
3.2. Distant şifahi imtahan prosesi 

3.2.1. Tələbələr Şəxsi kabinetlərinə göndərilmiş link vasitəsilə virtual 

gözləmə otağına daxil olurlar.   

3.2.2. Proktor tərəfindən gözləmə zalından virtual imtahan otağına dəvət 

olunan tələbəyə sual təqdim etməzdən əvvəl, tələbənin şəxsiyyətini müəyyən edir. 

Şəxsiyyəti təsdiq edən müvafiq sənədi təqdim etmədikdə, proktor tələbəni 

imtahana buraxmır və bu barədə elektron imtahan vərəqində “Buraxılmır” 

qeydiyyatını aparır.    

3.2.3. Şəxsiyyəti müəyyən edilən tələbə üçün proktor tərəfindən imtahan 

suallarının real vaxt rejimində formalaşması təmin edilir.  

3.2.4. İmtahan siyahı üzrə hər bir magistranta 20 dəqiqə vaxt sərf edilməklə 

ardıcıllıqla davam etdirilir. Əgər siyahı üzrə növbəti tələbə imtahanda iştirak 

etmirsə, siyahı üzrə ondan sonrakı tələbə imtahan verir. 

3.2.5. Tələbəyə düşən imtahan sualları, həmin imtahanda iştirak edən 

proktor tərəfindən xüsusi proqram təminatı vasitəsilə verilir. Belə ki, tələbə 

imtahana başlayan kimi proktor öz səhifəsini paylaşır və bilet formalaşdıran 

proqramı online formada işə salır. Həmin anda 5 sualdan ibarət formalaşan sual 

kombinasiyası magistrantın imtahan bileti hesab olunur və heç bir halda 

dəyişdirilmir. 

3.2.6. Bilet təqdim olunmuş magistrant dərhal istədiyi sualdan başlamaqla 

cavab verir.  

3.2.7. Hər suala verilən cavab bitdikdən sonra müəllim tərəfindən verilmiş 

cavaba görə müvafiq balı elan edir. Həmin bal proktor tərəfindən nümayiş olunmuş 

vəziyyətdə Elektron imtahan vərəqində müvafiq sualın qarşısında qeyd edilir. 

Cavablandırılmayan suala görə “0” qeydi aparılır.   

3.2.8. Müəllimin elan etdiyi bal imtahan zamanı magistrantlar tərəfindən  

mübahisələndirilə bilməz. Əks təqdirdə onların mikrofonu proktor tərəfindən 

bağlanır və xəbərdarlıq edilir. Bu hal eyni magistrantla təkrarən baş verdiyi halda o 

imtahandan proktor tərəfindən uzaqlaşdırılır. Nəticədən narazı qalan tələbə 

apelyasiya müraciəti edə bilər.  



3.2.9. İmtahan verən və yekun imtahan qiymətini bilən tələbə virtual 

imtahan otağını tərk edir. 

3.2.10. Əgər sonuncu tələbə imtahan verib bitirdikdən sonra, qrup 

siyahısında olan, lakin gözləmə otağında olmayan tələbəyə Elektron imtahan 

vərəqində “Gəlmədi” qeydi yazılmaqla imtahan başa çatdırılır və elektron imtahan 

vərəqi struktur bölmə üzrə təyin edilmiş kordinatora təqdim edilir. İmtahan nəticəsi 

dərhal, ən geci isə növbəti iş günü (imtahan iş gününün sonunda bitdiyi halda) 

sistemə daxil edilir. 

3.2.11. Texniki və texnoloji ixtisaslarda xüsusi qabiliyyət tələb edən fənlər 

üzrə imtahanlar distant formada virtual imtahan otağında keçirilir. Tələbələr bu 

imtahanlarda kompyuter və mobil telefondan istifadə etməklə iştirak edir. İmtahan 

zamanı 1 fənn üzrə qrup eyni studiyada imtahan verir. İmtahanda fənn müəllimi və 

proktor iştirak edir. Fənn müəllimi tələbələrə əl işi formasında yerinə yetirməli 

olduqları yalnız 1 tapşırıq (rənglərdən istifdadə etməklə A3 formatında 1 şəkil 

çəkilməsi) verir. Tələbələr proktorun nəzarəti altın 120 dəqiqə ərzində tapşırığı 

yerinə yetirilər. Tapşırığı verilən vaxtdan tez yerinə yetirən tələbə imtahan vaxtının 

bitməsini gözləyir. İmtahan bitdikdən sonra proktor qabiliyyət tələbə edən fənlər 

üzrə qiymətləndirmənin aparılması məqsədi ilə yaradılmış komissiya üzvlərini 

virtual imtahan otağına dəvət edir. Komissiya üzvləri tələbələrin əl işlərini onlayn 

qaydada qiymətləndirir və hər bir tələbənin qiymətini elan edir. Bu zaman verilən 

balın tələbələr tərəfindən mübahisələndirilməsinə yol verilmir (qiymətləndirmədən  

narazı qalan tələbələr apelyasiya müraciəti edə bilərlər). Elan edilən qiymət proktor 

tərəfindən dərhal elektron imtahan vəriqənə qeyd edilir. Proses digər tələbələrlə 

davam etdirilir. İmtahan bitdikdən sonra proktor elektron imtahan vərəqini fakültə 

üzrə İmtahan şöbəsi tərəfində təyin edilən kordinatora təqdim edilir. Nəticələr 

həmin gün  (imtahan iş gününün sonunda yekunlaşdığı halada növbəti iş günü) 

sistemə daxil edilir.  

 


