşə biliklərinə dərindən yiyələnməlidir
E) Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsəməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Rəy və təklifləriniz üçün
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84. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda doktoranturanın yaradılması
üçün nə kimi məlumatlar təqdim edilir?
1. Elmi və elmi-pedaqoji kadr potensialı haqqında məlumat;
2. Beynəlxalq və yerli proqramlar çərçivəsində xarici elmi qurumların fəaliyyətində iştirakı
əks etdirən əməkdaşlıq haqqında məlumat;
3. Elm və innovasiya sahəsində əldə edilən göstəricilər haqqında məlumat;
4. Dövlət proqramlarının həyata keçirilməsində iştirak haqqında məlumat;
5. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda yaradılmış qəbul komissiyaları
imtahanlarının nəticələri əsasında qəbul edilən qərar barədə məlumat;
6. Maddi-texniki baza haqqında məlumat;
7. Təhsilin bütün pillələri üçün nəşr olunmuş dərs vəsaitləri, digər təşkilatlarla birgə həyata
keçirilən proqram və layihələr haqqında məlumat;
8. Dərc olunmuş və olunmamış elmi işlər haqqında məlumat.
A) 2, 3, 5, 7
B) 1, 2, 5, 6
C) 2, 4, 6, 8
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 4, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

85. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na əsasən
doktoranturada təhsilalma hansı formalar üzrə həyata keçirilir?
1. Qiyabi;
2. Əyani;
3. Eksternat;
4. Distant.
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

86. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na görə elmi
rəhbərin səlahiyyətləri hansılardır?
1. Doktorantın təsdiq edilmiş fərdi iş planına (tədris proqramına) uyğun fəaliyyətinə
rəhbərlik etmək;
2. Elmi tədqiqatlarının nəticələrini aprobasiya etdirmək;
3. Elmi iş üzrə məsləhətlər vermək;
4. Dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət
etmək;
5. Doktorantın peşə biliklərinə dərindən yiyələnməsinə kömək etmək;
6. Elmi tədqiqatlar aparmaq metodologiyasını mənimsətmək.
A) 3, 4, 5
B) 1, 4, 6
C) 2, 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

87. Doktorant fərdi iş planının yerinə yetirilməsi barədə vaxtaşırı hansı iclaslarda hesabat
verir?
1. Pedaqoji Şura;
2. Şöbə;
3. Kitabxana;
4. Laboratoriya;
5. Kafedra;
6. Dəftərxana;
7. Bölmə;
8. Metodiki Şura.
A) 2, 4, 5, 7
B) 1, 2, 4, 5
C) 3, 5, 7, 8
D) 2, 3, 4, 6

Rəy və təklifləriniz üçün
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E) 1, 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

88. Doktorant təhsil müddəti ərzində nə etməlidir?
1. Təsdiq edilmiş tədris proqramına uyğun olaraq fəaliyyətinə rəhbərlik etməlidir;
2. Dissertasiya işini başa çatdırmalıdır;
3. Elmi işi üzrə məsləhətlər verməlidir;
4. Müəyyən olunmuş qaydada dissertasiya işini müdafiəyə təqdim etməlidir;
5. Dissertasiya işinin aprobasiyasını keçirməlidir;
6. Fərdi iş planını tam və ya qismən yerinə yetirməlidir;
7. Dissertasiya işinin müəyyən olunmuş vaxtda keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə nəzarət
etməlidir.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 3, 5, 7
D) 1, 2, 4
E) 2, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

89. "Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları"na müvafiq olaraq,
ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda doktoranturanın yaradılması üçün
nə kimi məlumatlar təqdim edilir?
1. Təşkilati-hüquqi statusu və əsas elmi istiqamətlərini əks etdirən ümumi məlumat;
2. Beynəlxalq və yerli proqramlar çərçivəsində xarici elmi qurumların fəaliyyətində iştirakı
əks etdirən əməkdaşlıq haqqında məlumat;
3. Elm və innovasiya sahəsində əldə edilən göstəricilər haqqında məlumat;
4. Fundamental tədqiqatların səviyyəsi və prioritet istiqamətləri üzrə əldə olunmuş son
nailiyyətlər haqqında məlumat;
5. Ali təhsil müəssisələrində, elmi müəssisə və təşkilatlarda yaradılmış qəbul komissiyaları
imtahanlarının nəticələri əsasında qəbul edilən qərar barədə məlumat;
6. Dərc olunmuş elmi işlər, alınmış patentlər, elmi və texnoloji işləmələr, təşkil olunmuş
beynəlxalq və milli tədbirlər, həyata keçirilmiş proqram və layihələr, innovasiya sahəsində
fəaliyyətin nəticələri haqqında məlumat.

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 6
D) 3, 4, 5
E) 1, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları. AR Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

90. Akkreditasiya şəhadətnaməsi elektron sənəddir və TMİS-də elektron sənəd formasında
hansı Qanunun tələblərinə uyğun olaraq hazırlanır?
A) "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
B) "Elm haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
C) "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
D) "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
E) "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

