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A. Giriş 

Uzun illər ali təhsil sahəsi elm, biznes və istehsalat sahələrində məzun olduqdan sonra 

müvəffəqiyyət əldə etmək üçün tələbələrə biliklərin ötürülməsinə yönəldilmişdir. Sovet təhsil 

sistemi əsasən məzunların sonradan dövlət büdcə təşkilatlarında sənaye, kənd təsərrüfatı və ya 

elmi müəssisələrdə işlə təmin olunması üçün möhkəm nəzəri zəmin üzərində fundamental 

biliklərin formalaşdırılması ilə məşğul olurdu. Əmək əsaslı təlim sistemi (bu termin hələ sovet təhsil 

sistemində mövcud deyildi) tələbələrin ixtisaslarına uyğun olaraq tələbələrin təcrübələri şəklində 

geniş tətbiq olunurdu. Sovet respublikalarının siyasi sosial və əsasən iqtisadi sferalarında baş verən 

kəskin dəyişikliklərdən sonra işə əsaslanan təhsilin qəbul edilmiş yanaşmaları və məzmunu 

formalaşmaqda olan əmək bazarının tələblərinə cavab verə bilmədi. o andan etibarən planlı 

iqtisadiyyatdan daha çox kapitalist paradiqması ilə formalaşmışdır. Beləliklə, yeni yaradılmış əmək 

bazarı müxtəlif bacarıqlarla təchiz edilmiş və biznesdə təlim keçmiş işəgötürənlərə böyük tələbat 

olmuşdur. Əmək bazarı nəzəri yönümlü təlimdən təcrübə yönümlü öyrənməyə keçdi. 

Postsovet dövründə ali təhsil müəssisələri yeni problemlə üzləşiblər, burada onlar təhsil 

proqramlarını yenidən tərtib etməli, bir sıra yeni konsepsiyalar (əmək əsaslı təlim, səriştələr, tələbə 

yönümlü təlim, təlim nəticələri və s.) tətbiq etməli oldular. əmək markeri ilə ali təhsil müəssisələri 

arasında əməkdaşlığın müxtəlif növləri və formaları. Bütün bu dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq bir 

çox fabriklərin bağlanması və bütöv iqtisadi sahə və sahələrin iflasa uğraması nəticəsində bir çox 

ali təhsil müəssisələri tədris profilinə uyğun olaraq təyin edilmiş və razılaşdırılmış təcrübə yerlərini 

itirmişdir. Daxili proseslərlə yanaşı, sürətlə inkişaf edən kiber məkan və qloballaşma əmək 

bazarındakı dəyişikliklərə öz töhfəsini verib. Nəticədə, postsovet ölkələrində ixtisaslı, praktikaya 

yönümlü kadr çatışmazlığı var. UniLab biliyə əsaslanan texnologiyaları uğurla inkişaf etdirə və eyni 

zamanda real biznes proseslərini həyata keçirə bilən Rusiya, Belarusiya, Azərbaycana yönəlib. 

Mövcud vəziyyət ali peşə təhsili ilə əmək bazarı arasında uçurumu artırır. İkisi arasındakı 

uçurumu aradan qaldırmaq üçün ali təhsil müəssisələri tələbələrin Bakalavr proqramlarının ilkin 

mərhələlərindən peşəkar təcrübə və praktiki təlim əldə etmələrini təmin etmək üçün yeni işə 

əsaslanan təlim proqramları və metodları hazırlamalıdırlar. Yeni proqramlar və tədris metodları 

müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun hazırlanmalı, tələbələrin təcrübələrini, real biznes 

sektorlarından mühazirəçiləri və şirkətlərin digər cəlb formalarını əhatə edən müxtəlif formalarda 

praktiki təlimlərlə birləşdirilməlidir. 
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UniLab hazırkı tələbələr üçün işə əsaslanan öyrənmə və yeni məzunlar üçün işə yerləşdirmə 

komponentlərindən birinə diqqət yetirəcəkdir. Məzunların bacarıq səviyyələrini artırmaq və 

universitet və müəssisə sahələri arasında rəvan və effektiv keçidi təmin etmək üçün tələbələrin 

təhsil müddətində müvafiq iş təcrübəsi əldə etmələri üçün imkanların artırılmasına, eləcə də 

universitet məzunlarının işə qəbulunu artırmaq üçün səmərəli modellərin təşkilinə ehtiyac var.  

Beləliklə, 3-cü WP ali təhsil sahəsi ilə əmək bazarı arasında nüfuzu iki ölçüdə gücləndirməyi 

hədəfləyir - səriştələrin yenilənməsi və tələbələri tələb olunan yumşaq bacarıqlarla təchiz etmək 

üçün kurrikulumdankənar fəaliyyətlərin inkişafı vasitəsilə mövcud təhsil proqramlarının 

modernləşdirilməsi. 

