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“Tələbə-Məzun” Dövlət Elektron Məlumat Sistemi 

 

 “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sistemi iki ildən artıq müddətdir ki, 
fəaliyyətdədir. Bu dövr ərzində sistemin məlumat bazası zənginləşdirilmiş və sistemə yeni 
istifadəçilər qoşulmuşdur. Sistemin funksional imkanlarını zənginləşdirmək və istifadəçilərin 
təlabatını tam ödəmək məqsədilə “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sisteminin yeni 
versiyası 15 sentyabr 2014-cü il tarixdən etibarən istifadəyə verilmişdir. Sistemin bu 
versiyasında yeni funksional imkanlar daxil edilmişdir: 

 Tələbə və məzunların status siyahısı zənginləşdirilmişdir, yəni onların hazırkı 
vəziyyəti haqqında daha çox məlumat ekranda əks olunur 

 Kredit borcu olan tələbələr haqqında verilmiş əmrlərin qeydiyyata alınması 

 Diplom attestasiyasından keçməyən tələbələrin əmrlərinin qeydiyyata alınması 

 İxtisasdəyişmə, bərpa və müəssisələr arasında köçürülmə əmrləri həyata 
keçirilərkən tələbənin proqnozlaşdırılan buraxılış ilinin təyin edilməsi 

 Diplom alanlar üzrə hesabatda diplom əmrinin tarixinə görə hesabat və siyahının 
alınması 

 Diplom attestasiyasından keçməyən tələbələr üzrə hesabat və siyahının alınması 

 Kredit borcu olan tələbələr üzrə hesabat və siyahının alınması 

 Buraxılış ilində təhsil müəssisəsini bitirəcək tələbələr haqqında statistik məlumat 

 Elektron poçtda dəyişiklik və s. 

Sistemə əlavə edilmiş bu funksional imkanlar təhsil müəssisələrinin işini yüngülləşdirəcək, 
müxtəlif növ yeni hesabatlar və siyahıların alınmasına imkan verəcəkdir. Sistemin yeni 
versiyasında həm də dizaynda dəyişiklik edilmişdir. 

Bildiyimiz kimi “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə ayrı-ayrı dövlət 
orqanları və nazirliklər də qoşulmuşlar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət 
Qulluğu Komissiyasının və Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının digər proqram 
vasitələrinə “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə web servis vasitəsilə birbaşa 
müraciət etmək imkanı yaradılmışdır. Bunun nəticəsində online rejimdə abituriyent və 
namizədlərin məlumatlarını araşdırmaq imkanı əldə edilmişdir. TQDK tərəfindən bakalavr və 
namizədlərin təhsilinin və aldıqları diplomların qanuniliyini müəyyən etmək məqsədilə 
araşdırılma aparılmış, saxta sənədli şəxslər imtahan prosesindən uzaqlaşdırılmış və haqlarında 
qanuni araşdırılma aparılması üçün müvafiq dövlət orqanlara müraciət edilmişdir. Ümumiyyətlə, 
qeyd etmək lazımdır ki, sistem qısa zaman içərisində saxta sənədli şəxsləri araşdırmaq üçün hər 



cür imkana malikdir. Sistemin bu imkanından yararlanmaq üçün sadəcə sistemə və ya sistemin 
daha səlahiyyətli digər üzvlərinə müraciət etmək kifayətdir. 

Fərdi məlumatların qorunması ilə əlaqədar ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə sistemdə 
yalnız öz tələbə və məzun kontingentinin məlumatlarını əldə etmək və onlarla işləmək imkanı 
verilmişdir. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri təkrar ixtisas almaq üçün və ya işə qəbul ilə 
əlaqədar iddia edən şəxslərin diplomlarının dövlət nümunəli olub-olmadığını yoxlamaq üçün 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə və ya Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 
müraciət edə bilərlər. Qeyd etmək lazımdır ki, belə şəxslər arasında saxta sənəddən istifadə 
edənlərə rast gəlinir. Ona görə də iddiaçıların sənədlərinin yoxlanılması zəruridir və yalnız 
bundan sonra həmin şəxslər haqqında müvafiq qərar qəbul edilməsi məqsədəuyğun olardı. 

