
 1.Kafedra  tərəfindən tərtib edilən mövzular

(müvafiq struktur bölmələr tərəfindən təsdiq 

olunduqdan sonra) tələbənin sərbəst şəkildə mövzu 

seçmək hüququna malikdir. Sonra ixtisas 

kafedrası elmi rəhəbər müəyyənləşdirməsinə və 

təsdiqinə nail olmalıdır.

Elmi  rəhbərin və tələbənin birgə iştirakı ilə

mövzunun planı,
istifadə ediləcək ədəbiyyatın siyahısı,

tədqiqatın metodları müəyyələşdirilir,metodik məsləhətlər, 
istiqamətlər verilir və tələbənin fərdi planı hazırlanır.



 Giriş      3-4 səhifə ola bilər

Mövzunun 

aktuallığı

Tədqiqatın 

məqsəd və 

vəzifələri

Metodları

göstərilir

Mövzu ilə bağlı 

yazılanlara yığcam 

münasibət bildirilir



I FƏSİL                           IIFƏSİL

Azı iki (2) paraqraf  

olmalıdır. fəsil 18-20 

səhifədən az  

olmamalıdır.(əsasən nəzəri 

xarakter daşıyır)

Azı iki (2) paraqraf  

olmalıdır. fəsil 18-20 

səhifədən az  

olmamalıdır.(əsasən praktik 

xarakter daşıyır)

NƏTİCƏ – 2-3 
səhifədən az 

olamamalıdır.(qarşıy
a qoyulan vəzifələrin 
həllinə yönəlməlidir.



15 ədəbiyyatdan az olmamalıdır. 

Dissertasiya üçün mütaliə edilmiş 

ədəbiyyat da bura daxil ola bilər

Son 5-10 ilin ədəbiyyatına üstünlük 

verilməlidir.(mövzunun məzmunu nəzərə 

alınmaqla)





Kağızın sol tərəfindən 3sm, yuxarı və aşağı tərəflərdən 

2sm , sağ tərəfdən 1sm boş yer buraxılmalıdır. Hər 

sətirdə ən azı 60 işarə-şrift olmalıdır. Hər səhifədə 29-

31 sətir olmalıdır.

2

sm

3 sm

2sm

1 sm



Buraxılış işinin elmi rəhbəri 

kafedrada (ay ərzində)1 və ya 2 

dəfə məsləhət  saatı ayrılmalı və 

rəhbərlik etdiyi  buraxılış işinə  

ardıcıl  məsləhətlər  verməli və 

kafedrada ayrılmış xüsusi jiurnalda 

öz əksini tapmalıdır.İş 

tamamlandıqda elmi rəhbər iş 

haqqında ətraflı  rəy  yazır, işin 

səciyyəvi cəhətlərini ,tələbənin 

müstəqilliyini,yaradıcılığını,tədqiqa

tçılıq bacarığını göstərir və 

buraxılış işinin müdafiəyə hazır 

olduğunu qeyd edir.

Elmi rəhbərin rəyi və buraxılış 

işi kafedraya təqdim edildikdən 

sonra, kafedra müdiri işi əlavə 

rəsmi rəyə göndərir.Əlavə rəsmi 

rəydə buraxılış işinin bütün 

fəsilləri və bölmələri haqqında 

rəy bildirilir. Rəy təsvirçilik 

xarakteri  daşımır, burada işin 

necə yerinə yetirildiyi , müsbət 

irad və təkliflər göstərilir. Rəsmi 

rəyçi  işin  müdafiəyə  hazır 

olduğunu bildirilir. Beləliklə 

buraxılış işi , elmi rəhbərin rəyi 

və  əlavə rəyçinin müzakirəyə 

2(iki) həftə qalmış kafedrada 

hazır olur.



burada tələbə 10-12 dəqiqə ərzində 

buraxılış işinin aktuallığı
Məqsəd və vəzifələri

Metodları,mənbələri,işin fəsilləri, bölmələri barəsində qısa,yığcam şərhlər verir. 

