
Magistratura və MBA şöbəsinin əsasnasməsi 

Ümumi müddəalar 

Magistr hazırlığı ali təhsilin ikinci səviyyəsi olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş magistr 

ixtisaslaşmalarının (proqramlarının) təsnifatına uyğun müvafiq ixtisaslaşmalar üzrə 

mütəxəssis hazırlığının həyata keçirilməsini təmin edir. Bu səviyyədə bakalavr 

təhsili bazasından ayrı-ayrı ixtisasların ixtisaslaşmaları üzrə müvafiq təhsil 

proqramları əsasında mütəxəssislər hazırlanır 

Müvafiq ixtisas üzrə magistr hazırlığı yalnız həmin ixtisas üzrə ali təhsilin 

birinci səviyyəsi (bakalavriat) buraxılışı olan ali məktəblərdə həyata keçirilir. 

Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, respublikanın 

bütün ali təhsil müəssisələrində magistratura təhsili ödənişli və dövlət sifarişi ilə 

həyata keçirilə bilər. 

Magistratura səviyyəsində əyani təhsil alma forması müəyyən edilir 

Magistraturaya tələbə qəbulu Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu 

Üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

 

Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmununa və tədris prosesinin 

təşkilinə qoyulan tələblər 

Magistratura-ali təhsilin ikinci sıviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksək 

ixtisaslı, sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin 

hazırlığını təmin edən təhsil prosesidir. 

Universitetdə magistr hazırlığı ixtisasın ayrı-ayrl ixtisaslaşmaları üzrə təshil 

proqramı, ona müvafiq hazırlanmış tədris planı, fənnlər üzrə işçi proqramlar 

(sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris 

planları, dərs cədvəllər. İmtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübənin 

keçirilməsi qaydaları və.s) əsasında həyata keçirilir. 

Magistr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin 

planlaşdırılmasını, onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris 



yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin (semesterlərin) müddətini tədris növlərini 

(mühazirə, məşğələ, laboratoriya və s.), ayrı-ayrı fənnlərin həcmini, ixtisasın 

ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramında qoyulan tələbləri əhatə edir. 

Tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, təşkili, tədris 

planı (nümunəvi işçi və fərdi) və fənn proqramları və ona müvafiq hazırlanmış 

fənnlər üzrə işçi proqramları əsasında həyata keçirilir. Bu planların forma və 

strukturu ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

Fənn proqramları müvafiq ixtisasın təhsil proqramlarının tələblərinə uyğun 

olaraq ali təhsil müəssisələri tərəfindən hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. Fənlər üzrə işçi proqramları (sillabuslar) 

isə ali təhsil müəssisəsi tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir. 

 İşçi tədris proqramı (sillabus)- fənnin müvafiq proqramı əsasında hazırlanan 

və özündə tədris olunan fənnin təsvirini, onun hədəf və məqsədini, qısa 

məzmununu, dərslərin müddətini və növlərini, tələbənin müstəqil işi üçün 

tapşırıqları, onların yerinə yetirilməsi müddətini, məsləhət saatlarını, müəllim 

haqqında məlumatı, müəllimin tələblərini, qiymətləndirmə meyarlarını, aralıq 

qiymətləndirilmə cədvəlini, istifadə olunan əsəbiyyatın siyahısını əks etdirən 

sənəddir.  

 Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri 

təlimdən, pedaqoji və peşəkar hazırlıqdan, eləcə də elmi tədqiqat işlərindən 

ibarətdir. 

 Magistrın nəzəri təlimi və pedaqoji hazırlığı humanitar, ixtisas və 

ixtisaslaşma fənlərinin mühazirə, məşğələ, seminar, məsləhət, sərbəst iş, pedaqoji 

təcrübə və s. formada öyrənməsi ilə təmin olunur. 

 Magistrın elmi tədqiqat sahəsində hazırlığı konkret tədqiqat fəaliyyətinin 

tələblərinə uyğun olaraq, müasir üsullarla araşdırmaların aparılması və dissertasiya 

işinin haırlanması ilə təmin olunur.  

 Magistratura səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət 

standartının tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilmiş qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində 

tətbiq olunan AKTS- Avropa Kredit Transfer Sistemi) ilə həyata keçirilir. 



 Tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətləndirilməsi) 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş 

qaydada çoxballı (100 ballı) sistemlə həyata keçirilir. 

 Əyani formanın təhsil müddətində nəzəri tədrisə- 45, elmi tədqiqat və elmi-

pedaqoji təcrübələrə- 8, imtahan sessiyalarına isə 15 həftə ayrılır. Bu zaman 

auditoriya saatları 12-16 həftədir. 

 Dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsinə 12, tətillərə isə 14 həftə 

ayrılır. 

 Tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar (bütün tədris, elmi tədqiqat və 

elmi-pedaqoji) həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman dərslər 12-16 saat 

təşkil edir.  

 Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə 120-160 

saat nəzərdə tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti 15 sentyabr tarixindən başlanır 

və tədris planına müvafiq olaraq yekunlaşır. 

 Bir akademik saat- 45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 

akademik saat müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqədən az 

olmamalıdır.  

