Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC)
bakalavr və magistrantlarının Coursera onlayn təhsil Platformasında
qazandıqları Sertifikatların tanınması və 2019/2020-ci tədris ilinin
Yaz semestrinin imtahan sessiyası üzrə nəticələri kimi qəbul edilməsinə dair
MÜVƏQQƏTİ QAYDALAR
1. Ümumi müddəalar
1.1.Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) bakalavr və magistrantlarının Coursera onlayn
təhsil platformasında qazandıqları Sertifikatların tanınması və 2019/2020-ci tədris ilinin yaz
semestrinin imtahan sessiyası üzrə nəticələri kimi qəbul edilməsinə dair Müvəqqəti Qaydalar
(bundan sonra Qaydalar) təhsilalanların dünyanın nüfuzlu universitetlərinin müasir təhsil
imkanlarından yararlanaraq bilik və kompetensiyalarının artırılmasına və müasir cağırışların prioritet
nöqtəsi hesab edilən distant təhsilin geniş miqyasda təşviqinə xidmət edir;
1.1.Bu Qaydalar AR Təhsil Nazirliyinin 11.09.2008 tarixli “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin
biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında” Əsasnaməni və “UNEC 100 – İnkişaf Strategiyasının” 5-ci
strateji məqsədini əsas götürür;
1.2.Bu Qaydalar UNEC-in azərbaycan, rus, türk, ingilis dillərində təhsil alan, bütün kurslar üzrə olan
yerli və əcnəbi bakalavr və magistrantlarına şamil edilir;
1.3.Bu Qaydalar yalnız 2019/2020-ci tədris ilinin yaz semestrində UNEC-in Coursera proqramı
çərçivəsində və ya fərdi qaydada platformadan yararlanıb əldə edilən sertifikatların UNEC
tərəfindən tanınmasını və müvafiq fənnlər üzrə kreditlərin qazanılmasını təmin edir;
1.4.Bu Qaydalardakı müddəalar təhsilalanların cari semestrdə dinləmək üçün Fərdi Tədris Planına daxil
etdiyi fənnləri və UNEC-in mübadilə proqramlarının iştirakçılarının Tədris Razılığında qeyd olunan
fənnləri əhatə edir;
1.5.UNEC-in Coursera proqramında iştirak könüllüdür, iştirakçılardan heç bir ödəniş tələb olunmur.

2. Proqrama qəbul prosesi
2.1.Coursera proqramı barədə UNEC-in rəsmi saytında və sosial şəbəkələrdəki səhifələrində elan verilir
və bütün kurslardan olan tələbə və magistrantların şəxsi kabinetinə məlumat göndərilir;
2.2.Təhsilalanlar elan yerləşdirilən gündən başlayaraq karyera@unec.edu.az ünvanına tələbə biletinin və
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin şəklini (PDF və ya JPEG formatında) göndərməklə qeydiyyatdan
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keçir, dəvət linkini aldıqdan sonra qeydiyyat prosesini tamamlayıb, seçdiyi kurs (və ya kurslar) üzrə
onlayn dərslərə başlayır;
2.3.Coursera proqramına qoşularkən təhsilalan yalnız “Sponsored by Azerbaijan State University of
Economics” qeydli kursları ödənişsiz olaraq seçə bilir. Digər kursların seçiminə görə ödəniş tələb
oluna bilər. Bu kimi hallarda UNEC maddi məsuliyyət daşımır;
2.4. Hər bir tələbə fərdi qaydada kurslar üzrə qeydiyyatdan keçməlidir;
2.5.Təhsilalan proqrama qoşulduqdan sonra ilk 10 gün ərzində aktivlik göstərməzsə Coursera lisenziyası
ləğv edilir və tələbə kursa ümumi qaydada davam edir;
2.6.İştirakçı Courserada kurs seçərkən həmin kursun sillabusunun ən az 25%-nin UNEC-də tədris
olunan müvafiq fənnin sillabusuna uyğun gəlməsinə diqqət etməlidir. Bu zaman o, fənni tədris edən
müəllimlə məsləhətləşə və şəxsi kabinetindəki fənnin sillabusu ilə müqayisə edə bilər;
2.7.İştirakçı kurs seçərkən onun bitməsi tarixinə (4.2. bəndi nəzərə almaqla) diqqət yetirməlidir;
2.8.İştirakçı UNEC-in Coursera proqramı çərçivəsində maksimum 5 kurs seçə bilər. Minimal hədd
yoxdur.
3. İştirakçıların hüquq və vəzifələri
3.1.İştirakçının proqram çərçivəsində dinlədiyi bir kurs, onun UNEC yaz semestrinin imtahan
sessiyasının yalnız bir müvafiq fənninin imtahan nəticəsi olaraq qəbul edilir;
3.2.İştirakçı nəzərdə tutulan vaxta qədər kursu tamamlayıb, müvafiq sənədləri təqdim etməlidir;
3.3.İştirakçı Proqramda nəzərdə tutulmayan, ödənişli və ya ödənişsiz hər hansı bir Coursera kursunun
sertifikatını təqdim etməklə də cari semestrdəki fənnin imtahanından azad ola bilər;
3.4.İştirakçı Coursera kursundan əldə etdiyi yekun mənimsəmə faizindən məmnun qalmazsa, UNEC-in
yaz semestrinin imtahan sessiyasında müvafiq fənn üzrə imtahanda iştirak edə bilər.
4. Sertifikatın tanınma proseduru
4.1.Proqramı uğurla bitirib müvafiq sertifikat əldə edənlər aşağıda qeyd olunan sənədləri elektron
formada oxuduğu fakültənin rəsmi email ünvanına və ya fakültə katibinə təqdim edirlər:
-

