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DÖVLӘT İMTAHAN MӘRKӘZİ 
2023/2024-cü TӘDRİS İLİ ÜÇÜN 

AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ ALİ TӘHSİL MÜӘSSİSӘLӘRİNİN  
VӘ AZӘRBAYCAN MİLLİ ELMLӘR AKADEMİYASININ 

MAGİSTRATURALARINA QӘBUL ELAN EDİR 
 

1. Bakalavrların vә digәr ali tәhsilli şәxslәrin Azәrbay-
can Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinә uyğun 
fәaliyyәt göstәrәn dövlәt, bәlәdiyyә vә özәl ali tәhsil 
müәssisәlәrinin vә Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiya-
sının (bundan sonra – elmi tәşkilatın) magistraturalarına 
qәbulu Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinin 
2017-ci il 8 fevral tarixli 40 nömrәli qәrarı ilә tәsdiq 
edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının ali tәhsil müәs-
sisәlәrinin vә Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının 
magistraturalarına qәbul Qaydaları” (bundan sonra – 
Qaydalar) ilә tәnzimlәnir. 

2. Ali tәhsil müәssisәlәrinin vә elmi tәşkilatın magis-
traturalarına qәbul olmaq hüququna bakalavrlar vә digәr 
ali tәhsilli şәxslәr (bundan sonra – bakalavrlar) 
malikdirlәr. 

3. Magistraturalara qәbul bakalavrların cari tәdris 
ilindә biliyin qiymәtlәndirilmәsi üzrә keçirilәn imtahanda 
(qәbul imtahanında) әldә etdiklәri nәticәlәrә әsasәn, 
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt İmtahan Mәrkәzi 
(bundan sonra – Mәrkәz) tәrәfindәn müsabiqә yolu ilә 
hәyata keçirilir. 

İmtahanın mәzmunu, forması, aparılma texnologiyası, 
davametmә müddәti, keçirilәcәyi yer vә günlәr Mәrkәz 
tәrәfindәn müәyyәn edilir. İmtahan suallarının mәzmunu 
Mәrkәz tәrәfindәn hazırlanmış vә Azәrbaycan 
Respublikasının Elm vә Tәhsil Nazirliyi (bundan sonra – 
Elm vә Tәhsil Nazirliyi) ilә razılaşdırılmaqla tәsdiq 
edilmiş imtahan fәnlәri üzrә qәbul proqramları әsasında 
müәyyәnlәşdirilir. 

4. Magistraturada tәhsil dövlәt sifarişi әsasında (dövlәt 
büdcәsinin vәsaiti hesabına) vә ya ödәnişli әsaslarla 
hәyata keçirilir. 

5. Dövlәt ali tәhsilin magistratura sәviyyәsindә 
qanunvericiliyә uyğun olaraq, tәhsilalanların yalnız bir 
dәfә pulsuz tәhsil almaq hüququnu tәmin edir. 

6. Ali tәhsil müәssisәlәrindә vә ya elmi tәşkilatda tәhsil 
alan magistrantlar (buraxılış kurslarında tәhsil alanlar 
istisna olmaqla) magistraturaya qәbul üçün müsabiqәdә 
iştirak edә bilmәzlәr. 

7. Müsabiqәdә iştirak ödәnişlidir. 

8. Magistraturaya qәbul imtahanı Mәrkәz tәrәfindәn 
mәrkәzlәşdirilmiş qaydada bakalavrların mәntiqi 
tәfәkkürünün, informatika vә xarici dil biliklәrinin 
qiymәtlәndirilmәsi üzrә keçirilir (bax: Cәdvәl 1). 

9. İmtahanda iştirak etmәk üçün bakalavrların 
әrizәlәrinin qәbulu internet vasitәsi ilә aparılır. 

10. 2023-cü ildә dә magistraturaya qәbul imtahanının 
iki dәfә (I vә II cәhd) keçirilmәsi nәzәrdә tutulur. 
Bakalavrlar öz istәklәrinә uyğun olaraq hәmin 
imtahanların birindә vә ya hәr ikisindә iştirak etmәk üçün 
qeydiyyatdan keçә vә ixtisaslaşmaların müsabiqәsindә 
hәmin imtahanların hәr hansı birindә topladıqları bal ilә 
iştirak edә bilәrlәr.  

10.1. Birinci qәbul imtahanının 2023-cü il fevralın 19-
da keçirilmәsi nәzәrdә tutulur (respublikamızda sanitar-
epidemioloji vәziyyәtdәn asılı olaraq imtahanın vaxtı 
dәyişdirilә bilәr). İkinci qәbul imtahanının keçirilmә vaxtı 
koronavirus pandemiyası ilә әlaqәdar respublikamızda 
sanitar-epidemioloji vәziyyәtdәn asılı olaraq 
müәyyәnlәşdirilәcәk vә bu barәdә әlavә mәlumat 
verilәcәk. 

10.2. Bakalavr 2023-cü il yanvarın 24-dәn fevralın 
9-dәk Mәrkәzin internet saytının ekabinet.dim.gov.az 
sәhifәsindә “Şәxsi kabinet” yaratdıqdan sonra (bax: “Şәxsi 
kabinet”in yaradılması vә istifadә qaydası) әrizә vermәk 
üçün tәlәb olunan mәblәği “Şәxsi kabinet”indәki hesabına 
әlavә edir. Hesaba mәblәği әlavә etmәk üçün tәqdim 
olunan ödәniş üsullarından (bax: epayment.dim.gov.az 
internet sәhifәsinә) istifadә etmәklә 16 rәqәmli ödәniş 
kodu әldә edilmәlidir.  

Bakalavr “Şәxsi kabinet”inin istifadәçi adı vә paro-
lundan istifadә etmәklә әrizә qәbulu müddәtindә Mәrkәzin 
internet saytının müvafiq sәhifәsinә 
(http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize) daxil olub 
“Bakalavrın elektron әrizәsi” formasını doldurur vә tәsdiq 
edir (etdirir). (Әtraflı mәlumat jurnalın 6 – 9-cu 
sәhifәlәrindә vә http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize 
internet sәhifәsindәki aktual keçidlәrdә verilmişdir.) 