Rəylər oxunur,irad və təkliflər bildirilir. İddiaçı rəylərə cavab verə bilər,  yada 

onlarla  razılaşa  bilər.  Daha sonra müdafiəçiyə suallar verilir, cavablar alınır. 

Nəticələr qənaətbəxş olarsa buraxılış  işinin  müdafiəyə  buraxılması  haqqında 

qərar qəbul edilə bilər.





Buraxılş işinin müdafiəsinə qədər toplanmış ballar  

Tələbənin adı,atasının adı,soyadı.

Buraxılış işinin tərtibatı 20 balla

Buraxılış işinin məzmunu 10 balla

Elmi rəhbərin işə qiyməti 15 balla

Əlavə rəsmi rəyçi işə qiyməti 5  balla 

Müdafiəyə qədər toplanmış ümumi

50 bal



Buraxılış işi(cildlənmiş 
formada 1 nüsxə)

Elmi rəhbərin rəyi

Əlavə rəsmi rəyçinin rəyi

Buraxılış işinin kafedrada 

müzakirəsinin protokolundan 

çıxarış



Dekanlıq həmin səsnədlərə tələbənin bakalavr 

təhsil müddətində aldığı attestasiya qiymətlərini 

göstərən cədvəli də əlavə edərək Yekun Dövlət 

Attestasiyasına təqdim edə bilər. Hər tələbənin 

müdafiəsinə 20-25 dəqiqə vaxt ayrılır. Tələbə 

kürsüdən Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyası və 

qrup kollektivi qarşısında tələsmədən ,savadlı, 

elmi cümlələrlə çıxış edir.Yekun Dövlət Attestasiya 

Komissiyası tələbənin müdafiəsini 

qiymətləndirərkən iddiaçının müdafiədə çıxışını , 

suallara verdiyi cavabları, ixtisas biliyinin 

səviyyəsini nəzərə alır ki, bunlarda maksimum 50 

balla qiymətləndirilir. Buraxılış işinin 

müdafiəsində toplanmış ballar. 

Tələbənin adı,atasının adı,soyadı 

Müdafiədə toplanmış ballar - Məruzənin qiyməti 

20 bal, suallar üzrə cavabların qiyməti 20 bal, 

Tələbənin ixtisas biliyi 10 bal.



Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının başlanğıc iclasında Sədr Komissiya 

üzvləri ilə birlikdə hər tələbənin ayrı-ayrılıqda qiymətlərini müzakirə edir və 

açıq səsvermə yolu ilə buraxılış işinin müdafiəsinin ümumi bal qiyməti 

müəyyənləşdirilir.

Bundan sonra tələbənin müdafiəyə qədər və müdafiədə topladığı ballar 

toplanaraq buraxılış işi müdafiəsinn yekun balı çıxarılır.Sədr müdafiənin 

yekun bal qiymətini  tələbələrə çatdırır.

Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri  və üzvləri  müvafiq 

sənəddəki  qiymətləri  imzalayaraq təsdiq edir. Müdafiə prosesinin  

bütünlükdə  gedişatı, suallara  cavablar, tələbələrin  qiymətləndirilməsi 

xüsusi «Protokol kitabın»da  Komissiyanın Elmi Katibi tərəfindən aparılır 

və Yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri  və  üzvləri  tərəfindən 

imzalanaraq təsdiqlənir.

Həm müdafiəyə qədər ,həm də müdafiə zamanı toplanmmış ballar 

ümumiləşmiş şəkildə  müvafiq sənəddə  öz əksini tapır.



AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASI  

ELM VƏ  TƏHSİL   NAZİRLİYİ

GƏNCƏ   DÖVLƏT   UNİVERSİTETİ

--------------------------------------------------qızının (oğlunun)

ad,soyadı,atasının adı

mövzunun adı

mövzusunda 

B U R A X I L I Ş          İ Ş İ

ELMİ RƏHBƏR:              ------------- ad,soyadı,atasının adı,dərəcəsi,elmi adı -----------------------

TƏLƏBƏ:        --------------------------- ad,soyadı,atasının adı ---------------------------------------------
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