 Magistratura üzrə aparılan elmi tədqiqat işləri axtarış və tətbiqi xarakterli 

işlər olmalıdır. 

 Magistrantlara elmi rəhbərlik, bir qayda olaraq, həmin təhsil müəssisəsində 

çalışan professor-müəllim heyətinin elmi adl və ya elmi dərəcəsi olan 

nümayəndələri və ya həmin şərtləri ödəyən digər müəssisə və təşkilatlarda çalışan 

şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. Bir nəfərə 5-dən çox magistranta rəhbərlik 

etməyə icazə verilmir. Magistrantın elmi tədqiqatının yönümü müxtəlif elmlərin 

qovuşmasından ibarət olduğu halda, ona elmi rəhbərlə yanaşı, elmi məsləhətçi də 

təyin oluna bilər. 

 Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuralar 

 Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik 

dissertasiyasının müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq buraxılış imtahanı da ola 

bilər).  



 Magistratura səviyyəsini bitirən şəxslərə “magistr” ali elmi-ixtisas dərəcəsi 

verilir. “Magistr” dərəcəsi magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üçün ali təhsil 

müəssisəsi tərəfindən yaradılmış ixtisaslaşdırılmış şuraların qərarı əsasında verilir. 

Bu təhsil səviyyəsini bitirən şəxslər təhsillərini doktoranturada davam etdirə 

bilərlər.  

 İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması və onun işinin təşkili qaydası 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq 

qaydalarla müəyyən olunur. 

 Magistraturada yekun attestasiya 

 Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbələr yekun attestasiyaya 

buraxılırlar.  

 Yekun attestasiya magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi və ixtisas fənləri 

üzrə imtahanlardan ibarətdir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi 

ixtisaslaşdırılmış şuraların iclaslarında aparılır. 

 Magistrlik dissertasiyasının məzmununa, yazılmasına, təqdim edilməsinə və 

müdafiəsinə qoyulan tələblər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 

tərəfindən müəyyənləşdirilir.  

Magistrantın elmi rəhbəri: 

- magistranta dissertasiyası üçün tapşırıq verir; 

- magistranta dissertasiyanın yerinə yetirilmə dövrünü əhatə edən fərdi iş 

planının hazırlanmasında köməklik göstərir 

- magistranta dissertasiya işi üçün lazım olan elmi metodik ədəbiyyatı, 

məlumat və arxiv materiallarını, layihələri və digər mənbələri tövsiyə 

edir 

- magistrantla müntəzəm olaraq fərdi iş planına uyğun söhbətlər aparır, ona 

elmi-metodik məsləhətlər verir. 

Magistrantlar magistrlik dissertasiyasının hazırlanması barədə elmi rəhbər və 

kafedra qarşısında vaxtaşırı hesabat verirlər. Kafedralar üzrə hesabat 

verirlər. Kafedralar üzrə hesabatın vaxtını fakültə rəhbərliyi müəyyən edir. 

Hesabatın nəticələrinə görə işin hazırlıq dərəcəsi müəyyənləşdirilir. 



 Magistrlik dissertasiyasında şərh olunan məlumatların düzgünlüyü 

üçün magistrant məsuliyyət daşıyır. 

 Magistrlik dissertasiyası təlim dilində yazılır və bu zaman magistrant 

istifadə etdiyi materiallarla, ayrı-ayrı nəticələrin mənbələrinə və 

müəlliflərinə uyğun qaydada istinad etməlidir.  

 Müəllifinə və ədəbiyyatına istinad olunmadan özgə materiallardan 

istifadə edildikdə, dissertasiya müdafiə ilə bağlı istənilən baxılma 

mərhələsində geri qaytarılır.  

 Magistrlik dissertasiyası maikanda və ya kompüterdə 2 intervalla çap 

edilməli, əlavələri ilə birlikdə həcmi 75 makina səhifəsindən çox olmamalı 

və cildlənməlidir. Magistrlik dissertasiyasının titul vərəqəsinin və mətninin 

tərtibi əlavə 8-də göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 

 Magistrant müdafiə üçün dissertasiyanın qısa məzmununu əks etdirən 

referat tərtib edilməlidir (əlavə 9). Referatın həcmi 1,5 intervalla yazılmalı 

və 2 makina səhifəsindən çox olmamalıdır. 

 Magistrant kafedranın razılığı ilə dissertasiyanın qısa məzmununu 

(referatın) xarici dillərdən birində yaza və müdafiə zamanı suallarla həmin 

xarici dildə cavab verə bilər.  

 Magistrlik dissertasiyasının təqdim olunması və müdafiəsi 

 Magistrlik dissertasiyasının    müdafiəsi bir qayda olaraq may-iyun 

aylarında təsdiq olunmuş qrafik əsasında keçirilir. Magistrlik 

dissertasiyasının müdafiəsi yalnız üzrlü səbəblər olduqda, müəyyən olunmuş 

qaydalar əsasında başqa vaxta keçirilə bilər. 