10.3. Azәrbaycan Respublikasında yerlәşәn ali tәhsil 
müәssisәlәrini bitirәn vә Azәrbaycan Respublikasının 
vәtәndaşı olan bütün bakalavrlar, hәmçinin Elm vә Tәhsil 
Nazirliyi tәrәfindәn verilәn, ixtisasın tanınmasını vә 
ekvivalentliyinin müәyyәn edilmәsini tәsdiq edәn 
sәnәdlәri olan xarici ölkәlәrdә ali tәhsil almış şәxslәr 
qәbul imtahanında iştirak etmәk üçün әrizә qәbulu 
müddәtindә Mәrkәzin rәsmi internet saytında “Bakalavrın 
elektron әrizәsi”ni doldurmalı vә özlәri tәsdiq etmәlidirlәr. 

10.4. Digәr bakalavrlar hәmin müddәt әrzindә 
aşağıdakı sәnәdlәrin әslini Mәrkәz tәrәfindәn yaradılmış 
Sәnәd Qәbulu Komissiyalarına (bundan sonra – SQK) 
şәxsәn tәqdim etmәklә әrizәlәrini tәsdiq etdirmәlidirlәr: 

– Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları şәxsiyyәt 
vәsiqәlәrini, әcnәbilәr icazә vәsiqәlәrini vә (vә ya) 
pasportlarını, vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr yaşadıqları 
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ölkәnin hüdudlarından kәnara getmәk üçün onlara verilәn 
sәnәdlәri vә icazә vәsiqәlәrini, Azәrbaycan Respublika-
sında daimi yaşayan vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr 
şәxsiyyәt vәsiqәlәrini, qaçqın statusu almış şәxslәr vә 
onların ailә üzvlәri qaçqın vәsiqәlәrini, onlara verilmiş yol 
sәnәdini, beynәlxalq müqavilәlәrdә nәzәrdә tutulmuş 
hallarda digәr sәnәdlәri vә ya icazә vәsiqәlәrini; 

– ali tәhsil haqqında sәnәdi vә ona әlavәni;  
–  xarici ölkәlәrdә ali tәhsil almış әcnәbilәr Elm vә 

Tәhsil Nazirliyi tәrәfindәn verilәn, ixtisasın 
tanınmasını vә ekvivalentliyinin müәyyәn 
edilmәsini tәsdiq edәn sәnәdlәri. 

Xarici ölkәlәrdә ali tәhsil almış әcnәbilәr yuxarıda 
qeyd olunan sәnәdlәrlә yanaşı, hәmin sәnәdlәrin notarial 
qaydada tәsdiq edilmiş Azәrbaycan dilinә tәrcümәsini dә 
SQK-ya tәqdim edirlәr. 

11. İki vә ya daha çox ixtisas üzrә bakalavr tәhsilinә 
malik olan şәxslәr öz istәklәrinә uyğun olaraq onlardan 
birini seçmәli vә hәmin ixtisas üzrә tәhsil almaları ilә 
bağlı mәlumatları “Bakalavrın elektron әrizәsi”nә daxil 
etmәlidirlәr. Bakalavrlar yalnız әrizә qәbulu zamanı 
tәqdim etdiklәri ali tәhsil haqqında mәlumatlarda 
(sәnәddә) göstәrilәn ixtisasa uyğun olan ixtisaslaşmaları 
seçә bilәrlәr. 

12. İmtahanda bakalavrlara Mәntiqi tәfәkkürün 
yoxlanılması üçün 50 (o cümlәdәn açıq tipli 5), 
İnformatika üzrә 25 (o cümlәdәn açıq tipli 5) vә Xarici dil 
üzrә 25 (o cümlәdәn açıq tipli 5) test tapşırığı tәqdim 
olunacaqdır. İmtahanda bakalavrın hәr bir test tapşırığına 
düzgün cavabı bir balla qiymәtlәndirilir, sәhv cavablar 
düzgün cavabların nәticәsinә tәsir göstәrmir. 

12.1. Qәbul imtahanında bakalavrların imtahan verә-
cәyi xarici dil aşağıdakı qaydalar nәzәrә alınmaqla, baka-
lavr tәrәfindәn müәyyәn edilir vә “Bakalavrın elektron 
әrizәsi”nә daxil edilir:  

-  tәdrisi Azәrbaycan dilindә olan ixtisaslaşmalara 
qәbul olmaq istәyәn bakalavrlar ingilis, alman, 
fransız vә ya rus dilini seçә bilәrlәr; 

-  tәdrisi rus dilindә olan ixtisaslaşmalara qәbul olmaq 
istәyәn bakalavrlar ingilis, alman vә ya fransız 
dilini seçә bilәrlәr; 

-  tәdrisi ingilis (alman) dilindә olan ixtisaslaşmalara 
qәbul olmaq istәyәn bakalavrlar xarici dil kimi 
yalnız ingilis (alman) dilini seçmәlidirlәr; 

-  filologiya ixtisasının Azәrbaycan dili vә 
Azәrbaycan әdәbiyyatı, habelә tarix ixtisasının 
tәdrisi Azәrbaycan dilindә olan ixtisaslaşmalarına 
qәbul olmaq istәyәn bakalavrlar xarici dil kimi әrәb 
vә ya fars dilini dә seçә bilәrlәr; 

-  filologiya (xarici dil vә әdәbiyyat), xarici dil vә 
әdәbiyyat müәllimliyi, xarici dil müәllimliyi vә 
tәrcümә ixtisasları üzrә ixtisaslaşmalara qәbul 
olmaq istәyәn bakalavrlar ixtisaslaşma dilini xarici 
dil kimi seçә bilmәzlәr; 

-  regionşünaslıq (Amerika üzrә), regionşünaslıq 
(ABŞ vә Kanada üzrә), ölkәşünaslıq (ABŞ üzrә), 
ölkәşünaslıq (Böyük Britaniya üzrә) 
ixtisaslaşmalarına qәbul olmaq istәyәn bakalavrlar 
xarici dil kimi yalnız ingilis dilini, ölkәşünaslıq 
(Almaniya üzrә) ixtisaslaşmasına qәbul olmaq 
istәyәn bakalavrlar yalnız alman dilini, ölkәşünaslıq 
(Fransa üzrә) ixtisaslaşmasına qәbul olmaq istәyәn 
bakalavrlar isә yalnız fransız dilini seçmәlidirlәr. 

