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2019/2020-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə (UNEC-ə) 

tələbə qəbulu planı onun yerinə yetirilməsi və sənədlərin qəbulu haqqında 

 

M Ə L U M A T 

 

Universitetə qəbul planı, onun yerinə yetirilməsi və sənədlərin qəbulu haqqında 

hər il Elmi Şurada məlumat verilir. Dövlət İmtahan Mərkəzi ali məktəblərə qəbul 

imtahanlarını keçirdikdən  sonra Universitetin rektoru, Ədalət Muradovun göstərişi ilə 

sənədlərin qəbulu üçün II saylı tədris korpusunda otaqlar ayrılmış, texniki sənədlər, 

tələbələrin şəxsi vərəqəsi, ödənişli əsaslarla təhsil alan tələbələrlə müqavilə bağlamaq 

üçün və dövlət sifarişi əsasında təhsil alan tələbələr üçün nümunəvi müqavilə blankları, 

internet qeydiyyatı üçün vərəqələr mətbəədə hazırlanmışdır. Fakültələr arasında otaqlar 

bölünmüş, sıralanmış, ixtisaslar üzrə siyahılar tərtib olunmuş, abituriyentlər tərəfindən 

Universitetə təqdim olunan müvafiq sənədlərin siyahısı Universitetin həyətində elanlar 

lövhəsində yerləşdirilmişdir. Əlavə olaraq bu məlumatlar həmçinin Universitetin 

saytında da öz əksini tapmışdır. Abituriyentlərə universitetdə  sənədlərin qəbulu üçün 

bütün lazımi şərait yaradılmışdır. Hörmətli Ədalət müəllimin göstərişi ilə abutiruyentlər 

üçün, lazimi sənədlərin üzünün çıxarılması və qovluqların verilməsi universitetin vəsaiti 

hesabına aparılmışdır.  

Rektor Ədalət Muradov dəfələrlə sənəd qəbulunun gedişi ilə maraqlanmış, 

sənədlərin qəbulu prosesində abituriyentlər və onların valideynləri tərəfindən müxtəlif 

səpkidə universitet rəhbərliyinə ünvanlanan müraciətlərə vaxtında baxılmış və bu 

məsələlər müsbət həllini tapmışdır. Eyni zamanda, sənəd qəbulu prosesinə Tələbə 

Həmkarlar Təşkilatının xətti ilə könüllü tələbələr cəlb olunmuş və onlar sənəd 

qəbulunda abituriyentlərə köməklik göstərmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ali təhsil müəssisələrində yeni 

maliyyələşmə mexanizminin tətbiq edilməsi haqqında” 25 iyun 2010-cu il tarixli 120 

№-li qərarına əsasən ali  təhsil müəssisələri, dövlət sifarişi ilə təhsil alan tələbələrlə 

universitetin rəhbərliyi arasında nümunəvi fərdi müqavilə, ödənişli əsaslarla təhsil alan 

tələbələrlə  isə müqavilələr bağlanmış və tələbələrin şəxsi işlərinə tikilmişdir.  
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2019/2020-ci tədris ilində UNEC-ə 3378 nəfər tələbə qəbulu planlaşdırılmışdır. 

Abituriyentlərin qeydiyyatı avqust ayının 15-dan 27-dək, boş plan yerlərinə sənəd 

qəbulu isə avqust ayının 23-dən sentyabrın 2-dək aparılmışdır. 2019/20-ci tədris ili üçün 

qəbul planı, keçən ilki qəbul planı (3568) ilə müqayisədə 190 nəfər az olmuşdur. 

2019/2020-ci tədris ili üçün əyani təhsil formasında azərbaycan, rus, ingilis, 

türk dillərində və qiyabi təhsil formasında azərbaycan, rus dillərində  I, II, IV, V 

ixtisas qrupları üzrə UNEC-ə qəbul planı aşağıdakı kimi nəzərdə tutulmuşdur 

I qrup 

ixtisaslar üzrə 

II qrup 

ixtisaslar üzrə 

IV qrup 

“Ekologiya” 

ixtisası üzrə 

V qrup 

“Dizayn” ixtisası 

üzrə 

Cəmi 

700 2508 75 95 3378 

 

O cümlədən  

ƏYANİ  TƏHSİL FORMASINA 

Azərbaycan 

dilində 

Rus dilində İngilis 

dilində 

Türk 

dilində 

Cəmi  

 

2275 425 188 180 3068 

QİYABİ TƏHSİL FORMASINA  

280 30 - - 310 

YEKUN 

2555 455 188 180 3378-faktiki qəbul 3275 

 

 

2019/2020-ci tədris ilində (plan 3378 nəfər), 3275 nəfər universitetə qəbul 

olunmuş, 40 yer boş qalmış, 63 nəfər isə qeydiyyata gəlməmişdir. Beləliklə, universitet 

üzrə 103 yer boş qalmışdır. Universitet üzrə qəbul planı isə 96,95% yerinə yetirilmişdir. 

2018/2019-cu tədris ilində plan 3568 nəfər olduğu halda, 3286 nəfər, cari ildə isə 

plan 3378 nəfər olduğu halda 3275 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir, buda keçən ilki 

qəbulla müqayisədə 11 nəfər azdır. 

Lakin, ödənişli əsaslarla qəbul olmuş və əlavə müsabiqə nəticəsində 131 nəfər 

abituriyent dövlət sifarişi əsasında təhsil almaq hüququ qazanmışdır. Buna görə də,  

Universitetə qəbul olmuş abituriyentlərin 1654 nəfəri dövlət sifarişi, 1621 nəfəri isə 

ödənişli əsaslarla təhsil alacaqdır.  