Qeyd etdiyimiz kimi mövcud qaydalara görə təkrar ixtisas almaq üçün qəbul, əcnəbi və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu və xarici ölkə təhsil müəssisələrindən köçürmələr 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin razılığı ilə təhsil müəssisələri tərəfindən həyata 
keçirilir və müvafiq əməliyyatlar “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə təhsil 
müəssisələri tərəfindən daxil edilir. Bu zaman daxil edilən məlumatlar içərisində şəxsiyyət 
vəsiqəsinin seriyası, nömrəsi və pin kodu da vardır. Bu məlumatlar sistemə daxil edilərkən təhsil 
müəssisələri tərəfindən yanlışlığa yol verilə biləcəyi ehtimalını nəzərə alaraq “Tələbə-Məzun” 
dövlət elektron məlumat sistemini «Giriş‐Çıxış» AMAS sisteminə qoşulması planlaşdırılır. 
Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və pinkodunu daxil etməklə online rejimində şəxsin soyadı, adı, 
ata adı, doğum tarixi, cinsi və s. məlumatlar  avtomatik olaraq sistemə daxil ediləcəkdir. Belə 
yanaşma məlumatın həm tez və həm də düzgün daxil edilməsini təmin edəcəkdir. 

Bildiyimiz kimi, sistemin informasiya təminatı TQDK və təhsil müəssisələri tərəfindən 
həyata keçirilir. 1992-2014-cü illər ərzində TQDK-nın keçirdiyi qəbul imtahanları nəticəsində 
tələbə statusu qazanmış 861767 şəxs, o cümlədən 550723 nəfər bakalavr, 40026 nəfər magistr, 
166678 nəfər tam orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbə, 
104340 nəfər ümumi orta təhsil bazasından orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbə 
haqqında məlumat sistemə daxil edilmişdir. Hazırda bazada 886271 şəxs haqqında məlumat 
mövcuddur. Yaranmış fərq yerli təhsil müəssisələrinin xarici təhsil müəssisələrindən həyata 
keçirdiyi köçürmələr, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu, əlavə 
təhsil almaq istəyən şəxslərin qəbulu və bəzi illərdə təhsil müəssisələrinin daxili əmri ilə 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada qəbul olunmuş tələbələrin hesabınadır.  Hazırda 
sistemə təhsil müəssisəsinin öz qəbulu statusunda 7206 nəfər, xarici təhsil müəssisəsindən 
köçürülmüş 9117 nəfər, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan 4698 nəfər və  əlavə təhsil almaq statusu 
ilə qəbul olan 3483 nəfər haqqında məlumat daxil edilmişdir. 

8 oktyabr 2014-ci il tarixinə qədər təhsil müəssisələri tərəfindən sistemə 386286 məlumat, o 
cümlədən bakalavriat səviyyəsi üzrə 234920, magistr səviyyəsi üzrə 27408, orta ixtisas təhsili 
müəssisələrinə tam orta təhsil bazasından qəbul üzrə  73072 və ümumi orta təhsil bazasından 
qəbul üzrə 50886 müxtəlif növlü məlumat daxil edilmişdir. Məlumatların təsnifatı cədvəl 1-də 
verilmişdir və bu proses fasiləsiz olaraq davam edir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, 8 noyabr 
2013-cü il tarixinə qədər sistemə təhsil müəssisələri tərəfindən 252321 məlumat daxil edilmişdir. 
Deməli, cari tarixədək daxil edilmiş məlumatlar keçən ilin müvafiq dövrünədək daxil edilmiş 
məlumatlardan təxminən 1,5 dəfə çoxdur.  



8 oktyabr 2014-cü il tarixinə qədər təhsil müəssisələri tərəfindən sistemə daxil 
edilmiş məlumatların ümumi statistikası 

Cədvəl 1. 