12.2. Tәdrisi ingilis (alman) dilindә olan ixtisaslaş-
maların dövlәt sifarişi üzrә ayrılmış yerlәrini seçmәk üçün 
bakalavrın imtahanda ingilis (alman) dilindәn topladığı bal 
20-dәn, ödәnişli yerlәrini seçmәk üçün isә 15-dәn az 
olmamalıdır. 

13. Birinci vә (vә ya) ikinci qәbul imtahanındakı, bәzi 
ixtisaslaşmalar üçün hәmçinin qabiliyyәt imtahanındakı 
nәticәlәri Mәrkәz tәrәfindәn Elm vә Tәhsil Nazirliyi ilә 
razılaşdırılmaqla müәyyәn edilәn müsabiqә şәrtini 
(bundan sonra – müsabiqә şәrti) ödәyәn bakalavrlar 
ixtisaslaşma seçiminә buraxılırlar (bax: Cәdvәl 2). Bu 
bakalavrlar DİM tәrәfindәn elan olunan müddәtdә elektron 
әrizәlәrinә daxil olaraq bitirdiklәri bakalavr ixtisasına 
uyğun olan ixtisaslaşmaları seçib tәsdiq etmәlidirlәr. 
İxtisaslaşma seçimi “Magistratura sәviyyәsi üzrә 
ixtisaslaşma seçimi cәdvәli” ilә tәnzimlәnir (hәmin cәdvәl 
vә qabiliyyәt imtahanı proqramları “Magistr” jurnalının 
növbәti sayında verilәcәkdir). 

13.1. Xüsusi qabiliyyәt tәlәb edәn ixtisaslar üzrә ixtisas 
magistraturasının ixtisaslaşmalarına vә jurnalistika üzrә 
magistratura ixtisaslaşmalarına qәbul olmaq istәyәn vә 
qәbul imtahanındakı nәticәlәri müsabiqә şәrtini ödәyәn 
bakalavrlar qәbul imtahanını verdikdәn sonra Mәrkәz 
tәrәfindәn elan edilәn müddәtdә qabiliyyәt imtahanı 
vermәlidirlәr. 

13.2. “ADA” Universitetinin, Moskva Dövlәt Uni-
versitetinin Bakı filialının, Birgә Azәrbaycan-Fransız 
Universitetinin,  Azәrbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvәlәrinin Hәrbi Akademiyasının, Azәrbaycan 
Respublikası Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin Akademiyasının,  
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Tәhlükәsizliyi 
Xidmәtinin Heydәr Әliyev adına Akademiyasının vә  
İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlәt Tibb 
Universitetinin Bakı filialının magistraturalarına qәbul 
olmaq istәyәn bakalavrlar qәbul imtahanını verdikdәn 
sonra hәmin ali tәhsil müәssisәlәrinin müәyyәn etdiyi 
qәbul prosedurlarından keçmәlidirlәr. Azәrbaycan Dövlәt 
Bәdәn Tәrbiyәsi vә İdman Akademiyasının 
magistraturasının tәdrisi ingilis dilindә olan “İdman 
jurnalistikası”, “Menecment (idman sahәsi üzrә)”, “İdman 
tibbi vә reabilitasiya” ixtisaslaşmalarına qәbul olmaq 
istәyәn, qәbul imtahanındakı nәticәlәri müsabiqә şәrtlәrini 
(bax: Cәdvәl 2), hәmçinin Akademiya tәrәfindәn qoyulan 
ingilis dili üzrә tәlәblәri ödәyәn bakalavrlar hәmin ali 
tәhsil müәssisәsinin müәyyәn etdiyi qәbul 
prosedurlarından keçmәlidirlәr. 
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13.3. Ali tәhsil müәssisәlәrinin magistratura 
sәviyyәsinә qәbul imtahanında 50 vә daha çox bal 
toplayaraq müsabiqә şәrtlәrini ödәyәn vә ixtisaslaşma 
seçiminә buraxılan bütün bakalavrlar bitirdiklәri bakalavr 
ixtisaslarından asılı olmayaraq, jurnalistika ixtisası üzrә 
magistratura ixtisaslaşmalarına qәbul olmaq üçün müraciәt 
edә bilәrlәr. Müsabiqә şәrtlәrini ödәyәn vә magistratura 
sәviyyәsinә jurnalistika ixtisaslaşmaları üzrә qәbul olmaq 
istәyәn bakalavrlar DİM tәrәfindәn elan olunan 
müddәtlәrdә Mәrkәzin internet saytının müvafiq 
sәhifәsindә sorğu anketini doldurmaqla qeydiyyatdan 
keçmәli, "Bakalavrın qabiliyyәt imtahanına buraxılış 
vәrәqәsi"ni çap edib götürmәli vә vәrәqәdә göstәrilәn 
vaxtda vә ünvanda qabiliyyәt imtahanında iştirak 
etmәlidirlәr.  

Bakalavrlar jurnalistika üzrә qabiliyyәt imtahanına 
gәlәrkәn özlәri ilә aşağıdakı sәnәdlәri gәtirmәlidirlәr:  

–  şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdi; 

– “Bakalavrın qabiliyyәt imtahanına buraxılış 
vәrәqәsi”ni; 

–  dövri mәtbuatda, radio vә televiziyada, internet 
KİV-lәrdә yayımlanmış jurnalistika janrları üzrә 
yazılarını (radio vә televiziyada yayımlanmış 
çıxışlarının disk yazılarını) (qovluqda); 

–  tәqdim edilәn materialların vә çıxışların müәllifә 
mәxsus olması ilә bağlı KİV-in mәsul işçisi 
tәrәfindәn imzalanmış vә tәşkilatın möhürü ilә 
tәsdiqlәnmiş arayışı. 

Yalnız qabiliyyәt imtahanından “mәqbul” qiymәt alan 
bakalavrlar ixtisaslaşma seçimi zamanı jurnalistika üzrә 
magistratura ixtisaslaşmalarını seçmәk hüququ qazanacaq-
lar.  

Qabiliyyәt imtahanı haqqında әtraflı mәlumat 
“Magistr” jurnalının növbәti sayında vә “Xüsusi qabiliyyәt 
imtahanları” jurnalının 1-ci sayında dәrc edilәcәk. 