91. Elektron akkreditasiya şəhadətnaməsinin kağız daşıyıcıda əks edilmiş hansı forması
notarial qaydada eyniləşdirilə bilər?
A) Ümumi təqdimat forması
B) Xarici təqdimat forması
C) Əsas təqdimat forması
D) Daxili təqdimat forması
E) Xüsusi təqdimat forması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Rəy və təklifləriniz üçün
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92. Akkreditasiya şəhadətnaməsi ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur?
A) Akkreditasiya şəhadətnaməsinin 10 (on) simvoldan ibarət identifikasiya nömrəsi
müəyyən olunur
B) Akkreditasiya şəhadətnaməsi Agentliyin Kargüzarlıq xidmətinin elektron imzası ilə
təsdiq edilir
C) Elektron akkreditasiya şəhadətnaməsinin kağız daşıyıcıda əks edilmiş daxili təqdimat
forması notarial qaydada eyniləşdirilə bilər
D) Akkreditasiya şəhadətnaməsində bütün məlumatlar yalnız Azərbaycan dilində yazılır
E) Müraciət edənə akkreditasiya şəhadətnaməsinin elektron və kağız nüsxələri ilə
eyniləşdirilməsi haqqında akkreditasiya əmri verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

93. Akkreditasiya təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramlarının növbəti tədris
ilindən başlayaraq nə qədər müddətə uzadılması üçün hüquqi təminat yaradır?
A) Bir il
B) Üç il
C) Beş il
D) İki il
E) Dörd il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

94. Akkreditasiyanın hansı növü təhsil müəssisəsinin ümumi fəaliyyətinin qəbul olunmuş
dövlət təhsil standartlarına, digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun
yoxlanılması məqsədilə aparılır və təhsil müəssisəsinin statusunun müəyyən edilməsi, hər
bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı potensialının, təhsilalanların say həddinin
müəyyənləşdirilməsi və müəssisənin fəaliyyətinin növbəti müddətə uzadılması üçün hüquqi
təminat yaradır?
A) Təkrar akkreditasiya
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Proqram akkreditasiyası
C) Beynəlxalq akkreditasiya
D) Yekun akkreditasiya
E) İnstitusional akkreditasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

95. Akkreditasiya Şurasının tərkibinə aşağıdakılardan hansı biri daxil deyil?
A) Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri
B) Təhsilalanlar və ya qanuni nümayəndələr
C) Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının nümayəndələri
D) Yerli və xarici təhsil və ya müvafiq elmi tədqiqat sahələrinin mütəxəssisləri
E) Tabeliyində təhsil müəssisəsi olan nazirliklərin, təşkilatların və idarələrin nümayəndələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

96. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramlarının icrasının dövlət təhsil
standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə ölçülər dedikdə nə başa düşülür?
A) Akkreditasiya Şurası
B) Akkreditasiya Şəhadətnaməsi
C) Akkreditasiya Meyarları
D) Akkreditasiya
E) Akkreditasiya Komissiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Rəy və təklifləriniz üçün
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97. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin keyfiyyət səviyyəsinin və onun daxili keyfiyyət
təminatı sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi prosesi necə adlanır?
A) Xarici keyfiyyət təminatı
B) Özünütəhlil hesabatı
C) Daxili keyfiyyət təminatı
D) Birgə təhsil proqramı
E) Yekun hesabat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

98. Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyasının hansı mərhələsində Yekun Hesabatın təhsil
müəssisəsi ilə Akkreditasiya Komissiyası arasında müzakirə olunması və akkreditasiya ilə
bağlı müvafiq qərarın verilməsi prosesləri mərhələlərlə həyata keçirilir?
A) Qiymətləndirmə mərhələsində
B) Akkreditasiyaya dair qərarın verilməsi mərhələsində
C) Rəsmi məlumatın göndərilməsi mərhələsində
D) Hazırlıq mərhələsində
E) Müraciətin ilkin qiymətləndirilməsi mərhələsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

99. O hansı akkreditasiya növüdür ki, qüvvədə olan müvafiq təhsil pillələri üzrə təsnifatlara
istinadən təşkil olunaraq, təhsil müəssisələrində tədris edilən təhsil proqramlarının madditexniki və tədris bazasını, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini və təhsilalanların bilik,
bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsinin əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunu və
proqramın icrasını qiymətləndirərək hər bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı potensialının və
təhsilalanların say həddinin müəyyən olunmasına hüquqi təminat yaradır?
A) Beynəlxalq akkreditasiya
B) Yekun akkreditasiya
C) Təhsil müəssisəsinin institusional akkreditasiyası
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D) Təkrar akkreditasiya
E) Təhsil proqramının akkreditasiyası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

100. Akkreditasiya Şurası akkreditasiya prosesində hansı hərəkəti yerinə yetirə bilməz?
A) Müzakirənin nəticələrindən asılı olaraq müvafiq qərarlar vermək və onları dərc etdirmək
B) Təqdim edilmiş Yekun Hesabatların müzakirəsini həyata keçirmək
C) Tələb olunduğu halda Yekun Hesabatların müzakirəsinə təhsil müəssisəsinin
akkreditasiya üzrə məsul şəxsini, Akkreditasiya Komissiyasının sədrini, eləcə də müstəqil
ekspertləri dəvət etmək
D) Hər bir təhsil müəssisəsinin və təhsil proqramının spesifikasına və profilinə uyğun
akkreditasiya komissiyaları yaratmaq
E) Təqdim edilmiş Yekun Hesabat və ona əlavə olunan sənədlər müvafiq qərarın
verilməsində yetərli olmadıqda, onu Agentliyə geri qaytarmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