Əməliyyatın adı 

Təhsil səviyyələri üzrə saylar 

Bakalavriat Magistratura 

Tam 
orta 

ixtisas 
bazası 

Ümumi 
orta 

ixtisas 
bazası 

Cəmi 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin qəbulu 
4190 505 2 3 4700 

Əlavə təhsil almaq istəyən şəxslərin qəbulu 
3192 1 306 7 3506 

Təhsil müəssisəsinin öz qəbulu 
2939 308 462 3413 7122 

Xarici təhsil müəssisələrindən köçürmələr 
9096 1 13 5 9115 

Ölkədaxili köçürmələr 
5264 0 283 108 5655 

İxtisas dəyişmələri 
5403 73 1069 1398 7943 

İxtisas dəyişməklə ölkədaxili köçürülmələr 
1306 0 41 116 1463 

Təhsilalama forması dəyişmələri 
2506 143 345 1184 4178 

Təhsilalma forması dəyişməklə ölkədaxili koçürmələr 
624 0 10 14 648 

Dövlət hesablı təhsildən ödənişli əsaslarla təhsilə 
keçməklə ixtisas dəyişmələri 

25 0 5 0 30 

Dövlət hesablı təhsildən ödənişli əsaslarla təhsilə 
keçməklə ölkədaxili koçürmələr 

23 0 0 0 23 

Akademik borca görə xaricedilmələr 
3859 311 1174 754 6098 

Digər təhsil müəssisəsinə köçürülmə ilə əlaqədar 
xaricedilmələr 

4092 5 614 410 5121 

Təhsil haqqının ödənilməməsinə, dərs buraxmaya görə 
və ya öz xahişi ilə xaricedilmələr 

6201 1019 4104 1983 13307 

Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə 
əlaqədar xaricedilmələr 

4676 0 5 8 4689 

Təkrar kursda saxlanılmalar 
1483 171 95 94 1843 

Akademik məzuniyyətin alınması(xaricdə təhsil almaq 
məqsədilə)  

334 132 7 2 475 

Akademik məzuniyyətin alınması ( xəstəlik və digər 
səbəblərdən) 

1989 384 645 375 3393 

Akademik məzuniyyətin alınması (həqiqi hərbi 
xidmətə çağırışla əlaqədar) 

1943 4833 5970 1148 13894 

Akademik məzuniyyətin alınması (təhsil haqqını 
ödəmək imkanın olmamasına görə) 

238 12 27 20 297 

Bərpalar 
6930 4177 4712 1143 16962 



İxtisas dəyişməklə tələbələr sırasına bərpalar 
688 56 587 159 1490 

Təhsilalma formasını dəyişməklə tələblər sırasına 
bərpalar 

631 64 412 190 1297 

Dövlət sifarişi əsasında təhsildən ödənişli əsaslarla 
təhsilə keçməklə tələblər sırasına bərpalar 

12 4 0 0 16 

Dövlət hesablı təhsildən ödənişli əsaslarla təhsilə 
keçməklə tələbələr sırasına bərpalar 

46 0 4 1 51 

Ödənişli əsasdan dövlət sifarişli formaya keçirilmə 
390 20 0 0 410 

Şəxsi məlumatların dəyişməsi  
6461 760 1265 1399 9885 

Ölüm halları 
129 1 40 47 217 

Diplom alma 
160250 14428 50875 36905 262458 

Cəmi: 
234920 27408 73072 50886 386286 

 

2008/2009-cu və 2009/2010-cu tədris illərində bakalavriat səviyyəsinə qəbul olmuş 
tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 noyabr 2013-cü il tarixinə və 08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə olan statistik məlumatların müqayisəsi 

Cədvəl 2 

  2008/2009 2009/2010 

8 noyabr 2013-
cü il tarixinə olan 

08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə 
olan 

8 noyabr 2013-
cü il tarixinə olan 

08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə 
olan 
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Cəmi say:  2790 837 3627 3456 1621 5077 1497 159 1656 2456 892 3348 

Xarici təhsil 
müəssislərindən köçürülən 
tələbələrin sayı:  2194 435 2629 2380 877 3257 931 37 968 1563 280 1843 