13.4. Bakalavrlar bitirdiklәri bakalavr ixtisasından asılı 
olaraq, xüsusi qabiliyyәt tәlәb edәn ixtisaslar üzrә ixtisas 
magistraturasına aid müvafiq ixtisaslaşmalarla yanaşı, 
nәzәri ixtisaslaşmaları da seçә bilәrlәr. Nәzәri 
ixtisaslaşmaları seçmәk istәyәn vә qәbul imtahanındakı 
nәticәlәri müsabiqә şәrtini ödәyәn bakalavrlar DİM 
tәrәfindәn elan olunan müddәtdә keçirilәcәk ixtisaslaşma 
seçiminә buraxılırlar. Xüsusi qabiliyyәt tәlәb edәn 
ixtisaslar üzrә ixtisas magistraturasını seçmәk istәyәn 
bakalavrlar isә DİM tәrәfindәn elan olunan müddәtlәrdә 
Mәrkәzin internet saytında qeydiyyatdan keçmәli, 
“Bakalavrın qabiliyyәt imtahanına buraxılış vәrәqәsi”ni 
çap edib götürmәli vә vәrәqәdә göstәrilәn ünvanda 
qabiliyyәt imtahanında iştirak etmәlidirlәr. 

Bakalavrlar qabiliyyәt imtahanında iştirak etmәk üçün 
özlәri ilә aşağıdakı sәnәdlәri gәtirmәlidirlәr:  

–  şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdi; 

–  “Bakalavrın qabiliyyәt imtahanına buraxılış 
vәrәqәsi”ni;  

–  musiqi sәnәti istiqamәtinin ixtisaslaşmalarını 
seçәnlәr hәmçinin musiqi ixtisaslaşmaları üzrә 
doldurulmuş proqram formasını. 

13.5. Qabiliyyәt imtahanının nәticәsi “mәqbul” vә ya 
“qeyri-mәqbul” ilә qiymәtlәndirilir.  

13.6. Qәbul imtahanında sualların cavablandırılmasına 
3 saat vaxt ayrılır. 

13.7. Qәbul imtahanında sağlamlıq imkanları mәhdud 
şәxslәrin iştirakının tәmin edilmәsi üçün Mәrkәz 
tәrәfindәn әlverişli şәrait yaradılır. Görmә qabiliyyәti 
olmayan (I qrup әlil) bakalavrlara fәrdi nәzarәtçi tәyin 
edilir vә onlar üçün imtahanın davametmә müddәti 
30 dәqiqә artırılır. 

13.8. Qәbul imtahanı Bakı, Naxçıvan, Gәncә, Mingә-
çevir vә Lәnkәran şәhәrlәrindә keçirilir. Bakalavrın im-
tahan verәcәyi şәhәr Mәrkәz tәrәfindәn bakalavrın faktiki 
yaşadığı mәntәqәyә görә (bax: sәh. 8 - 9) tәyin edilir.  

13.9. Qәbul vә qabiliyyәt imtahanlarında iştirak etmәk 
üçün bakalavrın imtahana buraxılış vәrәqәsi olmalıdır. 
Birinci qәbul imtahanında iştirak etmәk üçün qeydiyyat-
dan keçmiş bakalavrlar 2023-ci il fevralın 15-dәn 18-dәk 
eservices.dim.gov.az/brxv internet sәhifәsinә daxil olaraq 
"Bakalavrın imtahana buraxılış vәrәqәsi"ni çap edib 
götürmәli, imtahanın yeri vә keçirilmә tarixi qeyd olunan 
buraxılış vәrәqәsini vә bakalavr әrizәsindә göstәrilәn 
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdi imtahana hökmәn gәtir-
mәlidirlәr.  

14. Magistraturaya qәbul olmaq üçün ixtisaslaşma 
seçimi qәbul vә qabiliyyәt imtahanlarının nәticәlәri elan 
olunduqdan sonra, DİM tәrәfindәn elan olunan müddәtdә 
aparılır. 

14.1. İxtisaslaşma seçimi aparılan müddәtdә bakalavr 
bitirdiyi ixtisasa müvafiq vә istәyinә uyğun olan 20-dәk 
ixtisaslaşmanın kodunu seçәrәk "Bakalavrın elektron 
ixtisaslaşma seçimi әrizәsi"nә istәdiyi ardıcıllıqla daxil 
edib tәsdiqlәyir (qәbul aparılan ixtisaslaşmalar vә hәmin 
ixtisaslaşmalara ayrılan yerlәrin siyahısı “Magistr” 
jurnalının 2023-ci il tarixli 4-cü sayında verilәcәkdir). 

Tәdrisi ingilis (alman) dilindә olan ixtisaslaşmalara 
qәbul olmaq istәyәn bakalavrların qәbul imtahanında 
ingilis (alman) dili üzrә topladıqları ballar tәdrisi ingilis 
(alman) dilindә olan ixtisaslaşmalar üçün müsabiqә şәrtinә 
uyğun olmalıdır.  

14.2. Dövlәt hesabına magistraturada tәhsil almış 
magistrlәr dövlәt sifarişi ilә qәbul aparılan yerlәri seçә 
bilmәzlәr. 
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14.3. Әcnәbilәr vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәr, 

qüvvәdә olan qanunvericilikdә vә dövlәtlәrarası razılaş-

malarda digәr hallar nәzәrdә tutulmayıbsa, yalnız tәhsili 

ödәnişli әsaslarla hәyata keçirilәn ixtisaslaşmaları 

seçmәlidirlәr.  

14.4. Xüsusi qabiliyyәt tәlәb edәn ixtisaslar üzrә ixtisas 

magistraturasının ixtisaslaşmalarını vә jurnalistika üzrә 

magistratura ixtisaslaşmalarını qәbul imtahanını verdikdәn 

sonra Mәrkәz tәrәfindәn elan edilәn müddәtdә Mәrkәzin 

rәsmi internet saytında qeydiyyatdan keçәn, qabiliyyәt 

imtahanında iştirak edәn vә hәmin imtahandan “mәqbul” 

qiymәt alan bakalavrlar seçә bilәrlәr. 

