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GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

Yenidənhazırlanma ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün  

2020/2021-ci tədris ilinin yaz semestrinin imtahan sesiyasının 

 T Ə L İ M A T I 

Əlavə təhsil fakültəsi üzrə Yenidənhazırlanma ixtisaslarında tədris məşğələləri mövcud 

sanitar epidemioloji şəraitlə əlaqədar Microsoft TEAMS platforması üzərindən distant formada 

təşkil olunub. 

Yenidənhazırlanma ixtisaslarında tədris məşğələləri kredit sistemi əsasında təşkil 

olunmadığına görə dinləyicilərin biliyinin qiymətləndirilməsi beşballı sistem əsasında 

aparılacaq. İmtahanlar yazılı formada WhatsApp platforması üzərindən keçiriləcək.  

Əlavə təhsil fakültəsində yaz imtahan sesiyası 01-12 iyun 2021-ci il tarixlərdə yazılı 

formada keçiriləcək. 

İmtahan cədvəli və fənlər üzrə suallar imtahandan bir həftə əvvəl Gəncə Dövlət 

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

Tələbəyə imtahanda  hər bir fəndən 3 sualdan ibarət bilet təqdim olunur. Tərtib olunmuş 

biletlərin sualları imtahana bir həftə qalmış tələbələrə verilir. Biletin hər bir sualı 0-5 balla 

qiymətləndirilir.  

Əlavə təhsil fakültəsi üzrə imtahanların keçirilməsi üçün hər bir ixtisasa aid WhatsApp 

qrupu yaradılacaq və dinləyicilər ixtisas üzrə qruplara daxil ediləcək. 

Dinləyici imtahan başlamazdan əvvəl aşağıdakı hazırlıqları həyata keçirməlidir: 

Dinləyici A4 vərəqində (dəftər vərəqi də ola bilər) adını, soyadını, atasının adını, ixtisası, 

fənnin adını, imtahan tarixini və bilet suallarını ardıcıl şəkildə qeyd etməlidir.   

Nümunə 

Fakültə: Əlavə təhsil  

İxtisas: Tarix müəllimliyi 

Fənn: Azərbaycan tarixinin aktual problemləri 

  Tələbə: Məmmədov Qulu Ramiz oğlu   

İmtahan tarixi: 15.06.2021 

Suallar: 

1. 

http://www.gdu.edu.az/
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2. 

3. 

Dinləyici əvvəlcədən hazırladığı vərəqdə sualların cavabını əlyazma formada yazmalıdır. 

Cavablar yazılan zaman sualların ardıcıl yazılması məcburi deyil. Sadəcə cavabın qarşısında 

sualın nömrəsini qeyd etmək lazımdır. Misal üçün: 

1-ci sualın cavabı 

.............. 

3-cü sualın cavabı 

 ............ 

5-ci sualın cavabı 

......... 

Tələbənin yazılı imtahandan əvvəl hər bir fənn üçün hazırladığı vərəq cavab kartı adlanır. 

Bütün məlumatlar diyircəkli qələm (ruçka) ilə yazmalıdır. 

İmtahana 2 (iki) saat vaxt verilir. İmtahan üçün tərtib olunmuş bilet imtahanın  

başlanmasına 5-10 dəqiqə qalmış WhatsApp-da tələbəyə göndəriləcək. Bunun üçün tyutorlar 

dinləyici ilə əlaqə saxlayıb onun telefon nömrəsini (WhatsApp-a qoşulmuş öz nömrəniz və ya 

ailə üzvlərindən birinin nömrəsi ola bilər) alıb qrupa qoşacaq. WhatsApp mühitindən istifadə 

sadə və hamı üçün əlçatan olduğundan imtahan prosesi bu mühitdə təşkil olunur.  

İmtahana ayrılan iki saatın tamamında dinləyici cavab kartının şəkilini çəkib WhatsApp 

qrupuna göndərir. Göndərilən cavab kartları dekanlıq tərəfindən çap ediləcək və yoxlanılmaq 

üçün müəllim dəvət olunacaq. Növbəti imtahana qədər imtahan qiyməti tələbəyə WhatsApp 

mühitindən istifadə edərək çatdırılır. 

İmtahanlar əvvəlcədən təsdiq edilmiş cədvəl üzrə keçirilir.  

İmtahanlar saat 11:00-da başlayır. 

İmtahanda iştirak etmək məcburidir.  

Qeyd 1. Dinləyici fənn üzrə imtahan sualları 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 

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

aradan qalxır. İlk öncə telefonun elektrik enerjisi ilə tam dolu olmasından və balansınızda 
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kifayət qədər meqabayt olmasından əmin olun. Eyni zamanda internetdə kəsilmənin qarşısını 

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

vermək tövsiyə olunur. Dinləyicinin 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 dinləyicinin imtahan verilən fəndən imtahan 

nəticəsi akademik borc hesab olunur. 

Dinləyici imtahan qiymətindən narazı olduqda imtahan qiymətini bildiyi gün universitet 

üzrə yaradılmış apelyasiya komisiyasına  müraciət etməlidir. Dinləyicinin müraciəti internet 

vasitəsi ilə apelyasiya@gdu.edu.az elektron ünvanına göndərilməlidir. İmtahan qiyməti elan 

edilən gündən sonrakı günlərdə Apelyasiya komissiyasına göndərilən ərizələrə 

baxılmayacaq!  

Ərizə nümunəsi təlimatın sonuna əlavə edilir.  

   

İMTAHAN MƏRKƏZİ 
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Nümunə 

Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru  

prof. Yusif Yusibova 

Əlavə təhsil fakultəsinin yenidənhazırlanma 

təhsili üzrə___________________ixtisasının 

dinləyicisi ____________________ qızından 

(oğlundan)  

 

Ə R İ Z Ə 

 

Hörmətli Yusif müəllim! 

____________tarixdə __________ fənnindən keçirilən yazılı imtahanda cavablarım 

düzgün qiymətləndirilməyib. İmtahan nəticələrinin yenidən yoxlanılmasına köməklik 

göstərməyinizi Sizdən xahiş edirəm 

 

 

  İmza_______ 

  Tarix: 

 

İMTAHAN MƏRKƏZİ 

 


