
III. DİSTANT FORMADA TEST VƏ ŞİFAHİ İMTAHANLARIN TƏŞKİLİ 

3.1. İmtahanların təşkili üzrə normativlər   

3.1.1.  Distant imtahanlar virtual otaqlarda (studiyalarda) keçirilir. Adi 

qaydada hər bir studiyada eyni anda 10 tələbə imtahan verir. Mövcud studiyalardan 

səmərəli istifadənin təmini məqsədilə, istisna hallarda (məs. fənn üzrə qrupda 

tələbə sayı 33 nəfər olduqda) 1 studiyada 10 nəfərdən artıq tələbə imtahan verə 

bilər. Lakin, bütün hallarda 1 studiyada tələbə sayı 12 nəfərdən artıq ola bilməz.   

3.1.2. Hər bir studiyada təşkil olunan imtahanda 1 proktor iştirak edir və 

prosesin idarə olunması proktorun və subadminin birgə fəaliyyəti ilə həyata 

keçirilir. Proktorların siyahısı hər bir fakültə dekanlığı tərəfindən müəyyən edilir 

və onların təlim ehtiyacları “İmtahan şöbəsi” tərəfindən qarşılanır. UNEC üzrə 

proktorların və subadminlərin siyahısı TKQEM tərəfindən 31 May tarixinədək  

ümumiləşdirilərək rektora təsdiq üçün təqdim olunur. 

3.1.3. Magistratura səviyyəsində şifahi imtahan sualların cavblandırılması 

üçün hər bir tələbəyə 20 dəqiqə vaxt verilir. Bu vaxt magistrant sualları 

cavablandırmağa başladığı andan hesablanır.  

3.1.4. Şifahi imtahanlar fənn müəlliminin və 1 proktorun iştriakı ilə keçirilir. 

Obyektivliyin təmini məqsədilə UNEC ictimai nəzarət şurasının üzvlərinə, habelə 

ictimaiyyət nümayəndələrinə imtahan prosesini müşahidə etmək imkanı yaradılır.   

3.1.5.  Test imtahanları üzrə (dinləmədən təkrar imtahan və üzrlü səbəbdən 

imtahanda iştirak etməyən tələbələr üçün imtahanlar daxil olmaqla) buraxılışların 

imtahanın keçirilməsinə ən geci 1 gün qalmışa qədər verilməsi fakültə dekanı, 

məktəb və mərkəz direktorları tərəfindən təmin olunur. 

3.1.6. Bütün imtahanlarda (dinləmədən təkrar imtahan və üzrlü səbəbdən 

imtahanda iştirak etməyən tələbələr üçün imtahanlar daxil olmaqla) tələbələrin 

virtual imtahan otaqlarında qruplaşdırılması və imtahanların proktorinqi fakültə 

dekanı, məktəb və mərkəz direktorları tərəfindən təmin olunur.  

 

 

3.2.  İmtahanlarda intizam qaydaları 



3.2.1. Distant formada test və şifahi üsulla keçirilən imtahanlar zamanı 

tələbələrin davranışı “UNEC tələbələrin universitetdaxili intizam qaydaları”nın 

tələbələrinə əsaslanmaqla qiymətləndirilir və adekvat intizam tənbehi tədbirlərinin 

görülməsi ilə nəticələnir. Bununla yanaşı olaraq, distant imtahanların özünə 

məxsus cəhətləri ilə bağlı olaraq aşağıdakı əlavə imtizam qaydaları müəyyən edilir:   