14.5. Bakalavrların seçdiklәri ixtisaslaşmalar üzrә 

müsabiqә onların imtahandan topladıqları bal әsasında 

aparılır. Bakalavr hәr iki imtahanda iştirak etdiyi halda 

müsabiqәdә öz istәyinә әsasәn birinci vә ya ikinci 

imtahandan topladığı balla iştirak edir. 

14.6. Bakalavrların ixtisaslaşmalara yerlәşdirilmәsi 

onların öz әrizәlәrindә qeyd etdiklәri ixtisaslaşmaların 

ardıcıllığı, dövlәt sifarişi ilә qәbulun proqnozu nәzәrә 

alınmaqla ixtisaslaşmalar üzrә vakant yerlәrin sayı 

çәrçivәsindә hәyata keçirilir. Seçilmiş ixtisaslaşmaların 

әrizә formasında göstәrilәn ardıcıllığı müsabiqә zamanı 

әsas kimi qәbul olunur vә bakalavr topladığı bala әsasәn 

müsabiqәdәn keçdiyi ilk ixtisaslaşmaya yerlәşdirilir. 

14.7. İmtahan balı eyni olan iki vә daha çox bakalavrı 

bir-birindәn fәrqlәndirmәk üçün aşağıda qeyd edilәn 

ardıcıllıqla әlavә göstәricilәrdәn istifadә edilir: 

14.7.1. ümumi orta müvәffәqiyyәt göstәricisi (ÜOMG); 

14.7.2. mәntiqi tәfәkkürü yoxlayan testdәn toplanılan bal; 

14.7.3. xarici dil üzrә testdәn toplanılan bal. 

14.8. İmtahan balı eyni olan iki vә daha çox bakalavrı 

bir-birindәn fәrqlәndirmәk mümkün olmadıqda, onların 

hamısı müvafiq ixtisaslaşmaya yerlәşdirilir. 

14.9. Müsabiqәnin nәticәlәri elan olunduqdan sonra 

boş qalan yerlәr elan edilir, bakalavrlar tәrәfindәn 

yuxarıda göstәrilәn qaydada ixtisaslaşma seçimi hәyata 

keçirilir vә hәmin yerlәrә müsabiqә yolu ilә yerlәşdirmә 

aparılır.  

15. Tәhsilalma formasından asılı olmayaraq, hәr hansı 

bir ixtisaslaşmaya yerlәşdirilmiş bakalavr tәlәb olunan 

sәnәdlәri (şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdi, bakalavr 

diplomunun әslini (cari ilin mәzunları – tam bakalavr 

kursunu başa vurmaları haqqında arayışı) vә qәbul olduğu 

ali tәhsil müәssisәsi tәrәfindәn tәlәb olunan digәr 

sәnәdlәri) Mәrkәz tәrәfindәn müәyyәn edilәn 10 günәdәk 

müddәtdә qәbul olduğu tәhsil müәssisәsinә (elmi tәşkilata) 

tәqdim etmәklә qeydiyyatdan keçmәlidir. Bakalavrın bu 

müddәtdә tәhsil müәssisәsindә (elmi tәşkilatda) 

qeydiyyatdan keçmәmәsi onun yerlәşdirildiyi ixtisaslaşma 

üzrә tәhsil almaqdan imtina etmәsi kimi qiymәtlәndirilir 

vә onun boş qalan yerlәr üzrә keçirilәn müsabiqәdә iştirak 

etmәsinә icazә verilmir. 

16. Ali tәhsil müәssisәlәrinin vә elmi tәşkilatın 
magistraturalarına keçirilәn müsabiqә vә onun nәticәlәri 
ilә bağlı vәtәndaşların müraciәtlәrinә baxılması üçün 

Mәrkәz tәrәfindәn Apellyasiya Komissiyası yaradılır. 

Bakalavr Apellyasiya Komissiyasına şәxsiyyәtini 
tәsdiq edәn sәnәd tәqdim etmәklә, şәxsәn müraciәt 

etmәlidir.  

Apellyasiya Komissiyasının qәrarlarından inzibati 

qaydada vә mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr. 

17. Bakalavrın aşağıdakı hәrәkәtlәrә yol vermәsi 

qadağandır: 

17.1. saxta vә ya başqasına aid sәnәd tәqdim etmәk, 
imtahana öz yerinә başqasını göndәrmәk; 

17.2. imtahana mobil telefon vә digәr rabitә vasitәlәri, 
kalkulyator vә digәr elektron cihazlar, konspekt, lüğәt, 
cәdvәl, mәlumat kitabçası vә digәr yardımçı vasitәlәr 

gәtirmәk vә ya onlardan istifadә etmәk; 

17.3. yandırıcı, partlayıcı, kәsici, deşici, atıcı vә digәr 

bu kimi әşyalarla imtahan binasına girmәk, özü ilә tütün 
mәmulatı gәtirmәk; 

17.4. imtahanın başlanması elan olunan andan 1,5 saat 
müddәt keçәnәdәk vә imtahanın son 15 dәqiqәsi әrzindә 

sәbәbindәn asılı olmayaraq imtahan zalından çıxmaq; 

17.5. imtahan zalında yerini dәyişmәk, gәzişmәk, 
yerindәn durmaq vә digәr hәrәkәtlәrlә imtahanın gedişinә 

mane olmaq; 

17.6. başqasının nәticәsinә tәsir göstәrmәk, o cümlәdәn 

başqasının cavab kartına, sual kitabçasına baxmaq vә ya 
öz cavab kartına, sual kitabçasına başqasının baxmasına 

şәrait yaratmaq, sualın cavabını soruşmaq vә ya bildirmәk; 

17.7. nәzarәtçiyә vә ya digәr şәxslәrә tapşırıqların 

hәllindә kömәk üçün müraciәt etmәk; 

17.8. cavab kartını vә sual kitabçasını zәdәlәmәk, 
onları nәzarәtçiyә tәhvil vermәdәn imtahan zalından 

çıxmaq. 

18. Bakalavrın yuxarıda göstәrilәn hәrәkәtlәrә yol 
vermәsi halları Mәrkәz tәrәfindәn aşkar edildikdә onun 
müsabiqә nәticәlәri lәğv edilir. Bu qәrardan inzibati 

qaydada vә (vә ya) mәhkәmәyә şikayәt verilә bilәr. 
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Hörmətli bakalavrlar! 

