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GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

Bakalavriat səviyyəsində Qiyabi formada təhsil alanlar üçün 2020/2021 tədris 

ilinin yaz semestrinin imtahan sesiyasında məsafədən (online) imtahan üçün 

 T Ə L İ M A T 

Bakalavriat səviyyəsində Qiyabi formada təhsilalanlar üçün dərslər pandemiya şəraiti ilə 

əlaqədar olaraq ölkə üzrə xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyinə görə Micrisoft Teams 

platforması üzərindən cədvəl əsasında distant formada təşkil edilib. İmtahan sesiyasında 

tələbənin fənlər üzrə yekun imtahan balının formalaşmasında Micrisoft Teams və Whatsapp  

platformalarindan istifadə ediləcək. Qiyabi təhsil forması üzrə yaz imtahan sesiyası 22.06.21-

05.07.21 tarixlərində əvvəlcədən təsdiq edilmiş cədvəl üzrə təşkil ediləcək.  

Qiyabi şöbənin tələbələri internet üzərindən test imtahanları zamanı əvvəlcədən aşağıdakı 

hazırlıqları görməlidirlər:  

Ağ vərəqdə (dəftər vərəqi də ola bilər) fakültənin adını, ixtisasın adını, kursu, qrupu, 

imtahan verdiyi fənnin adını, öz adı və soyadını, imtahanın verildiyi tarixi qeyd etməlidir. 

 

Nümunə 

Qiyabi şöbə 

Tarix  müəllimliyi ixtisası 

1-ci kurs, qrup 1,  

Fənn – Azərbaycan tarixi 

Tələbə: Məmmədov Qulu Ramiz oğlu   

İmtahan tarixi: 14.06.2021 

 

Tələbəyə hər bir fənn üzrə 50 test sualı təqdim edilir. Hər bir testdə biri düz olmaqla,  

A)….., B)……, C)……., D)……. E)….. kimi işarələnmiş 5 cavab verilir. Tələbə testin  

nömrəsini və qarşısında düzgün variantı qeyd etməlidir. Məsələn, 20-B yəni 20-ci testin düz 

cavabı B variantında verilmişdir. 

Tələbə vaxt itirməməsi üçün vərəqdə əvvəlcədən 1-dən 50-yə qədər testlərin nömrəsini 5 

sütunda (birinci sütunda 1-10-a, ikinci sütunda 11-20 –yə, üçüncü sütunda 21-30-a, dördüncü 
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sütunda 31-40-a, beşinci sütunda 41-50-yə) nümunədə göstərildiyi kimi yazmalı, imtahan vaxtı  

isə testin nömrəsinin qarşısında düzgün variantı qeyd etməlidir.  

Tələbə testin cavabını bilmədikdə bu cavabı qeyd etməyə bilər. İmtahan başlayana qədər 

tələbə  aşağıdakıları qeyd etməlidir.  

 

NÜMUNƏ 

Qiyabi şöbə.  

Tarix müəllimliyi ixtisası 2-ci kurs, 1-ci qrup         

Fənn: Azərbaycan tarixi 

Tələbə: Məmmədov Qulu Ramiz oğlu   

İmtahan tarixi: 14.12.2021 

1-  11-  21-  31-  41-  

2-  12-  22-  32-  42-  

3-  13-  23-  33-  43-  

4-  14-  24-  34-  44-  

5-  15-  25-  35-  45-  

6-  16-  26-  36-  46-  

7-  17-  27-  37-  47-  

8-  18-  28-  38-  48-  

9-  19-  29-  39-  49-  

10-  20-  30-  40-  50-  

 

Tələbənin imtahandan əvvəl hər bir fənn üçün yaratdığı bu vərəqi cavab kartı 

adlandıracağıq. Cavab kartında testlərin nömrələnməsi  yuxarıda olduğu kimi göstərilməlidir. 

Bütün məlumatları tələbə diyircəkli qələm (ruçka) ilə yazmalıdır. 

Düz cavaba uyğun variant (A, B, C, D, E) böyük hərflə aydın yazılmalıdır. Qaralama 

olmamalıdır. 