 Magistrant öz dissertasiya işini bitirdikdən və qoyulan tələblərə uyğun 

tərtib etdikdən sonra  referatla birlikdə elmi rəhbərə təqdim edilir. Elmi 

rəhbər işi yoxlayıb, bəyəndikdən sonra yazılı rəyi ilə birlikdə ilkin müzakirə 

üçün kafedraya təqdim edir. Rəydə dissertasiyanın bütün bölmələri üzrə 

görülmüş iş səciyyələndirilir və alınan nəticələrin doğruluğu əsaslandırılır. 

Dissertasiya kafedrada müzakirə edilir və yekun rəylə birlikdə fakültə 

dekanına təqdim olunur. Fakültə dekanı təqdim olunmuş materialların 



müdafiəyə buraxılması barədə qərar qəbul edir və magistrlik 

dissertasiyasının titul vərəqində müvafiq qeydlər aparır. 

 Şöbə müdiri magistrantı dissertasiya müdafiəsinə buraxmağı mümkün 

hesab etmədikdə bu məsələyə elmi rəhbərin iştirakı ilə dekanlıqda baxılır. 

 Müdafiəyə buraxılmış magistrlik dissertasiyaları müvafiq kafedra 

tərəfindən ən azı 15 gün qalmış rəsmi rəyçiyə göndərilir. Rəsmi rəyçilər elmi 

və istehsalat müəssisələrində çalışan aparıcı mütəxəssislər, həmin ali 

məktəbdə və ya digər ali məktəblərdə çalışan elmi dərəcəyə malik 

mütəxəssislər sırasından təyin oluna bilər. 

 Rəsmi rəyçi magistrlik dissertasiyasını araşdıraraq yazılı rəy 

hazırlayıb ixtisaslaşdırılmış şuraya təqdim edir. Həmin rəydə mövzunun 

aktuallığı, onun nəticələrinin yeniliyi və işin magistrlik dissertasiyalarına 

qoyulan tələblərə cavab verməsi öz əksini tapmalıdır. 

 Rəsmi rəyçinin yazılı rəylərinin surətləri müdafiəyə ən azı 5 gün 

qalmış magistrantın razılığı ilə iş müdafiəyə təqdim oluna bilər. Rəsmi rəyçi 

yazdığı rəyin keyfiyyəti və obyektivliyi, rəyin təyin edilmiş müddətində 

magistrant və ya ixtisaslaşdırılmış Şuraya təqdim edilməsi üçün 

cavabdehlikdir.  

  

  



Magistrlik dissertasiyasının ixtisaslaşdırılmış Şurada müdafiəsi üçün 

magistrant müdafiəyə ən azı 3 gün qalmış Şuraya aşağıdakı sənədləri 

təqdim edir: 

- ərizə; 

- elmi rəhbərin rəyi; 

- dissertasiya - 2 nüsxə cildlənmiş (1 nüsxə Magistratura və MBA şöbəsi, 1 

nüsxə kitabxana üçün. Eyni zamanda elektron daşıyıcıda); 

- dissertasiya rəyçisinin rəyi; 

- fərdi iş planı (təsdiq olunmuş); 

- magistrantın dissertasiya mövzusu ilə əlaqədar “Google Schoolar”la 

indekslənən məqaləsi və Google Schoolar görüntüsü; 

- Dissertasiyanın “Turnititin” və bənzər plagiat proqramları ilə 

yoxlanmasının ekran görüntüsünün çapı (Bənzərlik 15%-dən çox 

olmamalı və Sənəddə dissertasiya rəhbərinin və magistrın imzası 

olmalıdır 

Əgər, tələb olunan sənədlər və materiallar magistrant tərəfindən vaxtında 

təqdim olunmazsa, müdafiənin vaxtı yalnız üzrlü səbəblər olduqda müəyyən 

olunmuş qaydalara uyğun dəyişdirilə bilər.  

Fərdi iş planı 

Şöbədə hər bir magistrant üçün Fərdi iş planı tərtib olunur və burada 

aşağıdakılar qeyd olunur: 

- şöbə; 

- ixtisas; 

- magistrantın adı; 

- elmi rəhbərin adı; 

- magistrantın öyrənəcəyi məcburi və seçmə fənlər və onların kreditləri; 

- tədqiqat işinin mövzusu 

Fərdi iş planı bilavasitə magistrant və elmi rəhbər tərəfindən tərtib olunur, 

imzalanır və təsdiq olunmaq üçün Magistratura və MBA şöbəsinə təqdim 

olunur. 

Magistrant təsdiq olunmuş fərdi iş planı əsasında tədrisini və tədqiqat işini 

yerinə yetirir. 



Magistr dissertasiyası üçün magistranta 6-8 kredit verilir. 

Tədris prosesində magistrantın fərdi iş planında müəyyən dəyişikliklər 

aparıla bilər (əlavə olaraq bir və ya bir neçə fənnin daxil edilməsi, tezis 

mövzusunun dəqiqləşdirilməsi  və ya dəyişdirilməsi və s.). Bu məqsədlə 

magistr Magistratura və MBA şöbəsinə ərizə ilə müraciət etməlidir. 

Fərdi tədris planında aparılan istənilən dəyişiklik Magistratura və MBA 

şöbəsi tərəfindən təsdiq olunmalıdır.  