Əcnəbi və vətəndaşlığı 
olmayan tələbələrin sayı:  540 16 556 686 23 709 444 30 474 751 41 792 

Təhsil müəssisələrinin 
təkrar ixtisas almaq üçün qəbul 
etdiyi tələbələrin sayı:  19 303 322 20 399 419 11 83 94 19 433 452 

Təhsil müəssisəsinin özü 
tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  37 83 120 370 322 692 111 9 120 123 138 261 

 



2008/2009-cu və 2009/2010-cu tədris illərində bakalavriat səviyyəsinə qəbul olmuş tələbələr 
və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 noyabr 2013-cü il tarixinə və 08 oktyabr 2014-cü il 
tarixinə olan statistik məlumatların müqayisəsi Cədvəl 2-də verilmişdir. 2008/2009-cu və həm də 
2009/2010 –cu tədris illəri üçün 08 oktyabr 2014-cü il tarixdə alınmış eyni tip statistika (xarici 
təhsil müəssisələrindən köçürülən tələbələrin sayı, təhsil müəssisələrinin təkrar ixtisas almaq 
üçün qəbul etdiyi tələbələrin sayı, təhsil müəssisəsinin özü tərəfindən qəbul edilmiş tələbələrin 
sayı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin sayı üzrə) bunu deməyə əsas verir ki, hələ də 
bəzi təhsil müəssisələri tərəfindən tələbə kontingenti sistemə zamanında daxil edilmir. 
2008/2009-cu tədris ilinin 4 illik təhsil proqramı üzrə əyani təhsil alan tələbə kontingenti 2012-ci 
ildə təhsil müəssisəsini bitirməlidirlər. “Tələbə-Məzun” dövlət elektron məlumat sistemi 2012-ci 
ildə istifadəyə verildiyindən təhsil müəssisələri tərəfindən yuxarıda sadalanan kateqoriyalar üzrə 
qəbul edilmiş tələbələr haqqında məlumatların 08 noyabr 2013-cü il tarixinə qədər tam şəkildə 
sistemə daxil edilməməsi müəyyən qədər başa düşülən olsada (sistemin yeni istifadəyə verilməsi 
və sistemdən istifadə bacarıqlarının az olmasını nəzərə alaraq),  2009/2010-cu tədris ilinin 4 illik 
təhsil proqramı üzrə əyani təhsil alan tələbə kontingentinin 08 oktyabr 2014-cü il tarixinə qədər 
sistemə tam daxil edilməməsi, ümumiyyətlə başa düşülən deyildir. Təhsil müəssisələri tərəfindən 
həyata keçirilən bütün yerdəyişmələr, köçürmələr və s. müvafiq əmrlərin  verildiyi tarixindin 
etibarən 10 gün ərzində sistemə daxil edilməlidir.   

2010/2011-ci və 2011/2012-ci tədris illərində magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş 
tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 noyabr 2013-cü il tarixinə və 08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə olan statistik məlumatların müqayisəsi 

Cədvəl 3 

  2010/2011 2011/2012 

8 noyabr 
2013-cü il tarixinə 
olan 

08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə 
olan 

8 noyabr 2013-
cü il tarixinə olan 

08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə 
olan 
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Cəmi say:  42 8 50 76 11 87 75 20 95 96 21 117 

Xarici təhsil 
müəssislərindən köçürülən 
tələbələrin sayı:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Əcnəbi və vətəndaşlığı 
olmayan tələbələrin sayı:  40 8 48 74 11 85 74 20 94 94 21 115 

Təhsil müəssisələrinin 
təkrar ixtisas almaq üçün 
qəbul etdiyi tələbələrin sayı:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Təhsil müəssisəsinin özü 
tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  2 0 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 



2010/2011-ci və 2011/2012-ci tədris illərində magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş tələbələr 
və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 noyabr 2013-cü il tarixinə və 08 oktyabr 2014-cü il 
tarixinə olan statistik məlumatların müqayisəsi Cədvəl 3-də verilmişdir. Məlumatların sistemə 
daxil edilməsi zamanı gecikmə magistratura səviyyəsində də baş vermişdir. 