 

Qəbul  imtahanında  iştirak  etmək  üçün  yerinə  yetiriləcək prosedurların  xronoloji  ardıcıllığı,  qəbul  imtahanının məzmunu,  forması, 

imtahan  günləri  və  ayrılan  vaxt,  sualların  sayı  və müsabiqə  şərtləri haqqında  sizdə  əyani  və aydın  təsəvvür  yaratmaq üçün  elana  əlavə 

olaraq aşağıdakı cədvəlləri təqdim edirik: 

Cədvəl 1 

Qəbul imtahanının məzmunu 

və imtahana ayrılan vaxt 
Bakalavrın yerinə yetirdiyi işlər və onların vaxtı  Yoxlanılan keyfiyyət 

Test tapşırıqlarının 

sayı 

Bakalavrın  məntiqi 

təfəkkürünün,  informatika  və 

xarici  dil  üzrə  biliklərinin 

qiymətləndirilməsi  imtahanı 

(imtahana ayrılan vaxt ‐ 3 saat) 

Elektron ərizənin doldurulub təsdiq edilməsi  

(24.01 ‐ 09.02.2023) 

İmtahana buraxılış vərəqəsinin çap edilməsi  

(15.02 ‐ 18.02.2023) 

Birinci qəbul imtahanı (19.02.2023) 

Məntiqi təfəkkür  
50 (o cümlədən  

açıq tipli 5) 

İnformatika üzrə 

biliklər 

25 (o cümlədən  

açıq tipli 5) 

Xarici dili bilmə 

səviyyəsi 

25 (o cümlədən  

açıq tipli 5) 

 

Müsabiqə şərtləri                                                                              Cədvəl 2 

Magistratura üzrə ixtisaslar qrupunun  

(ixtisasın) adı** 

İmtahanın nəticəsinə qoyulan minimal tələblər*** 

Fənlər üzrə minimal tələb  İmtahan üzrə minimal 

bal Fənnin adı  Minimal bal 

Təhsil ixtisasları qrupu 

Texniki və texnoloji ixtisaslar qrupu 

Səhiyyə, rifah və xidmət ixtisasları qrupu 

(Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasından 

başqa) 

Məntiqi təfəkkürün 

yoxlanılması 
15 

40 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu* 

 

Məntiqi təfəkkürün 

yoxlanılması 
15 

50 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Təbiət ixtisasları qrupu 

İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu 

Məntiqi təfəkkürün 

yoxlanılması 
15 

45 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupu* 

Kənd təsərrüfatı ixtisasları qrupu 

Xüsusi təyinatlı ixtisaslar qrupu 

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası 

Məntiqi təfəkkürün 

yoxlanılması 
10 

30 bal 
İnformatika  5 

Xarici dil  5 

 

*   Xüsusi  qabiliyyət  tələb  edən  ixtisaslar  üzrə  ixtisas magistraturasına  və  jurnalistika üzrə magistratura  ixtisaslaşmalarına qəbul  olmaq 

istəyən  bakalavrlar  qəbul  imtahanından  sonra  qabiliyyət  imtahanı  verməlidirlər  (“Magistr”  jurnalının  növbəti  sayında  qabiliyyət 

imtahanları barəsində ətraflı məlumat veriləcəkdir). 

**  Bax:http://e‐qanun.az/framework/21781 

***Tədrisi  ingilis  (alman) dilində olan  ixtisaslaşmaların dövlət  sifarişi üzrə  ayrılmış  yerlərini  seçmək üçün bakalavrın qəbul  imtahanında 

ingilis (alman) dilindən topladığı bal 20‐dən, ödənişli yerlərini seçmək üçün isə ─ 15‐dən az olmamalıdır. 
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“ŞӘXSİ KABİNET”İN YARADILMASI VӘ İSTİFADӘ QAYDASI 
 

Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin (DİM) elektron xidmәtlәrindәn faydalanmaq istәyәn hәr bir istifadәçinin 
(abituriyentin, bakalavrın, namizәdin) elektron “Şәxsi kabinet”i olmalıdır. “Şәxsi kabinet” bir dәfә yaradılır vә 
daim istifadә edilә bilәr. İstifadә edilmiş xidmәtlәr, imtahan nәticәlәri vә digәr mәlumatlar istifadәçinin “Şәxsi 
kabinet”indә öz әksini tapacaq. Kabinet yaradılan zaman onun pul hesabı da açılır. Hesaba lazımi miqdarda vәsait 
әlavә etmәk üçün müxtәlif ödәniş üsullarından  yararlanmaq olar (әtraflı mәlumat epayment.dim.gov.az saytında 
verilmişdir). Vәsait DİM tәrәfindәn göstәrilәn xidmәtlәr üçün sәrf olunur.  

“Şәxsi kabinet” yaratmaq üçün istifadәçi:  

1. ekabinet.dim.gov.az internet ünvanına daxil olur, şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәdin seriyasını siyahıdan seçir, 
nömrәsini vә şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddә göstәrilәn Fәrdi İdentifikasiya Nömrәsini (FİN) müvafiq sahәlәrә 
daxil edib, “Şәxsi kabinet yarat” düymәsini basır. Qeyd olunan mәlumatlar düzgün daxil edilibsә, ekranda 
istifadәçinin soyadı, adı, atasının adı vә digәr mәlumatları әks olunur;  

2. İstifadәçiyә müvafiq sahәlәrә mobil telefon nömrәsini vә elektron poçt ünvanını daxil etmәk tәklif olunur. 
Mobil telefon nömrәsinin göstәrilmәsi mәcburidir. Bu mәlumatlar zәruri hallarda (kabinet yaratmaq, istifadәçi 
ilә әlaqә saxlamaq, parolu bәrpa etmәk vә s. üçün) istifadә oluna bilәr. Kabinet yaradılanda vә ya telefon 
nömrәsi istifadәçi tәrәfindәn dәyişdirilәndә istifadәçinin mobil telefonuna SMS vasitәsilә 6 rәqәmli tәsdiqlәyici 
kod göndәrilir. Bu kod kabinetdә müvafiq sahәyә daxil edildikdә mobil telefon nömrәsi aktual nömrә kimi 
kabinetdә saxlanılır;  

3. Gәlәcәkdә “Şәxsi kabinet”ә daxil olmaq üçün istifadәçi müәyyәn tәlәblәrә riayәt edәrәk parol (parolu 
unutmayın vә mәxfi saxlayın) tәyin etmәli vә onu müvafiq sahәlәrә daxil edib, "Yadda saxla" düymәsini 
basmalıdır. Nәticәdә, sistem tәrәfindәn kabinetә unikal nömrә tәyin edilir. Kabinetin nömrәsi xidmәtlәrdәn 
istifadә edilәn zaman tәlәb oluna bilәr. 