Məsələn    21-A,     43-C,     32- E,    45-D  və  sair. 

Əgər hər hansı testin cavabında variant səhv yazılıbsa (imkan daxilində olmasın) həmin 

variantın üstündən xətt (X) çəkilməli və variant yenidən yazılmalıdır. Məsələn. 

28-A -B 
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İmtahana 1 (bir) saat vaxt verilir. İmtahan üçün tərtib olunmuş testlər imtahanın  

başlanmasına 10 dəqiqə  qalmış WhatsApp-da  yaradılmış qrupa qoyulur. Bunun üçün tyutorlar 

tələbə ilə əlaqə saxlayıb tələbənin telefon nömrəsini (tələbənin WhatsApp-a qoşulmuş şəxsi 

nömrəsini və ya ailə üzvlərindən birinin nömrəsi ola bilər) alıb qrupa qoşacaqlar. WhatsApp 

mühitindən istifadə sadə və hamı üçün əlçatan olduğundan imtahan prosesi bu mühitdə təşkil 

olunur.  

İmtahanın başlanma vaxtı imtahan cədvəlində göstəriləcək. 

I kurs tələbələri üçün imtahanlar saat 10:00-da,   

II kurs tələbələri üçün saat 12:00-da,  

III kurs tələbələri üçün saat 14:00-da,  

IV kurs tələbələri üçün saat 16:00-da başlayır. 

Bir saat ərzində testin  cavabları müəyyənləşdirilməli, əvvəlcədən hazırlanmış cavab kartı  

üzərində qeyd edilməli, telefonla cavab kartının şəkli çəkilməli və şəklin telefonda çəkilmiş 

(cavab kartını çəkən zaman diqqətli olmalı, informasiyanın düzgün əks olunmasına fikir 

verilməlidir) surəti imtahanın bitməsinə 5 dəqiqə qalmış WhatsApp-da yaradılmış qrupa 

göndərilməlidir.  

Tələbənin cavab kartının WhatsApp qrupuna göndərdiyi vaxtı (saat, dəqiqə və saniyə) 

sistem tərəfindən qeydə alınır.  

Bir saat tamam olduqdan sonra WhatsApp  qrupuna göndərilən cavab kartını sistem qəbul 

etməyəcək. 

Tələbənin cavab kartı olduğu kimi çap olunur, hər bir testin nömrəsinin qarşısında qeyd  

edilən cavab variantının yanında düzgün olduğu halda (+), cavab səhv olarsa (-) işarəsi qoyulur, 

ümumi bal hesablanır, cavab kartında qeyd olunur, cavab kartının şəkli çəkilir, tələbənin 

cavabları ilə tanış olması üçün WhatsApp-da yaradılan qrupa göndərilir. Tələbənin göndərdiyi 

cavab kartı və tələbəyə göndərilən nəticəni əks etdirən cavab kartı olduğu kimi yaddaşda, çap 

variantı isə fakültə dekanlığında saxlanılır .    

İmtahanda iştirak etmək məcburidir. Üzürlü və ya üzürsüz səbəbdən imtahanda iştirak 

etməyən tələbə növbəti dəfə imtahan verərkən güzəştlərdən yararlana bilməyəcək. 

Təhsil haqqı borcu olan tələbələr imtahana buraxılmayacaq. Belə tələbələr və 

imtahanlardan müvəffəq qiymət almayan tələbələr üçün imtahan təşkil olunacaq. Yeni  imtahan 
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keçirilməsi  barədə (imtahanın  keçirilmə vaxtı, imtahanın forması və imtahan sualları yenidən 

işlənməklə) əlavə məlumat veriləcək. 

İmtahanlar online  keçiriləcək.  Mobil telefonunuzun elektrik enerjisi ilə dolu və internetə 

çıxışın olması vacibdir.    

İmtahan cədvəli və fənlər üzrə test sualları imtahandan bir həftə əvvəl Qiyabi şöbənin 

saytında yerləşdiriləcək (www.gdu.edu.az). 

