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            Azərbaycanda ali təhsilin idarə edilməsi sistemini Avropa təcrübəsinə 

uyğunlasdırmaq məqsədilə təhsil sisteminin sürətli və dinamik inkişafı davam 

etməkdədir. Bu inkişaf təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi, insan kapitalının 

inkişaf etdirilməsi, eləcə də ölkənin hərtərəfli və uğurlu fəaliyyəti üçün əhəmiyyəti 

vurğulanan bir sıra direktiv sənədlərdə,o cümlədən  “Azərbaycan Respublikasında 

Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”  (2013) kimi siyasi sənədlərdə öz əksini 

tapmışdır.   

 Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyət təminatı siyasəti Azərbaycan 

Respublikasının  təhsil siyasəti və Azərbaycan cəmiyyətinin  inkişaf perspektivləri 

nəzərə alınmaqla davamlı təhsilin yüksək səviyyədə təşkili və beynəlxalq 

rəqabətliliyinin artırılması yolu ilə daxili və beynəlxalq əmək bazarlarının 

tələblərinə uyğun yaradıcı, müasir və milli  düşüncəli, yüksək ixtisaslı məzun-

kadrların hazırlanmasından ibarətdir. Nəzərə alınmalıdır ki, Odlar Yurdu 

Universiteti özündə təhsilin tam orta, subbakalavr ,bakalavr, maqistratura və 

doktorantura kimi səviyyələrini cəmləşdirmişdir. 

           Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyət təminatı siyasəti Universitetin 

Strateji İnkişaf Planının hədəflərinə uyğun olmaqla, universitetin funksional 

qurumları arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin intensivliyini artırmaqla,elmin müxtəlif 

sahələrinə aid tədqiqatların səmərəliliyini artırmaqla təhsilin keyfiyyətinin təmin 

olunmasına və universitetin fasiləsiz inkişafına yönəlmişdir. Keyfiyyət təminatı 

siyasəti Universitetdə həyata keçirilən fəaliyyətlərin Boloniya təhsil prosesinin 

müddəalarına, “Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli 

Kvalifikasiyalar Çərçivəsi”nə,“Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə 



standartlar və qaydalar”a, dövlətin bu sahədəki direktiv sənədlərinə və Azərbaycan 

Respublikasının Təhsil Nazirliyinin normativ-hüquqi sənədlərinə əsaslanır. 

Odlar Yurdu Universiteti 2018-ci ildən “Azərbaycan ali təhsil 

müəssisələrində keyfiyyət təminatı mərkəzlərinin yaradılması və inkişaf 

etdirilməsi” (EQAC) adlı Erasmus+ lahiyyəsinin iştirakçılarından biridir. 

             Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyət təminatı siyasətinin əhatə dairəsi 

inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələri nəzərə alınmaqla ixtisaslar üzrə yeni və 

standartlara cavab verən fənn və  təhsil proqramlarının hazırlanmasını və bu təhsil 

proqramlarının optimallığının, mobilliyinin təmin olunması monitorinqinin 

müvafiq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsini təmin etməklə yanaşı, 

dünyada gedən qlobal proseslər və çağırışlara uyğun olaraq informasiya 

texnologiyalarının mütamadi inkişafı şəraitində tələbə gənclərə bu proseslərin daha 

səmərəli öyrədilməsi metodologiyasını müəyyənləşdirmək üçün tələbə yönümlü 

tədris sisteminin formalaşdırılmasını özündə ehtiva edir. Bu sistemdə 

təhsilalanların yüksək keyfiyyətli tədris vəsaitləri ilə təmin edilməsi onların 

tədrisdə daha uğurlu nəticələr əldə etməsinin başlıca şərtlərindən biridir. Təhsil 

proqramları ilə yanaşı tədris metodik təminatların qaydalar və standartlara 

uyğunlaşdırılması vacibdir. Odlar Yurdu Universitetində bütün tədris-metodik 

vəsaitlər  “Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və 

qaydalar”-a  uyğun tərtib edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

        Tələbəyönümlü və praktikayönümlü təhsil, tədris və qiymətləndirmə sistemi 

tələbələrin tədris prosesində daha fəal iştirakına şərait yaratmaqla onların 

motivasiyasının yüksəldilməsinə xidmət edir, onlarda özünütəhlil, müstəqil  və 

tənqidi düşüncə qabiliyyətini formalaşdırmaqla yanaşı mövcud vəziyyəti təhlil edib 

qiymətləndirmək qabiliyyətini aşılamalıdır. 