Analoji hesabat   2010/2011-ci və 2011/2012-ci tədris illərində tam və ümumi orta təhsil 
bazalarında orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələr üçün də alınmışdır. Lakin 
gecikmələr cüzi olduğundan bu hesabatlar təqdim edilməyib. 

Bəzi təhsil müəssisələrində belə tendesiyaya rast gəlinir ki, onlar TQDK-nın əmri verilmədən 
tələbə statusu qazanmış (xarici təhsil müəssisələrindən köçürülmə, təhsil müəssisələrinin təkrar 
ixtisas almaq üçün qəbul etdiyi tələbələr) şəxslərin qəbul məlumatlarını həmin şəxslərə diplom 
əmrləri verilərkən qeydiyyatdan keçirirlər. Belə yanaşma kökündən yanlışdır və qısa zamanda 
tam aradan qaldırılmalıdır. Hər bir tələbə və məzun haqqında məlumat hökmən sistemdə 
zamanında öz əksini tapmalıdır. Əks halda işlə təmin edilmək üçün dövlət orqanlarına müraciət 
etmiş şəxslər və ya ayrı-ayrı imtahanlarda iştirak etmək istəyən şəxslər barədə əlavə 
araşdırmalara ehtiyac yaranır ki, bu da yolverilməzdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010-cu və 2010/2011-ci tədris illərində bakalavriat səviyyəsinə qəbul 
olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 2014-cü il 

tarixinə olan statistik göstəriciləri 

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə 2009/2010-cu tədris ilində qəbul olmuş 
tələbələrin əyani təhsil forması üzrə təhsillərini 2013-cü ildə, həmin təhsil səviyyəsi və forması 
üzrə 2010/2011-ci tədris ilində qəbul olanların isə təhsillərini 2014-cü ildə başa vurması nəzərə 
alınmaqla onların həmin illər üzrə sistemə daxil edilmiş qəbul, xaricolmalar, köçürmələr (xarici 
təhsil müəssisələrindən, ölkə daxilində bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə 
köçürmələr, ixtisasdəyişmələr) və diplomları haqqında məlumatlar cədvəl 4-də verilmişdir. 
Sistemdə bu növ məlumatları ayrı-ayrı təhsil müəssisələri üzrə də əldə etməyə imkan 



yaradılmışdır.Hər bir təhsil müəssisəsi bu cür statistik məlumatları elektron və çap formasında 
əldə edə bilir. Bu, təhsil müəssisələrinə məlumatların sistemə tam daxil edilməsinə nəzarət 
etməyə imkan verir. 

Cədvəl 4 

Tədris ili:  2009/2010-cu il 2010/2011-ci il 
Təhsil forması: Əyani Qiyabi Cəmi Əyani Qiyabi Cəmi 

Ümumi tələbə sayı:  
27077 4767 31844 26335 4531 30866 

TQDK-nın keçirdiyi qəbul imtahanı nəticəsində qəbul 
olan tələbələrin sayı:  

24621 3875 28496 25361 3870 29231 

Xarici təhsil müəssislərindən köçürülən tələbələrin sayı:  
1563 280 1843 575 63 638 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin sayı:  
751 41 792 351 31 382 

Təhsil müəssisələrinin təkrar ixtisas almaq üçün qəbul 
etdiyi tələbələrin sayı:  

19 433 452 12 538 550 

Təhsil müəssisəsinin özü tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  

123 138 261 36 29 65 

Hal-hazırda təhsilini davam etdirən tələbələrin sayı:  
3131 1594 4725 6428 4194 10622 