101. "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"na görə Təhsildə Keyfiyyət Təminatı
Agentliyi akkreditasiya ilə bağlı yerinə yetirir:
A) Akkreditasiya Komissiyası ilə akkreditasiya prosesində yaxından iştirak edir, proses
zamanı tələb olunan əlavə məlumatları və sənədləri Komissiyaya təqdim edir
B) Akkreditasiya üçün tələb olunan Özünütəhlil Hesabatını və ona əlavə edilən sənədləri
hazırlayır
C) Təhsil müəssisələrində daxili keyfiyyət təminatı sistemlərinin fəaliyyətini
dəyərləndirmək və onları təkmilləşdirmək istiqamətində təkliflər verir
D) Özünütəhlil Hesabatının Elmi Şurada və ya nizamnaməyə uyğun olaraq digər səlahiyyətli
idarəetmə orqanında müzakirəsini təşkil və təsdiq edir
E) "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası" elektron informasiya sisteminə müəyyən
olunmuş reqlament üzrə məlumatları daxil edir, sənədləri və hesabatları yükləyir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

102. Beynəlxalq akkreditasiya dedikdə nə başa düşülür?
A) Xarici keyfiyyət təminatı qurumu tərəfindən hazırlanmış qayda və meyarlar əsasında
keçirilən təhsilin keyfiyyətinə təminat yaradan prosedur
B) Təhsil müəssisəsinin və təhsil proqramlarının akkreditasiyadan keçmədiyi təqdirdə,
yenidən keçirilmiş akkreditasiya
C) Akkreditasiya prosesləri çərçivəsində Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən keçirilən
akkreditasiya qiymətləndirilməsinin nəticələrini əks etdirən sənəd
D) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin və təhsil proqramlarının icrasının dövlət təhsil
standartlarına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə ölçülər
E) Agentlik tərəfindən yaradılan və Akkreditasiya Komissiyasının fəaliyyətinə dair
şikayətlərə baxan kollegial orqan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

103. "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"na görə Yekun Hesabat nədir?
A) Tədris prosesi iki və ya daha artıq ali təhsil müəssisəsi tərəfindən ortaq şəkildə həyata
keçirilən və vahid milli kvalifikasiyanın, iki və ya daha artıq fərqli kvalifikasiyanın, yaxud
birgə kvalifikasiyanın əldə olunması ilə nəticələnən təhsil proqramı
B) Akkreditasiya prosesləri çərçivəsində Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən keçirilən
akkreditasiya qiymətləndirilməsinin nəticələrini əks etdirən sənəd
C) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun, təhsil
müəssisəsində səmərəli və müasir tələblərə uyğun tədris mühitinin yaradılmasının və onun
fəaliyyətinin özünütəhlil əsasında davamlı inkişafının təmin olunmasına xidmət edən daxili
idarəetmə qiymətləndirmə sistemi
D) Akkreditasiya Meyarları əsasında təhsil müəssisəsinin təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin
təmin olunmasına dair ümumi fəaliyyəti və ayrı-ayrı təhsil proqramlarının icrası üzrə
təhlilini əks etdirən özünüqiymətləndirmə sənədi
E) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin keyfiyyət səviyyəsinin və onun daxili keyfiyyət
təminatı sisteminin effektivliyinin qiymətləndirilməsi prosesi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

104. Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyasının mərhələlərinə aid deyil:
1. Proqnozlaşdırma mərhələsi;
2. Qiymətləndirmə mərhələsi;
3. Nəzarət mərhələsi;
4. Akkreditasiyaya dair qərarın verilməsi;
5. Hazırlıq mərhələsi;
6. Təhlil mərhələsi.
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 4, 6
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

105. Hansı hallarda Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən yerində qiymətləndirilmə həyata
keçirilir?
1. Digər dövlət qurumları tərəfindən təhsil müəssisəsində yoxlamalar aparıldıqda;
2. Ali təhsil pilləsi üzrə akkreditasiya keçirildikdə;
3. Növbədənkənar akkreditasiya keçirildikdə;
4. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti və ya təhsil proqramlarının icrasının keyfiyyəti ilə bağlı
maraqlı tərəflərin nümayəndələrindən əsaslı şikayətlər daxil olduqda;
5. Təhsil müəssisəsi şəxsən müraciət etdikdə;
6. Təsisçi dəyişdikdə və ya təhsil müəssisəsi yenidən təşkil edildikdə;
7. Təkrar akkreditasiya keçirildikdə;
8. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda.

A) 3, 5, 6, 7
B) 1, 4, 7, 8
C) 2, 3, 4, 7
D) 1, 2, 3, 8
E) 2, 4, 5, 6
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

106. Təhsil müəssisəsinin və təhsil proqramlarının akkreditasiyası haqqında verilmiş
şəhadətnamə hansı hallarda öz qüvvəsini itirir?
1. Təhsil müəssisəsi özünün və ya təhsil proqramlarının fəaliyyətini dayandırmaq barədə
müraciət etdikdə;
2. Digər dövlət qurumları tərəfindən təhsil müəssisəsində yoxlamalar aparıldıqda;
3. Təhsil müəssisəsinin və ya təhsil proqramlarının akkreditasiya müddəti başa çatdıqda;
4. Təhsil müəssisəsinin lisenziyası ləğv edildikdə;
5. İnstitusional və proqram akkreditasiyalarının keçirilməsi barədə bildiriş alındıqda;
6. Təsisçi dəyişdikdə.
A) 2, 4, 6
B) 1, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

107. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Təhsil müəssisəsinin ümumi fəaliyyətinin qəbul olunmuş dövlət təhsil standartlarına,
digər normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə aparılır
və təhsil müəssisəsinin statusunun müəyyən edilməsi, hər bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı
potensialının, təhsilalanların say həddinin müəyyənləşdirilməsi və müəssisənin
fəaliyyətinin növbəti müddətə uzadılması üçün hüquqi təminat yaradır;
2. Qüvvədə olan müvafiq təhsil pillələri üzrə təsnifatlara istinadən təşkil olunaraq, təhsil
müəssisələrində tədris edilən təhsil proqramlarının maddi-texniki və tədris bazasını,
təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini və təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin
səviyyəsinin əmək bazarının tələblərinə uyğunluğunu və proqramın icrasını
qiymətləndirərək hər bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı potensialının və təhsilalanların say
həddinin müəyyən olunmasına hüquqi təminat yaradır.
a) Təhsil müəssisəsinin ümumi akkreditasiyası;
b) Təhsil proqramlarının akkreditasiyası;
c) Təhsil prosesinin akkreditasiyası;
d) Təhsil müəssisəsinin institusional akkreditasiyası.
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1-a; 2-c
B) 1-d; 2-a
C) 1-a; 2-d
D) 1-d; 2-b
E) 1-b; 2-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

108. Akkreditasiya Şurasının tərkibinə kimlər daxil edilirlər?
1. İşçilər;
2. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri;
3. İxtisaslaşmış mütəxəssislər;
4. Elmi müəssisələrdən nümayəndələr;
5. İşəgötürənlər;
6. Hökumət təşkilatlarının nümayəndələri;
7. Tabeliyində təhsil müəssisəsi olan nazirliklərin, təşkilatların və idarələrin
nümayəndələri;
8. Təhsilalanlar.
A) 1, 2, 5, 7
B) 2, 4, 6, 7
C) 1, 3, 5, 8
D) 3, 4, 6, 7
E) 2, 5, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

109. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi hansı hallarda institusional və ya proqram
akkreditasiyasının hər dövr üzrə yalnız 1 (bir) dəfə, ən çox 1 (bir) il müddətinə təxirə
salınmasına dair müvafiq qərar qəbul olunması üçün Akkreditasiya Şurasına təqdimatla
müraciət edir?
1. Digər dövlət qurumları tərəfindən təhsil müəssisəsində yoxlamalar aparıldıqda;
2. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə nəticələnən fövqəladə hallarda (təbii
fəlakət, yanğın və s.);
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

3. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda;
4. Yeni fəaliyyətə başlamış təhsil müəssisəsinin ilk akkreditasiyası keçirildikdə;
5. Təhsil müəssisəsi fəaliyyət planının icrası üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmədikdə;
6. Təsisçi dəyişdikdə və ya təhsil müəssisəsi yenidən təşkil edildikdə.

A) 1, 2, 6
B) 2, 3, 5
C) 3, 4, 6
D) 1, 2, 3
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

110. Hansı mərhələdə Akkreditasiya Komissiyası tərəfindən təhsil müəssisəsinin
institusional fəaliyyətinin və onun təhsil proqramlarının icrasının məsafədən
qiymətləndirilməsi həyata keçirilir?
A) Qiymətləndirmə mərhələsində
B) Hazırlıq mərhələsində
C) Akkreditasiyaya dair qərarın verilməsi mərhələsində
D) Proqnozlaşdırma mərhələsində
E) Nəzarət mərhələsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

111. Akkreditasiya Şurası hansı qaydada fəaliyyət göstərir?
A) Ödənişli əsaslarla
B) Xüsusi vəsait hesabına
C) Pullu formada
D) İctimai əsaslarla

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Şəxsi vəsait hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

112. "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"na əsasən daxili keyfiyyət təminatı
dedikdə nə başa düşülür?
A) Akkreditasiya Meyarları əsasında təhsil müəssisəsinin təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin
təmin olunmasına dair ümumi fəaliyyəti və ayrı-ayrı təhsil proqramlarının icrası üzrə
təhlilini əks etdirən özünüqiymətləndirmə sənədi
B) Fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan və özündə tədris olunan fənnin təsvirini,
onun hədəf və məqsədini, qısa məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin
müstəqil işi üçün tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını,
müəllim haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq
qiymətləndirmə cədvəlini və istifadə olunan ədəbiyyatın siyahısını özündə əks etdirən
sənəd
C) Tədris prosesi iki və ya daha artıq ali təhsil müəssisəsi tərəfindən ortaq şəkildə həyata
keçirilən və vahid milli kvalifikasiyanın, iki və ya daha artıq fərqli kvalifikasiyanın, yaxud
birgə kvalifikasiyanın əldə olunması ilə nəticələnən təhsil proqramı
D) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına uyğunluğunun, təhsil
müəssisəsində səmərəli və müasir tələblərə uyğun tədris mühitinin yaradılmasının və onun
fəaliyyətinin özünütəhlil əsasında davamlı inkişafının təmin olunmasına xidmət edən daxili
idarəetmə qiymətləndirmə sistemi
E) Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin qəbul olunmuş dövlət təhsil standartlarına və digər
normativ hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması məqsədilə aparılan və
təhsil müəssisəsinin statusunun, hər bir ixtisas (proqram) üzrə təhsilalanların say həddinin
müəyyən edilməsi, onun fəaliyyətinin növbəti müddətə uzadılması üçün hüquqi təminat
yaradan prosedur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

113. Yeni fəaliyyətə başlamış məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələri istisna olmaqla,
digər təhsil müəssisələrinin ilk akkreditasiyası nə zaman həyata keçirilir?
A) Fəaliyyətə başladığı tarixdən 2 (iki) il sonra
B) Fəaliyyətə başladığı tarixdən 3 (üç) il sonra

