
 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 

İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış Mühasiblər Assosiyasiyasının (ACCA)  

kvalifikasiya imtahanlarında müvəffəq qiymət alan  

tələbə və magistrantların nəticələrinin tanınmasına dair   

MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. UNEC tərəfindən Beynəlxalq kvalifikasiya imtahanlarında əldə olunan müvəffəq nəticələrin 

tanınmasına dair Müvəqqəti Qaydalar (bundan sonra Qaydalar) COVİD-19 Qlobal Pandemiya 

şəraitində təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsində beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş 

metodların tətbiqinə, eləcə də təhsilalanların beynəlxalq sertifikat proqramlarına marağının 

stmullaşdırılmasına xidmət edir; 

1.2. Bu Qaydalar, AR Təhsil Nazirliyinin 11.09.2008 tarixli “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin 

biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında” Əsasnaməyə və İmtiyazlı Sertifikatlaşdırılmış 

Mühasiblər Assosiasiyası (the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

tərəfindən UNEC Biznes Məktəbinin MBA Proqramı və Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbinin 

“Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə peşəkar səviyyəli akkreditasiyasına müvafiq olaraq 

hazırlanmışdır; 

1.3. Bu Qaydalar ACCA kvalifikasiyasının fundamental fənnləri üzrə imtahanların nəticələrinin 

UNEC tərəfindən tanınmasını və müvafiq fənnlər üzrə kreditlərin qazanılmasını özündə ehtiva 

edir; 

1.4. Bu Qaydalar UNEC-in bakalavr və magistratura səviyyəsinin azərbaycan, rus, türk, ingilis 

dillərində təhsil alan, bütün kurslardan olan yerli və əcnəbi təhsilalanlarına şamil edilir. 

 

2. Fənn üzrə nəticələrin tanınması kriteriyaları 

 

2.1. ACCA kvalifikasiya imtahanlarında əldə olunan nəticələrin tanınması 2019/2020-ci tədris ilinin 

yaz semestri və imtahan sessiyası dövrünü əhatə edir; 

2.2. Bu Qaydalar, təhsilalanların cari semestrdə dinləmək üçün Fərdi Tədris Planına daxil etdiyi 

fənnlərə və UNEC-in mübadilə proqramlarının iştirakçılarının Tədris Razılığında qeyd olunan 

fənnlərinə şamil edilir; 

2.3. Beynəlxalq kvalifikasiya imtahanlarının nəticələrinin tanınmasına dair fakültə dekanı tərəfindən 

təqdim olunan təqdimata əsasən yekun qərarı UNEC Rektoru qəbul edir;  



2.4. UNEC tərəfindən, adları aşağıda qeyd olunan ACCA kvalifikasiyası üzrə fundamental fənnlərin 

(F1-F9) İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə qüvvədə olan tədris planlarının eyni adlı və ya 

məzmunlu fənnləri ilə əvəzlənməsi nəzərdə tutulur:  

№ ACCA UNEC 

1. F1 - Accountant in Business (AB) Mühasibat uçotu 

2. F2 - Management Accounting (MA) İdarəetmə uçotu 

3. F3 - Financial Accounting (FA) Maliyyə uçotu 

4. F4 - Corporate and Business Law (LW) İqtisadi Hüquq 

5. F5 - Performance Management (PM) İdarəetmə təhlili 

6. F6 - Taxation (TX) Vergilər və vergitutma 

7. F7 - Financial Reporting (FR) Malliyyə hesabatı 

8. F8 - Audit and Assurance (AA) Audit 

9. F9 - Financial Management (FM) Maliyyə menecmenti 
 

2.5. ACCA imtahanlarının mənimsəmə faizinin UNEC qiymətləndirmə sisteminə uyğunlaşdırılması 

cədvəli aşağıdakı kimidir: 

▪ 70% və yuxarı – 91-100 (A); 

▪ 65%-69% – 81 -90 (B); 

▪ 60%-64% – 71-80 (C); 

▪ 55%-59% – 61-70 (D); 

▪ 50%-54% – 51-60 (E)  

 

3. Fənnin əvəzlənməsi proseduru 

 

3.1. 17.02.2020 tarixindən sonra ACCA imtahanlarında iştirak edən və müvəffəq qiymət alan 

təhsilalanlar aşağıdakı sənədləri 20.06.2020 tarixinədək təhsil aldığı fakültənin rəsmi elektron 

ünvanına və ya Fakültə katibinə təqdim edirlər: 

▪ UNEC Rektoru adına ünvanlanmış ərizə; 

▪ ACCA nəticəsini əks etdirən sənəd: 

− F1-F4 imtahanları üçün ACCA imtahanının nəticəsini əks etdirən Sertifikat; 

− F5-F9 imtahanları üçün səhifədən yüklənmiş transkript və imtahan nəticəsi ilə bağlı 

gələn emailin yüklənmiş versiyası (PDF formatında). 

Qeyd: Sənədlərin həqiqiliyinin  yoxlanılmasına Fakültə rəhbərliyi cavabdehdir. 

3.2. Fakültə dekanı təqdim olunan sənədlər əsasında təhsilalanın sertifikatda qeyd olunan fənn 

üzrə mənimsəmə faizinin müvafiq UNEC fənninin imtahan balına uyğunlaşdırılması barədə 

UNEC Rektoruna təqdimat yazır; 

3.3. Təhsilalanın fənn üzrə yekun imtahan balının uyğunlaşdırılması Rektorun müvafiq dərkəna-

rından sonra əmrləşdirilir və fənn üzrə nəzərdə tutulan kreditlər qazanılmış hesab edilir; 

3.4. Təhsilalanın ACCA imtahanında qazandığı və UNEC tərəfindən əvəzləşdirilən balı növbəti 

semestr üçün təqaüd müsabiqəsində iştirak edəcək ÜOMG-sinə daxil edilir; 

3.5. Təhsilalan universiteti bitirərkən ona verilən yekun transkript və diploma əlavədə qəbul 

olunan fənn, krediti və müvafiq bal əks etdirilir. 