Təhsildə fasilədə olan tələbələrin sayı:  
123 55 178 176 49 225 

Bu və ya digər səbəbdən xaric edilən tələbələrin sayı:  
642 106 748 681 122 803 

O cümlədən, digər təhsil müəssisəsinə köçürülmək 
üçün xaric olunan, lakin köçürülməsi başa çatmayan 

tələbələrin sayı:  
64 4 68 25 1 26 

Digər təhsil müəssisəsindən köçürülən tələbələrin sayı:  
830 107 937 207 35 242 

İxtisasını dəyişən tələbələrin sayı:  
908 311 1219 548 175 723 

Təhsilini davam etdirmək üçün təhsil müəssisəsinə 
bərpa edilən tələbələrin sayı:  

654 516 1170 616 433 1049 

Diplomu haqqında məlumatları sistemə daxil edilmiş 
tələbələrin sayı:  

23181 3012 26193 19051 166 19217 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, TQDK-nın 2009-cu ildə keçirdiyi qəbul imtahanları nəticəsində 
bakalavriat səviyyəsinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin sayı 28496 
nəfər olduğu halda, təhsil müəssisəsini potensial olaraq bitirmək imkanında olanların sayı 31844 
nəfərdir. TQDK-nın 2010-cu ildə keçirdiyi qəbul imtahanları nəticəsində isə bakalavriat 
səviyyəsinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin sayı 29231 nəfər olduğu 
halda, təhsil müəssisəsini potensial olaraq bitirmək imkanında olanların sayı isə 30866 nəfərdir. 
Bu rəqəmlərin formalaşma mexanizmi cədvəl 4-dən aydın görünür. Tələbə kontingentinin 
sayındakı artım, əsasən, müxtəlif xarici ölkələrin təhsil müəssisələrindən tələbə köçürmələri 
hesabına baş verir. 2009-cu ildə qəbul olmuş tələbələr sırasına xarici ali təhsil müəssisələrindən 
köçürülmüş tələbələrin 96,31% Rusiya Federasiyası, 0,6% Gürcüstan, 1,57% Ukrayna və 1,14% 
Türkiyə ali təhsil müəssisələrindən köçürülmüş tələbələrdən ibarətdir. 2010-cu ildə qəbul olmuş 
tələbələr sırasına isə xarici ölkə ali təhsil müəssisələrindən köçürülmüş tələbələrin 81,66% 



Rusiya Federasiyası, 0,31% Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 15,67% Ukrayna və 1,88% Türkiyə ali 
təhsil müəssisələrindən köçürülənlərdir. 



2011/2012-ci və 2012/2013-cü tədris illərində magistratura səviyyəsinə 
qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 2014-

cü il tarixinə olan statistik göstəriciləri 

Cədvəl 5-də 2011/2012-ci və 2012/2013-cü illərdə magistratura səviyyəsinə qəbul olmuş 
tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 2014-cü il tarixinə olan statistik 
göstəriciləri təqdim edilmişdir. Bu  illərdə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş 
şəxslərin sayının müqayisəsi göstərir ki, onların sayı təxminən eynidir. Aparılan təhlil onu 
deməyə əsas verir ki, tələbə artımı yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və bərpaların 
hesabına baş verib. Təhsil müəssisəsinin öz qəbulu kimi görünən şəxslər əslində 2005-ci ilədək 
qəbul olub, sonradan xaric olunaraq bərpa olunmuş şəxslərdən ibarətdir. Bakalavriat 
səviyyəsindən fərqli olaraq magistratura səviyyəsində tələbə hərəkətliliyinə daha az rast gəlinir. 
2011 və 2012-ci illərdə təhsil almış tələbələrin sayı cəmi 9329 nəfər təşkil etmişdir. Bunlardan 
yalnız 60 nəfəri ixtisasını dəyişmişdir ki, bu da bakalavriat səviyyəsindən fərqli olaraq çox kiçik 
rəqəmdir (0,64%). 