İstifadәçi “Şәxsi kabinet”ini menyudan aşağıdakı elementlәri seçmәklә idarә edә bilәr:  

Şәxsi mәlumatlar. Menyudan bu elementi seçdikdә istifadәçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәddә әks edilmiş 
mәlumatlar ekrana ötürülür. Kabinet yaradılandan sonra istifadәçi şәxsiyyәti tәsdiq edәn yeni sәnәd alıbsa, o, 
"Sәnәdim yenilәnib" düymәsindәn istifadә edib mәlumatları yenilәmәlidir;  

Әlaqә mәlumatları. Bu sәhifәdә istifadәçi mobil telefon nömrәsini vә elektron poçt ünvanını dәyişә bilәr;  

Parolu dәyiş. İstifadәçi bu elementi seçib parolunu yenisi ilә әvәz edә bilәr;  

Hesab. Bu sәhifәyә daxil olaraq istifadәçi aşağıdakı әmәliyyatları hәyata keçirә bilәr:  

- Mәblәğin hesaba әlavә edilmәsi. “Şәxsi kabinet”in sahibinin şәxsiyyәt vәsiqәsinin nömrәsi göstәrilmәklә 
elektron üsulla әldә edilmiş, lakin onun hesabına әlavә edilmәmiş mәblәğin hesaba әlavә edilmәsi iki 
müxtәlif üsulla hәyata keçirilә bilәr: 

Birinci üsul.“Şәxsi kabinet”in hesabına әlavә edilmәmiş mәblәğlәr, müvafiq ödәniş kodları vә digәr 
mәlumatlar ekranda siyahı şәklindә öz әksini tapır. Cәdvәlin hәr bir sәtrindә "Mәblәği hesabıma әlavә et" 
düymәsi göstәrilir. Bu düymәdәn istifadә etmәklә müvafiq mәblәği hesaba әlavә etmәk olur.  

İkinci üsul. Elektron üsulla әldә edilmiş istәnilәn ödәniş kodu müvafiq sahәyә daxil edilir vә "Mәblәği 
hesabıma әlavә et" düymәsindәn istifadә edilir;  

- Hesaba әlavә edilmiş mәblәğlәr. Menyunun bu elementi seçildikdә indiyәdәk hesaba әlavәetmә 
әmәliyyatlarına dair mәlumatlar (ödәnişin kodu, mәblәğ, tarix vә saat) sәhifәdәki siyahıda öz әksini tapır;  

- Hesabdan istifadәlәr. Hesabdakı vәsait DİM tәrәfindәn göstәrilәn müxtәlif xidmәtlәrin haqqının ödәnilmәsi 
üçün istifadә edilir. Bu funksiya seçildikdә hesaba әlavә edilmiş vәsaitin nә zaman vә hansı tәyinatla istifadә 
edildiyini әks etdirәn mәlumatlar siyahı şәklindә tәqdim olunur;  

- Digәr şәxsin hesabına vәsait köçürmә. İstifadәçi öz hesabından başqa “Şәxsi kabinet” istifadәçisinin 
hesabına vәsait köçürmәk üçün hәmin “Şәxsi kabinet”in nömrәsini, köçürmәk istәdiyi mәblәği vә öz 
parolunu müvafiq sahәlәrә daxil edib "Davam et" düymәsini basmalıdır. 
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MAGİSTRATURAYA ӘRİZӘ VERӘN 
BAKALAVR ÜÇÜN TӘLİMAT 

  
"Bakalavrın elektron әrizәsi" formasının doldurulması vә tәsdiqi mәrhәlәsi 

  
Bakalavr:  

- elektron әrizә ilә iş üçün ekabinet.dim.gov.az internet sәhifәsindә “Şәxsi kabinet” yaratmalı vә hәmin 
kabinetin pul hesabına tәlәb olunan pul vәsaitini әlavә etmәlidir. Bakalavr yalnız “Şәxsi kabinet”inin 
istifadәçi adı vә parolundan istifadә etmәklә әrizә doldurub onu tәsdiqlәyә bilәr;  

-  Mәrkәzin saytından (eservices.dim.gov.az/erizemag/erize) ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olmaq üçün 
tәqdim etdiyi “Abituriyentin әrizәsi”ndәki iş nömrәsini öyrәnir vә tәlәb olunan sәnәdlәri (bax: sәh. 1-2) 
toplayır; 

-  eservices.dim.gov.az/erizemag/erize internet sәhifәsinә daxil olur, “Şәxsi kabinet”inin istifadәçi adını vә 
parolu müvafiq sahәlәrә daxil edib “Daxil ol” düymәsini basır.  

-  elektron әrizә forması ekranda açıldıqdan sonra “Bakalavrın elektron әrizәsi” formasının doldurulma 
qaydasına uyğun olaraq tәlәb olunan mәlumatları әrizәnin müvafiq sahәlәrinә daxil edir;  

-   әrizәni doldurduqdan sonra daxil edilmiş mәlumatların düzgünlüyünü, tam olmasını yoxlayır vә 
"Bәyannamә"ni oxuyur;  

- "Әrizәni yadda saxla" düymәsini basır;  

-  proqram mәntiqi yoxlamalar nәticәsindә sәhvlәr barәdә mәlumat verәrsә, müvafiq düzәlişlәr aparır vә 
yenidәn "Әrizәni yadda saxla" düymәsini basır; 

- proqram mәntiqi yoxlamalar nәticәsindә heç bir sәhv aşkar etmәdikdә, ekranda "Әrizәni tәsdiq et" 
düymәsi aktivlәşir; 

-  "Әrizәni tәsdiq et" düymәsini basır. Bәyannamәni oxuyur vә "Şәrtlәrlә razıyam" düymәsini basmaqla 
elektron әrizәni özü tәsdiq edir. Әrizәnin tәsdiq edilmәsi haqqında mәlumat ekranda göstәrilir; 

-  mәxfiliyi tәmin etmәk vә kәnar müdaxilәnin qarşısını almaq mәqsәdi ilә әrizәni doldurduqdan vә әrizәnin 
tәsdiqindәn sonra "Sәhifәdәn çıxış" düymәsini basır.  