UNEC Rektoru adına ünvanlanmış ərizə;

-

Courseranın nişanı olan rəsmi sertifikatın portaldan yüklənmiş elektron versiyası;

-

Kursun portaldan yüklənmiş sillabusu;

-

İştirakçının portaldakı səhifəsindən yekun mənimsəmə faizinin əks etdirən şəkil.

Qeyd: Sənədlərin həqiqiliyinə və fənnlərin məzmun uyğunluğunun yoxlanılmasına Fakültə rəhbərliyi
cavabdehdir.
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4.2.Sənədlərin qəbulu üçün son tarix 20.05.2020-ci ildir. Bu tarixdən sonra daxil olan sənədlər qəbul
edilməyəcək;
4.3.Fakültə rəhbəri təqdim olunan sənədlər əsasında təhsilalanın müvəffəq nəticə əldə etdiyi fənnin
müvafiq UNEC fənni ilə əvəzlənməsi və mənimsəmə faizinin UNEC balına uyğunlaşdırılması
barədə UNEC Rektoruna təqdimat yazır;
4.4.UNEC Rektoru bütün fakültələrdən daxil olan sənədləri baxılmaq üçün 20.12.2018-ci il tarixli
255/1/2018 saylı əmri ilə yaradılmış fənnlərin uyğunlaşdırılması Komissiyasına yönəldir;
4.5.Komissiya, daxil olan fənnlərin sillabuslarının UNEC-də tədris olunan fənnlərlə adı, həcmi və
məzmunu baxımından uyğunluğunu araşdırır, iştirakçının yekun mənimsəmə faizini UNEC
qiymətləndirmə sisteminə uyğunlaşdırır və Komissiyanın yekun qərarını təsdiqləmək üçün Rektora
ünvanlayır;
4.6.UNEC Rektorunun dərkənarından sonra qərar əmrləşdirilir və təhsilalan müvafiq fənn üzrə kreditləri
qazanmış hesab edilir;
4.7.Coursera kursunun mənimsəmə faizinin UNEC-in qiymətləndirmə sisteminə uyğunlaşdırılması
müvafiq şkalaya əsasən həyata keçirilir;
4.8.Coursera kursunda əldə olunan sertifikat Yekun Dövlət Attestasiyasının müvafiq fənnindən azad
olmaq hüququ vermir;
4.9.Proqram iştirakçısının Coursera kursunun yekununda əldə etdiyi və UNEC tərəfindən qəbul edilən
balı növbəti semestr üçün təqaüd müsabiqəsində iştirak edəcək ÜOMG-sinə daxil edilir;
4.10. Təhsilalan universiteti bitirərkən ona verilən yekun transkript və diploma əlavədə əvəz olunan
fənnin adı, krediti və UNEC tərəfindən qəbul edilən balı əks etdirilir.
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