Cədvəl 4 

Tədris ili:  2011/2012-ci il 2012/2013-cü il 

Təhsil forması: Əyani Qiyabi Cəmi Əyani Qiyabi Cəmi 

Ümumi tələbə sayı:  
3216 1345 4561 3238 1530 4768 

TQDK-nın keçirdiyi qəbul imtahanı nəticəsində qəbul 
olan tələbələrin sayı:  

3120 1324 4444 3121 1523 4644 

Xarici təhsil müəssislərindən köçürülən tələbələrin sayı:  
0 0 0 0 1 1 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin sayı:  
94 21 115 115 5 120 

Təhsil müəssisələrinin təkrar ixtisas almaq üçün qəbul 
etdiyi tələbələrin sayı:  

0 0 0 0 1 1 

Təhsil müəssisəsinin özü tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  

2 0 2 2 0 2 

Hal-hazırda təhsilini davam etdirən tələbələrin sayı:  
211 286 497 783 1455 2238 

Təhsildə fasilədə olan tələbələrin sayı:  
148 34 182 58 42 100 

Bu və ya digər səbəbdən xaric edilən tələbələrin sayı:  
190 43 233 174 28 202 

O cümlədən, digər təhsil müəssisəsinə köçürülmək 
üçün xaric olunan, lakin köçürülməsi başa çatmayan 

tələbələrin sayı:  
0 0 0 0 0 0 

Digər təhsil müəssisəsindən köçürülən tələbələrin sayı:  
0 0 0 0 0 0 

İxtisasını dəyişən tələbələrin sayı:  
18 3 21 34 5 39 

Təhsilini davam etdirmək üçün təhsil müəssisəsinə 
bərpa edilən tələbələrin sayı:  

661 270 931 617 123 740 

Diplomu haqqında məlumatları sistemə daxil edilmiş 
tələbələrin sayı:  

2667 982 3649 2223 5 2228 

 



 

2011/2012-ci və 2012/2013-cü tədris illərində tam orta təhsil bazasından 
orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına 
qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 2014-cü il tarixinə olan statisik göstəriciləri 

Cədvəl 5-də 2011/2012-ci və 2012/2013-ci tədris illərində tam orta təhsil bazasından orta ixtisas 
təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 
2014-cü il tarixinə olan statisik göstəriciləri təqdim edilmişdir. Bu illərdə qəbul olmuş tələbələr 
və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin müqayisəsi göstərir ki, 2012-ci ildə belələrinin sayı daha 
çoxdur. Bu isə, əsasən, qəbul planı yerlərinin sayının artımı ilə bağlıdır. 2011 və 2012-ci illərdə 
qəbul olub təhsil almış tələbələrin cəmi sayı 15924 nəfərdir. Bunlardan da yalnız 345 nəfəri 
ixtisasını dəyişmişdir ki, bu da bakalavriat səviyyəsindən fərqli olaraq çox kiçik rəqəm təşkil edir 
(2,17%). 

Cədvəl 5 

Tədris ili:  2011/2012-ci il 2012/2013-ci il 

Təhsil forması: Əyani Qiyabi Cəmi Əyani Qiyabi Cəmi 

Ümumi tələbə sayı:  
3953 3365 7318 4811 3795 8606 

TQDK-nın keçirdiyi qəbul imtahanı nəticəsində qəbul 
olan tələbələrin sayı:  

3940 3352 7292 4805 3739 8544 

Xarici təhsil müəssislərindən köçürülən tələbələrin sayı:  
1 0 1 0 0 0 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin sayı:  
1 0 1 0 0 0 

Təhsil müəssisələrinin təkrar ixtisas almaq üçün qəbul 
etdiyi tələbələrin sayı:  

11 12 23 6 56 62 

Təhsil müəssisəsinin özü tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  

0 1 1 0 0 0 

Hal-hazırda təhsilini davam etdirən tələbələrin sayı:  
317 2193 2510 3170 3216 6386 

Təhsildə fasilədə olan tələbələrin sayı:  
109 125 234 272 299 571 

Bu və ya digər səbəbdən xaric edilən tələbələrin sayı:  
178 241 419 224 257 481 

O cümlədən, digər təhsil müəssisəsinə köçürülmək 
üçün xaric olunan, lakin köçürülməsi başa çatmayan 

tələbələrin sayı:  
3 4 7 1 2 3 

Digər təhsil müəssisəsindən köçürülən tələbələrin sayı:  
13 2 15 8 9 17 

İxtisasını dəyişən tələbələrin sayı:  
110 142 252 53 40 93 

Təhsilini davam etdirmək üçün təhsil müəssisəsinə 
bərpa edilən tələbələrin sayı:  