 

Әrizәsini tәsdiq edәnә qәdәr bakalavr elektron әrizәsindә düzәlişlәr edә bilәr.  
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"BAKALAVRIN ELEKTRON ӘRİZӘSİ" FORMASININ  
DOLDURULMA QAYDASI  

  

Bakalavr elektron әrizә formasını aşağıdakı qaydada doldurur:  

1-ci bәnddә bakalavrın şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd üzrә mәlumatlar tәsvir olunur. Bu bәnddә bakalavr heç 
bir әmәliyyat aparmır; 

2-ci bәnddә bakalavrın “Şәxsi kabinet”indә qeyd etdiyi faktiki yaşadığı mәntәqә tәsvir olunur.Bu bәnddә 
bakalavr heç bir әmәliyyat aparmır. Bakalavrın imtahan verәcәyi şәhәr onun әrizәsinin bu bәndindә 
göstәrilmiş faktiki yaşadığı mәntәqәyә görә Mәrkәz tәrәfindәn tәyin edilir; 

3.1-ci bәnddә bakalavr özünün e-mail ünvanını daxil edir (bu ünvandan bakalavr iş nömrәsini, şifrini 
unutduqda vә digәr zәruri hallarda onunla әlaqә saxlamaq üçün istifadә olunacaqdır); 

3.2-ci bәnddә bakalavrın “Şәxsi kabinet”indә qeyd etdiyi әlaqә telefonu tәsvir olunur. Bu bәnddә bakalavr 
heç bir әmәliyyat aparmır; 

3.3-cü bәnddә bitirdiyi ümumi tәhsil müәssisәsinin (orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin) yerlәşdiyi yaşayış 
mәntәqәsinin adını, sonra isә bitirdiyi ümumi tәhsil müәssisәsinin (orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin) adını 
siyahıdan seçir vә hәmin tәhsil müәssisәsini bitirdiyi ili müvafiq sahәyә daxil edir;  

4.1-ci bәnddә bakalavr ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olduqdan sonra soyadında, adında vә ya atasının adında 
dәyişiklik olubsa, әvvәlki soyadını, adını vә ya atasının adını müvafiq sahәlәrә daxil edir. Soyad, ad, ata adı mütlәq 
latın qrafikalı Azәrbaycan әlifbasından istifadә olunmaqla daxil edilmәlidir; 

4.2-ci bәnddә bakalavriat sәviyyәsi üzrә ali tәhsil müәssisәsinә qәbul olduğu ili daxil edir;  

4.3-cü bәnddә bakalavriat sәviyyәsinә qәbul olmaq üçün doldurduğu "Abituriyentin әrizәsi"nin nömrәsini 
daxil edir; 

4.4-cü bәnddә bakalavriat sәviyyәsi üzrә bitirdiyi ali tәhsil müәssisәsinin adını siyahıdan seçir, bu ali tәhsil 
müәssisәsini bitirdiyi ili müvafiq sahәyә daxil edir;  

4.5-ci bәnddә bakalavr diplomunun seriyasını siyahıdan seçir, diplomun nömrәsini müvafiq sahәyә daxil edir 
(bu bәnd cari ilin mәzunlarına aid deyil);  

4.6-cı bәnddә ali tәhsil müәssisәsini 2011/2012-ci vә ondan sonrakı tәdris illәrindә bitirәn bakalavr bakalavriat 
sәviyyәsi üzrә bitirdiyi ixtisasın şifrini müvafiq sahәyә daxil edir, ali tәhsil müәssisәsini әvvәlki illәrdә bitirәn 
bakalavr bakalavriat sәviyyәsi üzrә bitirdiyi ixtisasın şifrini siyahıdan seçir vә ixtisasın kodunu müvafiq sahәyә daxil 
edir; 

4.7-ci bәnddә müvafiq dairәni seçmәklә diplom üzrә ümumi orta müvәffәqiyyәt göstәricisinin (ÜOMG) 5 vә 
ya 100 ballıq şkala üzrә olduğunu qeyd edir vә müvafiq hissәdә ÜOMG-ni daxil edir. Bu göstәrici mәlum 
olmadıqda, bu hissә doldurulmur;  

4.8-ci bәnddә bakalavriat sәviyyәsini fәrqlәnmә diplomu ilә başa vurubsa, müvafiq sahәni qeyd edir;  

5.1-ci bәnddә bakalavr magistratura sәviyyәsindә tәhsil alıb-almaması barәdә (tәhsil alıbsa, aldığı tәhsilin 
dövlәt hesabına vә ya ödәnişli әsaslarla olması haqqında) müvafiq mәlumatı qeyd edir; 

5.2-ci bәnddә bakalavr magistratura sәviyyәsindә tәhsil aldığı tәhsil müәssisәsini siyahıdan seçir vә hәmin 
sәviyyәni bitirdiyi (vә ya bitirәcәyi) ili daxil edir; 

6.1-ci bәnddә ixtisaslaşma dilini ixtisaslaşma seçimi mәrhәlәsindә magistratura sәviyyәsinin 060102 (xarici 
dil vә әdәbiyyat müәllimliyi), 060103 (xarici dil müәllimliyi), 060201 (filologiya (xarici dil vә әdәbiyyat)) vә 
060203 (tәrcümә) ixtisaslarına aid ixtisaslaşmaları seçmәk istәyәn bakalavrlar mütlәq siyahıdan seçirlәr. Digәr 
ixtisaslaşmaları seçmәk istәyәn bakalavrlar bu bәnddә heç bir әmәliyyat aparmırlar;  

6.2-ci bәnddә bakalavr imtahan verәcәyi dilә (Azәrbaycan vә ya rus) uyğun dairәni seçir; 

6.3-cü bәnddә qәbul imtahanında imtahan vermәk istәdiyi xarici dili siyahıdan seçir. 
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