Cari tədris ilində, 600-dən yuxarı bal toplayan 313 nəfər tələbə universitetə qəbul 

olunmuşdur. Bu isə keçən ilki 351 nəfərlə müqayisədə 38 nəfər azdır. Səbəbi odur ki, 
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2018/2019-cu tədris ilində ümumiyyətlə respublikada II qrup üzrə 600-dən çox bal 

toplayan abituryentlərin sayı 554 nəfər idisə, cari ildə  404 nəfər olmuşdur. Bunlara 

baxmayaraq respublikada 600 və ondan yuxarı bal toplayan 404 nəfərdən 313 nəfəri 

yəni  78%-i UNEC-ə qəbul olunmuşdur. Göründüyü kimi, II ixtisas qrupu üzrə yüksək 

bal toplayanların qəbulunda UNEC liderliyini qoruyub saxlayır. 

2019/2020-ci tədris ilində Respublikada  II qrup ixtisaslar üzrə 24 nəfər 

prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür ki, onlardan 21 nəfəri yəni, 87.5%-i 

UNEC-ə qəbul olunmuşdur.  

Göründüyü kimi, Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olan universitetlər 

arasında Prezident təqaüdçülərinin sayına görə UNEC ötən il olduğu kimi, bu ildə I 

yerdə dayanır. Son 5 illə müqayisədə isə UNEC-ə qəbul olan Prezident təqaüdçülərinin 

sayı 21 dəfə artmışdır.  

Universitetə tədrisi ingilis dilində aparılan 5 ixtisas üzrə, 188 nəfər tələbə qəbulu 

nəzərdə tutulmuşdur. Lakin 188 nəfərdən 180 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Bunun 

səbəbi həmin abituryentlərin eyni zamanda xarici ölkələrin təhsil müəssisələrinə qəbul 

olunmasıdır.  “Maliyyə” ixtisasında minimal keçid balı keçən illə müqayisədə 667-dən 

643.4-ə, ”Mühasibat uçotu və audit” ixtisasında minimal keçid balı  656-dan 630.9-a, 

“Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasında minimal keçid balı 631-dən 599.6-ya, “İqtisadiyyat” 

ixtisasında minimal keçid balı 629-dan 615.5-ə, “Biznesin idarə edilməsi” ixtisasında 

minimal keçid balı 629-dan 610.2-yə azalmışdır. Tədrisi azərbaycan dilində aparılan 

Maliyyə ixtisasında dövlət sifarişi ilə qəbul olanların minimal balı 647-dən 604.2-yə, 

Mühasibat uçotu və audit ixtisası üzrə dövlət sifarişi ilə minimal bal 605-dən 566.2-yə 

qədər azalmışdır. 

Cari ildə Rus bölməsi üzrə II qrupda 25 yerin boş qalmasının səbəbi müsabiqədə 

iştirak edən abituriyentlərlə bağlıdır. Belə ki, 2018-ci ildə müsabiqədə 951 nəfər, cari 

ildə isə 720 nəfər müsabiqədə iştirak etmişdir. Bu da keçən ilə nisbətən 231 nəfər azdır.  

 I  qrupda isə Rus bölməsi üzrə 11 yerin boş qalmasının səbəbi də bu amillə 

əlaqədardır, ona görə ki, 2018-ci ildə müsabiqədə 1286 nəfər iştirak etmişdirsə, cari ildə  

992 nəfər müsabiqədə iştirak etmişdir. Bu da keçən ilə nisbətən 294 nəfər azdır. Bu 

göstəricilər də boş qalan yerlərə  təsir etmişdir. 
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2019/2020-ci tədris ilində Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə 

dövlət sifarişi ilə tələbə qəbulunda abituriyentlər Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetində (UNEC-də) təhsil almağa üstünlük vermişdir.  

Eyni zamanda UNEC-ə cari tədris ilində 123 nəfər subbakalavr qəbul 

olunmuşdur. Onlardan 109 nəfər ödənişli əsaslarla, 14 nəfər isə dövlət sifarişi əsasında 

təhsil alacaqlar. Bunlardan 85 nəfəri qiyabi, 27 nəfəri Rus İqtisad məktəbində, 11 nəfər 

isə Texnologiya və dizayn fakültəsindəki ixtisaslara qəbul olunmuşdur.  

Göründüyü kimi, abituryentlər tərəfindən Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC-in) seçilməsi universitetdə tədrisin şəffaf və yüksək səviyyədə 

olmasının və universitetimizin nüfuzlu ali məktəblər sırasında olmasının göstəricisidir. 

Cari tədris ilində 451 nəfər məcburi köçkün ailələrinin övladları, şəhid 

ailələrindən, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi zamanı əlil 

olmuş,  həlak olmuş, itkin düşmüş vətəndaşların uşaqları və digər kateqoriyadan 77 

nəfər tələbə universitetə qəbul olunmuşdur. Cari ildə məcburi köçkün ailələrindən 451 

nəfərdən 96 nəfəri dövlət sifarişi əsasında qəbul olmuşdur.  Beləlilkə, ödənişli əsaslarla 

qəbul olan imtiyazlı tələbələrin sənədləri rəsmiləşdirilmiş və təhsil haqqından azad 

olunmaları üçün müvafiq sənədlər alınmışdır. 

Demək olar ki, tələbələrin qeydiyyatı və onlardan tələb olunan müvafiq sənədlərin 

qəbulu, sənədləşdirmə, o cümlədən təhsil haqqlarının ödənilməsi prosesi yaxşı təşkil 

edilmiş və qüsursuz yerinə yetirilmişdir.  

 

    Məsul katib:                                                     dos. Vəliyev H.M. 