268 371 639 332 428 760 

Diplomu haqqında məlumatları sistemə daxil edilmiş 
tələbələrin sayı:  

3350 806 4156 1145 23 1168 

 

 



 

 

2010/2011-ci və 2011/2012-ci tədris illərində ümumi orta təhsil bazasından 
orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına 
qoşulmuş şəxslərin 08 oktyabr 2014-cü il tarixinə olan statistik göstəriciləri 

Cədvəl 6-da 2009/2010-cu və 2010/2011-ci tədris illərində ümumi orta təhsil bazasından orta 
ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmuş tələbələr və onların sırasına qoşulmuş şəxslərin 08 
oktyabr 2014-cü il tarixinə olan statistik göstəriciləri təqdim edilmişdir. Bu illərdə qəbul olub 
təhsil almış tələbələrin cəmi sayı 18553 nəfər olmuşdur. Bunlardan da yalnız 456 nəfəri ixtisasını 
dəyişmişdir. Bu da bakalavriat səviyyəsindən fərqli olaraq çox kiçik rəqəm təşkil edir (2,46%). 

Cədvəl 6 

Tədris ili:  2009/2010-cu il 2010/2011-ci il 

Təhsil forması: Əyani qiyabi Cəmi Əyani qiyabi Cəmi 

Ümumi tələbə sayı:  
8749 198 8947 9363 243 9606 

TQDK-nın keçirdiyi qəbul imtahanı nəticəsində qəbul 
olan tələbələrin sayı:  

8740 188 8928 9354 238 9592 

Xarici təhsil müəssislərindən köçürülən tələbələrin sayı:  
1 0 1 1 0 1 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan tələbələrin sayı:  
0 0 0 0 0 0 

Təhsil müəssisələrinin təkrar ixtisas almaq üçün qəbul 
etdiyi tələbələrin sayı:  

1 0 1 3 0 3 

Təhsil müəssisəsinin özü tərəfindən qəbul edilmiş 
tələbələrin sayı:  

7 10 17 5 5 10 

Hal-hazırda təhsilini davam etdirən tələbələrin sayı:  
636 11 647 6940 181 7121 

Təhsildə fasilədə olan tələbələrin sayı:  
43 2 45 60 10 70 

Bu və ya digər səbəbdən xaric edilən tələbələrin sayı:  
310 12 322 303 13 316 

O cümlədən, digər təhsil müəssisəsinə köçürülmək 
üçün xaric olunan, lakin köçürülməsi başa çatmayan 

tələbələrin sayı:  
8 0 8 4 0 4 

Digər təhsil müəssisəsindən köçürülən tələbələrin sayı:  
14 14 28 11 3 14 

İxtisasını dəyişən tələbələrin sayı:  
182 96 278 121 57 178 

Təhsilini davam etdirmək üçün təhsil müəssisəsinə 
bərpa edilən tələbələrin sayı:  

155 73 228 131 61 192 

Diplomu haqqında məlumatları sistemə daxil edilmiş 
tələbələrin sayı:  

7760 173 7933 2060 39 2099 

 

Müqayisəli təhlil göstərir ki, bakalavriat səviyyəsinə qəbul olan abituriyentlər sırasında 
ixtisas seçimlərini düzgün həyata keçirməkdə çətinlik çəkən xeyli şəxs vardır.  



*  Təhsil müəssisələrinin apardığı əməliyyatlar haqqında hesabatlar və 2013/2014-cü tədris ilinin 
buraxılış kontingenti haqqında statistik məlumatlar “Abituriyent” jurnalının 12-ci nömrəsinin 
xüsusi buraxılışında da çap ediləcəkdir. Xüsusi buraxılışda çap ediləcək məlumatlar 25 dekabr 
2013-cü il tarixinə olan statistik göstəricilər olacaqdır. 

 