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Birinci məzun buraxılışından dərhal sonra
D) Fəaliyyətə başladığı tarixdən 1 (bir) il sonra
E) İkinci məzun buraxılışından dərhal sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

114. Hansı mərhələdə təhsil müəssisəsinə akkreditasiyanın başlanılmasına dair rəsmi
məlumatın göndərilməsi, təhsil müəssisəsinin ərizəsinin və akkreditasiya üçün tələb olunan
sənədlərin elektron informasiya sisteminə yüklənilməsi, müraciətin və sənədlərin ilkin
qiymətləndirilməsi və Akkreditasiya Komissiyasının yaradılması prosesləri mərhələlərlə
həyata keçirilir?
A) Akkreditasiyaya dair qərarın verilməsi mərhələsində
B) Qiymətləndirmə mərhələsində
C) Təhlil mərhələsində
D) Proqnozlaşdırma mərhələsində
E) Hazırlıq mərhələsində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

115. Aşağıdakılardan hansı akkreditasiya prosesinin əsas iştirakçılarından deyil?
A) Akkreditasiya Şurası
B) Apellyasiya Komissiyası
C) Təhsil müəssisəsi
D) Akkreditasiya Komissiyası
E) Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

116. "Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları"na görə təhsil müəssisələri
akkreditasiya ilə bağlı aşağıdakılardan hansını həyata keçirmir?
1. Zərurət olduqda Yekun Hesabatı müstəqil ekspertizadan keçirir;
2. Akkreditasiyanın keçirilməsinə dair təşkilat komissiyasını yaradır;
3. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, akkreditasiya sahəsində elmi-texniki
nailiyyətlərin tətbiqini təmin edir;
4. Daxili keyfiyyət təminatı sistemini yaradır;
5. Akkreditasiya üzrə təlimat kitabçasını hazırlayıb təsdiq edir;
6. Akkreditasiya üçün tələb olunan Özünütəhlil Hesabatını və ona əlavə edilən sənədləri
hazırlayır;
7. Akkreditasiya prosesinə yerli, habelə xarici müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri cəlb
edir.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 3, 5, 7
D) 2, 5, 6
E) 1, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

117. Akkreditasiya Komissiyasının üzvləri hansı tələblərə cavab verməlidirlər? Tam və
düzgün cavabı müəyyən edin.
1. Son 5 (beş) il ərzində akkreditasiyası keçirilən təhsil müəssisəsi ilə müqavilə öhdəliyi
olmamalıdır;
2. Təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı təlimlərdə iştirak
etməlidirlər;
3. Son 3 (üç) il ərzində akkreditasiyası keçirilən təhsil müəssisəsi ilə müqavilə öhdəliyi
olmamalıdır;
4. Yerli və beynəlxalq akkreditasiya prosesi haqqında məlumatlı olmalıdırlar;
5. Ali və (və ya) orta ixtisas təhsilli olmalıdırlar.
A) 1 və 3
B) 2 və 4
C) 3 və 5
D) 2, 3 və 4
E) 1, 2 və 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

118. İnstitusional və proqram akkreditasiyalarının keçirilməsi barədə bildirişi aldıqdan
sonra təhsil müəssisəsi sistemdə akkreditasiyanın keçirilməsinə dair elektron ərizəni
doldurur və müəyyən sənədləri 3 (üç) ay müddətində sistemə yükləyir. Həmin sənədlərdən
doğru olanlarını seçin.
1. Təhsil müəssisəsinin özünütəhlil hesabatı və ona əlavələr;
2. Daxili keyfiyyət təminatı üzrə müəssisənin fəaliyyətinə dair illik hesabat;
3. Əvvəlki və sonrakı akkreditasiya qiymətləndirmə nəticələrinin icmalı və müvafiq Yekun
Hesabatda göstərilən tövsiyə və göstərişlərin icrasına dair hesabat;
4. Təhsil müəssisəsinin inkişaf strategiyası və fəaliyyət planı;
5. Akkreditasiyaya görə dövlət rüsumunun ödənilməsini təsdiq edən sənəd;
6. Təhsil müəssisəsi tərəfindən xarici keyfiyyət təminatı siyasətini əks etdirən sənəd;
7. Birgə və xüsusi təhsil proqramını təklif edən təhsil müəssisələri arasındakı razılaşma.
A) 2, 4, 5, 6
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 2, 3, 4
D) 2, 3, 4, 6
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

119. Akkreditasiya prosesinin əsas iştirakçıları hansı subyektlərdir?
1. Apellyasiya Komissiyası;
2. Akkreditasiya Komissiyası;
3. Apellyasiya Şurası;
4. Təhsilverənlər;
5. Təhsil müəssisəsi;
6. Akkreditasiya Şurası;
7. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi.
A) 2, 5, 6, 7
B) 1, 2, 3, 5
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 5, 6, 7
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E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin 2010-cu
il 28 sentyabr tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

120. Fərdi əmək mübahisələrində tərəflər biri digərinin hüquqlarına hörmət edərək yerinə
yetirməyə borcludurlar (biri yanlışdır):
A) Əmək müqaviləsi üzrə öhdəlikləri
B) Əmək mübahisələrini mahiyyəti üzrə həll edən məhkəmənin qətnaməsini
C) Qanunvericiliyin tələblərini
D) Fərdi və kollektiv müqavilənin şərtlərini
E) Əmək mübahisələrini mahiyyəti üzrə həll edən məhkəmənin qərarını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