         Odlar Yurdu Universitetinin strateji inkişaf istiqamətlərindən biri də “dövlət-

özəl” fərq  anlamını insanlarımızın şurundan silərək səmərəlitələbə qəbulu 

kompaniyasının təşkil olunması, onların təhsil alması üçün münbit  şəraitin təmin 

edilməsi, onların yekun dövlət attestasiyasının müvafiq standartlara 



uyğun keçirilməsini, diplomların beynəlxalq səviyyədə tanınmasını təmin 

etməkdir. Bu sahələrin hər biri üçün Universitetin daxili keyfiyyət təminatı 

siyasətinə uyğun olaraq müvafiq standartları hazırlanmalanır. Onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, təhsilalanların təhsil mühitni zənginləşdirmək üçün təhsil resurlarının 

olması, maliyyə imkanlarının mövcudluğu, sosial bazanın yaradılası, müasir 

informasiya texnologiyaları, kitabxana, məişət xidməti, tibbi xidmət və digər 

resurların mövcudluğu vacibdir.  Odlar Yurdu Universiteti bu resurslara malik olsa 

da, onların beynəlxalq standartlara çatdırılmasını daxili keyfiyyət təminatı 

siyasətinin tərkib hissəsi hesab edir. Bu resurslardan yararlanmaq üçün 

Universitetin tələbə dəstək sisteminin mövcud vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi ön 

plana çəkilir. 

 Müasir təhsil sistemində professor-müəllim heyəti yeganə bilik mənbəyi 

hesab edilməsə də digər öyrənmə resurslarından səmərəli istifadə olunmasında 

professor-müəllim heyətinin təcrübə, məsləhət və dəstəyinə böyük ehtiyac vardır. 

Ona görə də daxili keyfiyyət təminatında professor-müəllim heyətinin 

peşəkarlığının yüksəldilməsi, müasir bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməklə 

yanaşı, öyrətmə metodologiyasının daim təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu 

səbəbdən professor-müəllim heyətinin mütəmadi, ardıcıl və sistemli şəkildə peşə 

ixtisaslarının artırılması siyasəti qurulur ,ardıcıl təlim və treyninqlərdə iştirak təmin 

edilir. Eyni zamanda tələbəyönümlü təhsil, tədris və qiymətləndirmə sistemində 

tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi bilavasitə Universitetdə çalışan professor-

müəllim heyətinin peşəkarlığı və öz vəzifə öhdəliklərini mövcud qaydalara uyğun 

səmərəli şəkildə yerinə yetirməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan professor-məllim 

heyətinin elmi ad və vəzifə səlahiyyətlərinin artırılması meyyarları işlənib 

hazırlanmışdır. akkreditasiya prosessləri dövri olaraq həyata keçirilir. 

Odlar Yurdu  Universitetinin fəaliyyəti ilə bağlı olan bütün proqramlar və 

layihələrin icrasının səmərəli təşkil edilməsi, bütün maraqlı tərəflərin şəffaf, dəqiq 

dürüst məlumatlarla təmin edilməsi üçün açıq informasiya sisteminin mövcudluğu 

inkar edilməzdir.Universitetin yenidən daha çevik , mobilləşdirilmiş və 4 dildə 



içtimayətə təqdim olunmuş veb səhifəsi,  Daxili keyfiyyət təminatının yüksək 

səviyyədə həyata keçirilməsi və informasiyaların idarə edilməsi üçün Universitetin 

bütün struktur vahidlərinin fəaliyyətlərinin mütəmadi olaraq qiymətləndirilməsi 

olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bölmə və depatamentlərin, şöbələrin 

qiymətləndirilməsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş və onların vəzifə öhdəliklərinə 

əsasən hazırlanmış əsas fəaliyyət göstəricilərinə uyğun aparılır. Universitetin 

fəaliyyəti, təklif etdiyi təhsil proqramları, seçim meyarları, proqramlardan 

gözlənilən təlim nəticələri, proqramların verdikləri kvalifikasiyalar, təhsil, tədris və 

qiymətləndirmədə istifadə edilən prosedurlar, keçid balları, tələbələr üçün 

yaradılmış tədris imkanları, işlə təmin olunmuş məzunların sayı və s. məlumatlar 

cəmiyyət üçün açıqdır. 

          Universitetdə məlumatların idarə edilməsi və ictimaiyyətlə əlaqələrin 

qurulması üçün müvafiq sistem işləyib hazırlanır. Bu sistem təsdiq olunmuş 

əsasnamələrə və qaydalara uyğun təşkil edilmələcəkdir.  

Universitet öz strateji inkişaf planını və keyfiyyət təminatı siyasətini həyata 

keçirərkən yerinə yetirilən işlərin mövcud vəziyyətini, tədrisin keyfiyyətini, 

göstərdiyi fəaliyyətlərin və xidmətlərin cəmiyyətin və qlobal çağırışların 

tələblərinə uyğunluğunu, özünün güclü və zəif tərəflərinin müəyyənləşdirilməsini, 

mövcud problemlərinin üzə çıxarılmasını, ehtiyacların müvafiq göstəricilər sistemi 

əsasında təhlil edilməsini və qiymətləndirilməsini özündə ehtiva edən “Özünütəhlil 

və qiymətləndirmə” hesabatını Rektorun qərar və sərəncamları ilə dövri olaraq 

həyata keçirir. 

 