Tələbə testlər ilə tanış olduqdan sonra çətinlik çəkdiyi mövzu haqqında online dərslərin 

təşkili üçün dekanlığa müraciət edərək fənn müəllimindən məsləhət ala  bilər. 

Tələbəyə  cavablandırdığı düzgün testlərin sayına görə bal verilir. Testlərdən toplanan bala 

görə aşağıdakı qayda üzrə yekun imtahan balı hesablanır. 

17, 18, 19 düzgün cavaba görə 51 bal 

20, 21 düzgün cavaba görə 52 bal 

22, 23 düzgün cavaba görə 53 bal 

24, 25 düzgün cavaba görə 55 bal 

26 düzgün cavaba görə 57 bal 

27 düzgün cavaba görə 58 bal 

28 düzgün cavaba görə 59 bal 

29 düzgün cavaba görə 60 bal 

30 düzgün cavaba görə 61 bal 

 

Düzgün cavabların sayı 31 və ondan çox olduqda 2-yə vurulmaqla yekun imtahan 

balı hesablanır. Məsələn, Tələbə imtahanda 39 testə düzgün cavab veribsə, onun yekun 

imtahan balı 39x2=78 bal götürülür. 

Qeyd 1. Tələbə fənn üzrə imtahan suallarını əvvəlcədən araşdırmalıdır. Suallarda 

yaranacaq elmi və ya texniki səhvlər barədə 30.05.2021-ci il tarixinə qədər WhatsApp qrup 

rəhbərinə məlumat verilməlidir.  

Qeyd 2. Məsləhətdir ki, imtahan vermək üçün telefondan (smartfon) istifadəyə üstünlük 

verilsin. Çünki bu zaman elektrik enerjisinin kəsilməsi və internetin kəsilməsi kimi problemlər 

aradan qalxır. İlk öncə telefonun elektrik enerjisi ilə tam dolu olmasından və balansınızda 

kifayət qədər meqabayt olmasından əmin olun. Eyni zamanda internetdə kəsilmənin qarşısını 

almaq üçün Wi-fi istifadəsindən qaçmaq və mobil internet paketindən istifadəyə üstünlük 

http://www.gdu.edu.az/
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vermək tövsiyə olunur. Tələbənin internetlə, elektrik enerjisi ilə bağlı və ya telefonunda 

(kompüterdə, planşetdə) problemin olması  imtahanda iştirak etməmək üçün üzürlü səbəb hesab 

edilmir. Bu səbəbdən imtahanda iştirak etməyən tələbənin imtahan verilən fəndən imtahan 

qiyməti akademik borc hesab olunur. 

Tələbə imtahan qiymətindən narazı olduqda imtahan qiymətini bildiyi gün universitet üzrə 

yaradılmış apelyasiya komisiyasına  müraciət etməlidir. Tələbənin müraciəti internet vasitəsi ilə 

apelyasiya@gdu.edu.az elektron ünvanına göndərilməlidir. İmtahan qiymətini bildiyi gündən 

sonrakı günlərdə Apelyasiya komissiyasına göndərilən ərizələrə baxılmayacaq!  

Ərizə nümunəsi təlimatın sonuna əlavə edilir.  

İMTAHAN MƏRKƏZİ 
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N Ü M U N Ə 

 

Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru 

prof. Y.Ə. Yusibova 

Qiyabi şöbənin Tarix ixtisasının 1-ci kurs 

1-ci qrup tələbəsi Şeyxzamanlı Tomris 

Comərd qızından 

 

ƏRİZƏ 

 

Hörmətli Yusif müəllim! 

15.06.2021-ci il tarixdə “fənnin adı” fənnindən imtahan vermişəm və xx bal toplamışam. 

N1, N2-ci testlərdə mənim qeyd etdiyim cavablara görə bal verilməyib. Mənim cavabım 

düzgündür. Mənim cavablarımın yenidən yoxlanmasını xahiş edirəm 

 

 

İmza      ...... 

Tarix   ........ 

  

 

 