3.2.2. Distant formada test və şifahi üsulla keçirilən imtahan prosesinin 

normal gedişi texniki-texnoloji baxımdan kompyuterin (notebookun), 

klavyaturanın, mausun, kameranın, mikrofonun işlək vəziyyəti, sürətli kəsintisiz 

internet və enerji təchizatı (UPS, batareya), habelə imtahan zamanı istifadə 

ediləcək kompyuterdə (notebooka) ZOOM və Google Chrome proqramlarının 

olmasın bilavasitə asılıdır. Qeyd olunan məqamlardan hər hansı birinin 

çatışmazlığı səbəbindən təhsilalanlar imtahanda normal iştirak edə bilmir və həmin 

tələbənin imtahan nəticəsi ümumiyyətlə imtahan başlaya bilmədikdə “Gəlmədi” 

statusu ilə sistemdə qeyd olunur. Bu hallar imtahan zamanı baş verdiyi halda, 

həmin onların nəticələri birmənalı olaraq ləğv edilir. Qeyd olunan səbəbdən 

akademik borcu yaranan təhsilalanların avqust-sentyabr aylarında təşkil ediləcək 

sessiyada iştirakı üçün 1 dəfə şərait yaradılır. Bu halda onların müraciəti və 

imtahanlar ümumi qaydada həyata keçirilir.    

3.2.3. Tələbələr test üsulu ilə keçirilən imtahanlar başlamazdan 10-15 dəqiqə 

əvvəl onların şəxsi kabinetinə göndərilən link vasitəsilə imtahan studiyasına daxil 

olmalı, ekranda görünən xüsusi düymələrdən istifadə etməklə mikrofonu, kameranı 

işlək vəziyyətə gətirməli və kompyuterin ekranını paylaşmalıdır (İngiliscə “Share 

screen”, Rusca - “Демонстрация экрана” düymələrini sıxmaqla). 

3.2.4. Proktor müraciət etdiyi zaman, hər bir tələbə öz biletini və ya 

vəsiqəsini kameraya yaxınlaşdırmaqla şəxsiyyətini təsdiq etdirməlidir. Bu zaman 

nəzarətçi tərəfindən uyğunsuzluq aşkar olunarsa, həmin tələbə imtahana 

buraxılmır. 

3.2.5. Test üsulu ilə imtahan verən hər bir tələbə öz kompyuterində Google 

Chrome brauzerini açmaqla “examination.unec.edu.az” ünvanına daxil olmalı və 

Proktorun növbəti göstərişini  gözləməlidir.  



3.2.6. Tələbə kompyuter qarşısında elə oturmalıdır ki, onun imtahan zamanı 

etdiyi hərəkətlər tam aydın görünsün. Bununla bağlı ehtiyac yarandığı təqdirdə 

tələbə  proktorun müvafiq təlimatına uyğun olaraq, kameranın istiqamətinin 

dəyişdirməklə  normal görüntünü təmin etməlidir. 

3.2.7. Ümumilkdə proktorun göstərişlərinə əməl etməyən tələbə intizam 

qaydalarını pozmuş hesab olunur. Bu kimi hallarda tələbə proktor tərəfindən 

imtahandan kənarlaşdırılır, müvafiq pozuntu halına dair elektron protokol tərtib 

olunur, ümumi qaydada təqdim edilir və tələbənin imtahan nəticəsi ləğv olunur. Bu 

tələbələrə avqust-sentyabr aylarında keçiriləcək sessiya zamanı həmin fənn(lər)  

üzrə imtahanda iştirak imkanı verilir.   

3.2.8. Test və şifahi üsullarla keçirilən imtahanlarda proktorlar 

şəxsiyyətlərinin anonimliyi məqsədilə kamera görüntülərini bağlı vəziyyətdə 

saxlayır və tələbələrin imtahan zamanı davranışlarını mütəmadi izləyir. Şifahi 

imtahanlarda iştirak edən proktor sualların cavablandırılması ilə bağlı heç bir 

müdaxilə edə və müəllimin verdiyi qiyməti mübahisələndirə bilməz. 

3.2.9. Proktor tərəfindən tələbələrə intizam pozuntusu halına cəhdlərlə bağlı 

(ekrandan kənara davamlı baxmaq, mikrofonu və ya video görüntünü bağlamaq, 

səs salmaq və s.) şifahi formada və ya Çat vasitəsilə fərdi xəbərdarlıq edilə bilər. 