121. Fərdi əmək mübahisələri üzrə məhkəmənin qəbul etdiyi qanuni qüvvəyə minmiş
qərarı, qətnaməsi icra edildiyi gündən nə qədər müddət keçdikdən sonra nəzarət icraatı
qaydasında işçinin zərərinə ləğv edilə bilməz?
A) 2 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 ay
E) 5 ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

122. Hansı halda fərdi əmək mübahisəsinin həlli barədə məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə
mindiyi gündə dərhal icra edilməlidir?
A) Əmək, sosial və iqtisadi hüquqlar bütünlüklə əhatə olunmayıbsa
B) Məhkəmə qərarının məzmununda başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa
Rəy və təklifləriniz üçün
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C) İşçi ərizəsində əmək münasibətlərini dayandırmaq istədiyi günü göstərməyibsə
D) Yeni danışıqlar qüvvədə olan kollektiv sazişin müddəti başa çatanadək qurtarmayıbsa
E) Qanunvericiliklə daha uzun müddət müəyyən edilməyibsə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

123. Hüquqlarının müdafiəsini həyata keçirmək üçün işçi nümayəndəsinə qanunvericilikdə
nəzərdə tutulan qaydada tərtib edilmiş nə verməlidir?
A) Etibarnamə
B) Çıxarış
C) Sərəncam
D) Protokol
E) Arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

124. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə aşağıdakılardan hansı biri
kollektiv əmək mübahisəsinin tərəfi hesab oluna bilməz?
A) Əmək kollektivi
B) Həmkarlar ittifaqları
C) İşəgötürənlər
D) Əmək kollektivinin bir hissəsi
E) Beynəlxalq təşkilatlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

125. Kollektiv əmək mübahisəsinin həll edilməsi üçün hansı barışdırıcı üsuldan istifadə
oluna bilər?
A) Xidmət müqaviləsindən

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Müsahibə üsulundan
C) Apellyasiya komissiyasından
D) Qarışıq üsuldan
E) Əmək arbitrajından
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

126. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən hansı halda kollektiv əmək
mübahisəsi başlanmış hesab olunur?
A) Tərəflər arbitrajın qərarı ilə razılaşmadıqda
B) Razılaşdırıcı komissiyada tərəflər qarşılıqlı razılığa gəldikdə
C) İşəgötürən kollektiv tələblərdən tam və ya qismən imtina etdikdə
D) Tələblər iqtisadi imkanlara uyğun olmadıqda
E) İşçilərin sağlamlığı və həyatı üçün bilavasitə təhlükə yarandıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

127. İşəgötürən əmək münasibətləri prosesində işçiyə vurduğu mənəvi ziyana görə hansı
məsuliyyəti daşıyır?
A) İnzibati
B) Cinayət
C) İntizam
D) Maddi
E) Sosial
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

128. Kollektiv əmək mübahisəsinin predmetinə aiddir:
A) Əmək haqqından, habelə digər ödəmələrdən tutulmaların aparılması
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin icrasının təmin edilməsi
C) Müsabiqə komissiyasının qərarının qanuni, obyektiv və ədalətli olub-olmamasının
araşdırılması
D) Əmək normalarının, həmçinin işçinin əmək funksiyasının həcminin müəyyən edilməsi
E) Məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

129. İşəgötürənlə işçi arasında əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin şərtlərinin,
habelə əmək qanunvericiliyinin və digər normativ hüquqi aktların tətbiqi zamanı yaranan
və Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada, üsullarla və
şərtlərlə tərəflərin hüquq bərabərliyi və qanunun aliliyi prinsipləri əsasında həll edilən fikir
ayrılığı nədir?
A) Fərdi əmək mübahisələri
B) Əmək müqaviləsi
C) Məzuniyyət hüququ
D) Əmək şəraitinin şərtləri
E) Əməyin mühafizəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

130. Məhkəmənin qərarının (qətnaməsinin) icrasının dönüşünə hansı hallarda yol verilə
bilər?
A) İş vaxtı ərzində işçi tərəfindən digər müvafiq peşələr (vəzifələr) üzrə əmək funksiyasının
tam və ya qismən icra olunduğu hallarda
B) Müvafiq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutan hallarda
C) Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin aparılmasının ümumi prinsiplərinin razılaşdırılması
ilə bağlı hallarda
D) İşçilərin bilavasitə iş yeri üzrə kollektiv məsuliyyəti müəyyən edilən hallarda
E) Müvafiq qərarın yalnız işçinin, işəgötürənin, şahidlərin verdiyi yalan məlumatlara və ya
təqdim etdiyi saxta sənədlərə əsaslanaraq qəbul edildiyi hallarda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

131. Pul və digər əmlak tələbləri ilə əlaqədar, həmçinin ziyan vurulmaqla bağlı yaranmış
əmək mübahisələrinin həlli üçün işçi, hüququnun pozulduğunu aşkar etdiyi gündən
etibarən nə qədər müddət ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər?
A) Beş il
B) İki il
C) Bir il
D) On il
E) Üç il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

132. Hansı halda işçiyə dəyən maddi ziyanın ödənilməsi barədə və Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanması üçün hakim tərəfindən
tədbirlər görülməlidir?
A) Müvafiq tədbirlərdə mülkiyyətçinin maraqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək
və işəgötürəni təmsil etmək zəruriyyəti ilə bağlı iş yerindən kənara göndərildikdə
B) İstehsalatda baş vermiş qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması, habelə təxirəsalınmaz
işlərin görülməsi zərurəti olduqda
C) İşçi yaşa, əlilliyə görə əmək pensiyasına çıxdıqda, təhsilini davam etdirmək üçün müvafiq
təhsil müəssisəsinə daxil olduqda, yeni yaşayış yerinə köçdükdə
D) Məhkəmənin fərdi əmək mübahisəsinin həlli barədə çıxardığı qərar cavabdeh tərəfindən
icra edilmədikdə, yaxud icraya müvafiq vəzifəli şəxs və digər fiziki şəxs tərəfindən mane
olunduqda
E) Peşəkarlıq səviyyəsinin, ixtisasının (peşəsinin) kifayət dərəcədə olmadığına görə işçinin
tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmədiyi barədə səlahiyyətli orqan tərəfindən müvafiq qərar qəbul
edildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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133. İşəgötürən və işçi fərdi əmək mübahisəsinin məhkəmədə həlli prosesində qarşılıqlı
razılıqla yazılı barışıq sazişi bağlayarlarsa, hakim tərəflərin həmin sazişlə müəyyən edilmiş
öhdəliklərin icrasının təmin edilməsi barədə nə qəbul edir?
A) Qətnamə
B) Qərardad
C) Protokol
D) Qərar
E) Çıxarış
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

134. Kollektiv tələblərin irəli sürülməsi ilə bağlı qeyd olunan bəndlərdən hansı doğrudur?
A) İşçilər kollektiv tələbləri irəli sürməklə bərabər işəgötürənlə danışıqlarda onların
adından iştirak etmək üçün öz səlahiyyətli nümayəndələrini ayıra bilməzlər
B) Qərar işəgötürənin əmri ilə, həmkarlar ittifaqları təşkilatında (birliyində) isə onun
nizamnaməsində digər qərarlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul olunur
C) Kollektiv müqavilə və sazişlərin icra edilməməsi və ya tam həcmdə icra edilməməsi,
habelə digər əmək və sosial məsələlərlə əlaqədar kollektiv tələblər işçilərin və ya həmkarlar
ittifaqları təşkilatının ümumi yığıncağında irəli sürülür
D) İşəgötürənin iqtisadi imkanlarına uyğun olmayan tələblərə yol verilmir. Tələblər iqtisadi
imkanlarına uyğun olduqda işəgötürən bunu auditor rəyinə əsasən sübut etməlidir
E) Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağlanması və onlara dəyişikliklər edilməsi ilə
əlaqədar kollektiv tələblər beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq irəli sürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

135. İşçiyə dəyən mənəvi ziyanın pul hesabı ilə məbləği onun ərizəsi əsasında vurulan
mənəvi ziyanın ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, işçinin və işəgötürənin şəxsiyyətinə, işin
faktik hallarına və ədalətli qərar qəbul edilməsi üçün zəruri olan digər obyektiv hallara
uyğun olaraq müəyyən edilir:
A) Məhkəmə tərəfindən
B) Yerli özünüidarəetmə orqanı tərəfindən
C) Sığorta şirkəti tərəfindən
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D) Bələdiyyə tərəfindən
E) Yerli təşkilat tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

136. Kollektiv əmək mübahisəsinin predmetinə aiddir:
A) Kollektiv üzvlərinin mənafelərinin təmin olunması üçün digər əmək və sosial, iqtisadi
məsələlərin həll edilməsi
B) Əməyin mühafizəsinin təşkili və təmin edilməsi
C) İstehsalat qəzası və ya peşə xəstəliyi nəticəsində işçiyə və ya onun ailə üzvlərinə vurulan
ziyana görə əvəzin məbləğinin müəyyən edilməsi və ödənilməsi
D) Əmək müqaviləsinin bağlanması, ləğv edilməsi və ya onun şərtlərinin dəyişdirilməsi
E) İşçinin işəgötürənə vurduğu maddi və ya mənəvi ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi
və ödənilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

137. Kollektiv əmək mübahisələrinin həllinin hansı Məcəllə ilə müəyyən edilmiş üsulları və
qaydası bütün işəgötürənlər və onların birlikləri, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, əmək
kollektivləri və həmkarlar ittifaqları təşkilatları üçün məcburidir?
A) Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi ilə
B) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə
C) Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə
D) Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə
E) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

138. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, razılaşdırıcı
komissiyada tərəflər qarşılıqlı razılığa gəldikdə bu barədə nə tərtib edilir?
A) Fərman
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B) Akt
C) Sərəncam
D) Arayış
E) Protokol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

139. Aşağıdakılardan hansı fərdi əmək mübahisəsinin predmetidir?
A) Kollektiv üzvlərinin mənafelərinin təmin olunması üçün digər əmək və sosial, iqtisadi
məsələlərin həll edilməsi
B) Qüvvədə olan kollektiv müqavilələrə və ya sazişlərə dəyişikliklərin, əlavələrin edilməsi
C) Əmək haqqının, habelə digər ödəmələrin müəyyən edilməsi və hesablanması, yaxud
ödənilməsi
D) Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin bağlanması üçün danışıqların aparılması
E) Kollektiv müqavilələrin və sazişlərin icrasının təmin edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

140. Kollektiv əmək mübahisəsinin həll edilməsi üçün hansı barışdırıcı üsullardan istifadə
oluna bilər?
1. Vasitəçidən;
2. Razılaşdırıcı komissiyadan;
3. Qarışıq üsuldan;
4. Xidmət müqaviləsindən;
5. Apellyasiya komissiyasından;
6. Əmək arbitrajından.
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 6
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 6
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