Ümumilikdə aşağıdakı hallar tələbənin imtahan nəticəsinin ləğvinə əsas yaradır:  

a) proktor tərəfindən 1 dəfə xəbərdarlıq edilmiş tələbə yenidən hər hansı 

formada pozuntu halına (mikrofonu və ya kamera görüntüsünü təkrarən bağlamaq, 

davamlı olaraq ekrandan kənara baxmaq, ekranın paylaşımını dayandırmaq, ekran 

görüntüsünü bilərəkdən böyütmək, ekran görüntüsünü “Pause” rejiminə keçirmək 

və s.) yenidən cəhd etdikdə; 

b) proktor tərəfindən imtahan prosesində tələbənin imtahan verdiyi 

kompyuterin “İş masası”nda Google Chrome və “examination.unec.edu.az” 

ünvanlarından başqa hər hansı bir səhifənin açılması faktı aşkar olunduqda; 

c) imtahanın gedişatı zamanı istənilən səbəbdən (elektrik təchizatı, internet 

şəbəkəsinin itməsi və s.) tələbə ilə görüntü və səs əlaqəsi 1 dəqiqədən çox 

müddətdə kəsildikdə. 



3.2.10. İntizam pozuntusu halı aşkar olunduqda, proktor tərəfindən tələbəyə 

imtahan nəticəsinin ləğvi olunacağına dair dərhal məlumat verilir, elektron 

protokol tərtib edilir və tələbəyə virtual imtahan otağını tərk etməsi ilə bağlı 

müraciət olunur. Virtual imtahan otağını tərk etməkdən imtina edən tələbələr, 

proktor tərəfindən imtahan prosesinin pozulmamasının təmini məqsədilə 

uzaqlaşdırılır.  

3.2.11. İntizam pozuntusuna yol vermiş tələbələrin imtahan nəticələri 

növbəti iş  günü sistemdə ləğv edilir və tələbə haqqında intizam tənbeh tədbirləri 

görülməsi məsələsi fakültə intizam komissiyasında müzakirə olunaraq müvafiq 

qərar verilir. 

3.2.12. İmtahan nəticəsi ləğv edilmiş tələbə növbəti gün yazılı formada  

müraciət etdiyi təqdirdə, ona İntizam pozuntusunun video görüntüsü təqdim 

olunur. Mübahisəli məqamlara bir qayda olaraq, aidiyyatı intizam komissiyalarında 

baxılır. 

3.2.13. Elektron imtahan sistemində olan məlumatlar əsasında tələbələrin 

imtahan nəticələrnin təhlili zamanı şübhə yaradan hallar (məs. hesablama tələb 

edən test tapşırıqları üzrə qısa zaman ərzində yüksək nəticələr toplanması aşkar 

edildiyi, 10 dəqiqədən az müddətdə bütün sualları cavablandırıb 50%-dən artıq 

suallara düzgün cavab verdikdə və s.) əsasında Rektorla razılaşdırmaqla tələbələr 

distant formada şifahi sorğu-suala cəlb edilə bilər. Bu məqsədlə Apelyasiya 

komissiyasının sədrinə təqdim edilən müvafiq hesabatlar əsasında, müvafiq fənn 

müəllimi, dekanlıq və İmtahan şöbəsinin əməkdaşlarından ibarət komissiya 

yaradılır. Komissiya tərəfindən tələbəyə yönləndirilən sualların və ya verilən 

tapşırıqların cavablandırmasının nəticəsində intizam pozuntusa halları (köməkçi 

vasitədən, xüsusi proqram təminatlarından istifadə və s.) açıq aşkar müəyyən 

edildikdə, tələbənin imtahan nəticəsi müvafiq prosedur qaydasında ləğv edilir. Bu 

tələbələrə avqust-sentyabr aylarında  keçiriləcək sessiya zamanı həmin fənn(lər) 

üzrə imtahanda iştirak imkanı verilir.   

 