141. Məhkəmənin qərarının (qətnaməsinin) icrasının dönüşünə, bu qərar yalnız kimin
verdiyi yalan məlumatlara və ya təqdim etdiyi saxta sənədlərə əsaslanaraq qəbul edildiyi
hallarda yol verilə bilər? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Mütəxəssislərin;
2. İşçinin;
3. Şahidlərin;
4. Ekspertlərin;
5. İşəgötürənin.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 5
C) 1, 4
D) 2, 5
E) 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

142. Hansı orqanların qanunsuz hərəkətləri nəticəsində işçinin işdən çıxarılması və ya
kənarlaşdırılması ilə əlaqədar vurulmuş ziyanın ödənilməsi qaydası müvafiq qanunla
müəyyən edilir?
1. Həmkarlar ittifaqları;
2. İbtidai istintaq;
3. Bələdiyyə;
4. Təhqiqat;
5. Məhkəmə;
6. Prokurorluq;
7. İcra hakimiyyəti.
A) 2, 4, 5, 6
B) 1, 2, 5, 7
C) 3, 4, 6, 7
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
Rəy və təklifləriniz üçün
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143. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəllə ilə müəyyən edilmiş kollektiv əmək
mübahisələrinin həlli qaydaları işçilərinin sayından asılı olmayaraq hansı subyektlər üçün
məcburidir?
1. Məhkəmə hakimiyyəti orqanları;
2. İbtidai istintaq orqanları
3. Həmkarlar ittifaqları;
4. Əmək kollektivləri;
5. Təhqiqat orqanları;
6. Bütün müəssisələrin işəgötürənləri;
7. Bələdiyyələr;
8. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları.
A) 2, 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 5, 6, 7
C) 3, 4, 6, 7, 8
D) 2, 3, 4, 5, 7
E) 1, 3, 4, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

144. Əmək mübahisəsinin həllinə işçinin iş vaxtı ərzində baxıldıqda hansı iş yerində onun
orta əmək haqqı saxlanılır?
1. Əlavə iş yerində;
2. Xüsusi iş yerində;
3. Əsas iş yerində.
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1, 3
D) Yalnız 2
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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145. Müddətlər baxımından uyğunluğu müəyyən edin.
1. Razılaşdırıcı komissiya kollektiv əmək mübahisəsinin başladığı vaxtdan etibarən yaradılır
və işəgötürənin müvafiq əmri (sərəncamı, qərarı) və işçilərin nümayəndələrinin qərarı ilə
rəsmiləşdirilir;
2. Vasitəçi təyin edildikdən sonra müəssisənin iqtisadi vəziyyətini, kollektiv danışıqlar üçün
yaradılmış komissiyanın protokollarını, tərəflərin təkliflərini, habelə zəruri olan digər
sənədləri təhlil edib tərəflərin mövqelərinin barışdırılması variantlarını hazırlayır;
3. Əmək arbitrajında kollektiv əmək mübahisələrinə baxılma müddəti müəyyən zamandan
çox olmamalıdır.
a) 5 iş günü;
b) 3 iş günü;
c) 7 iş günü.
A) 1-b; 2-c; 3-a
B) 1-a; 2-b; 3-c
C) 1-c; 2-b; 3-a
D) 1-b; 2-a; 3-c
E) 1-a; 2-c; 3-b
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

146. Əmək arbitrajının tərkibinə mübahisənin nəticəsi ilə maraqlı olmayan şəxslər, icra
hakimiyyəti, bələdiyyə orqanlarının nümayəndələrindən başqa hansı məsələlər üzrə
mütəxəssislər daxil edilə bilərlər?
1. İqtisadi;
2. Əmək;
3. Vergi;
4. Sosial;
5. İnzibati;
6. Hüquq.
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 6
E) 1, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

147. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə görə hüququnun pozulmasının aşkar
edildiyi gün işçiyə hansı sənədlərin verildiyi gündür?
1. Əmək kitabçasının;
2. Müvafiq arayışın;
3. Müvafiq əmrin;
4. Haqq-hesab sənədlərinin;
5. Əmək müqaviləsinin.
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

148. Fərdi əmək mübahisələrində tərəflər biri digərinin hüquqlarına hörmət edərək yerinə
yetirməyə borcludurlar:
1. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi əsaslarını;
2. Əmək mübahisələrini mahiyyəti üzrə həll edən məhkəmənin qətnaməsini;
3. Fərdi mühafizə vasitələri, güzəştlər və təminatlar haqqında məlumatları;
4. Qanunvericiliyin tələblərini;
5. Əmək mübahisələrini mahiyyəti üzrə həll edən məhkəmənin qərarını;
6. Haqq-hesab sənədlərini;
7. Əmək müqaviləsi üzrə öhdəlikləri.
A) 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 3, 5
C) 2, 4, 5, 7
D) 1, 3, 4, 5
E) 2, 3, 6, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
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149. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Əmək Məcəlləsinə müvafiq olaraq, haqqhesab sənədlərinə aiddir:
1. Vərəqə;
2. Çek;
3. Sərəncam;
4. Kitabça;
5. Arayış;
6. Əmr.
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 3
C) 3, 4, 6
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

150. 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

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

152. 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

153. 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

154. 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
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E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

155. 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

156. 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
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

157. 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
Rəy və təklifləriniz üçün
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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

158. 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

159. 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
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

160. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
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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

161. 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

162. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
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
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163. 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

164. 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

165. 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
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166. 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

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

168. 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
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İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

169. 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

170. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
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

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

172. 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

173. 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

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

175. 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
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

176. 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

177. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
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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

178. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

179. 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

180. 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
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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

181. 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
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

182. 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

183. 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
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E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

184. 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

185. 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
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