WP 3.1. Aşağıdakı istiqamətlər üzrə Bakalavr və Magistr səviyyələrində Təhsil Modelinin 

Prototipinin hazırlanmasına və cari təhsil proqramlarının yenilənməsinə diqqət yetirilir: 

a. O 

b. İdarəetmə 

c. Maliyyə 

d. Mühəndislik (Neft və Qaz) 

e. İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam 

WP 3.2. modullardan ibarət olan kurikulumdankənar proqramlarla məşğul olur: 

a. Özünü anlama; 

b. İş imkanları, iş yerində inkişaf; 

c. Sahibkarlıq və özünü brendinq; 

d. İş təzyiqini idarə etmək və problemlərin həlli. 

Hazırkı sənəd XXI əsrdə əmək bazarının tələb etdiyi ümumi və fənlərə xas kompetensiyaları 

təşkil edən Təhsil Modelinin Prototipini (PEdM) təsvir edir. UniLab Proqram ölkələri (Rusiya, 

Belarusiya, Azərbaycan) təhsil proqramı çərçivəsində əldə edilmiş səriştələr və əmək bazarının 

ehtiyacları arasındakı boşluqları müəyyən etmək üçün konsorsium üzvlərinin tərəfdaşlıq etdikləri 

əsas şirkətlər daxilində sorğu keçirmişlər. Sorğunun metodologiyası və RU, BY və AZ-da əldə edilmiş 

nəticələr müvafiq D bölməsində təqdim olunur. 

Yenidən işlənmiş səlahiyyətlər akademiya və əmək bazarı, nəzəri-praktiki təlim proqramları 

və universitet məzunlarından gözlənilən praktiki bacarıqlar arasındakı boşluğu aradan qaldırmaq 

üçün mövcud təhsil proqramlarını yeniləmək üçün istifadə olunacaq. Yenilənmiş təhsil proqramları 

tələbələrin işə düzəlmə şanslarını sürətləndirəcək və əmək bazarı iş yerində yenidən hazırlanmalı 

olan mütəxəssislər qazanacaq. Ümumiyyətlə, bu tədbir təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, 

şirkətlərin və ali təhsil müəssisələrinin uyğunlaşmasına gətirib çıxaracaq. Məzunlar şəxsi və peşəkar 

keyfiyyətlərini və təcrübələrini təkmilləşdirəcəklər. 

WP 3.1 aşağıdakı vasitələrlə həyata keçirilir: 
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a) İşəgötürənlərlə araşdırma aparmaq, nəticələri bölüşmək, təlimatlara çevirmək 

b) Ali təhsil müəssisələrinin rəhbərliyinə və dövlət orqanlarına tədqiqat nəticələrinin 

icraedici xülasəsinin təqdim edilməsi 

c) Təhsil modelinin prototipinin layihələndirilməsi 

Təhsil modelinin prototipi açıq informasiya resursu kimi yaradılacaq və ona yüklənəcək 

UniLab vebsayt. Bu WP-nin nəticələri təqdim olunacaq UniLab Moskva, Mogylev və Gomeldə 

seminarlar və Rusiyada yekun konfrans. Universitet rəhbərliyi sorğunun nəticələrini əks etdirən və 

ixtisaslar üzrə akademiya və əmək bazarını uyğunlaşdırmaq üçün nəyin dəyişdirilməli olduğuna dair 

tövsiyələri özündə əks etdirən universitet rəhbərliyinə təqdim ediləcək icraçı xülasə ilə iş əsaslı 

öyrənməyə keçidi gücləndirməyə təşviq ediləcək. İT, İdarəetmə, Mühəndislik, Maliyyə, 

İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam, Neft və Qaz. 
 

WP 3-ün sonrakı inkişafı kimi UniLab konsorsium bütün WP 3,4,5-in nəticələrini 

birləşdirəcək və ali təhsil müəssisələrində işə əsaslanan öyrənmə keçidinə vahid yanaşma təqdim 

edəcək UniLab WBL Modelini təqdim etmək niyyətindədir. 

UniLab layihəsi müxtəlif bölgələrdən gələn və layihədə tətbiq olunan əsas anlayışları ifadə 

etmək üçün müxtəlif terminlərdən istifadə etməklə həyata keçirilən bir sıra qurumlar tərəfindən 

həyata keçirildiyinə görə, layihədə tətbiq olunan əsas anlayışları ifadə etmək üçün ümumi məna və 

eyni anlayış və ideyaları başa düşmək üçün aydınlaşdırmaq və razılaşdırmaq vacibdir. layihə. 

Aşağıdakı terminlər Lüğəti konsorsium üzvləri tərəfindən razılaşdırılan mənasını ortaya çıxarmaq 

üçün bir vasitə kimi yaradılmışdır. 
 

Müddət Qısa tərif 

UniLab WBL Modeli Universitetlərin missiyaları kontekstində hazırkı tələbələr üçün 
işə əsaslanan təcrübələrin təkmilləşdirilməsinə və yeni 
məzunlar üçün işə yerləşdirməyə, tələbələrin işə cəlb 
olunmasının inkişafına və sahibkarlıq bacarıqlarının təşviqinə 
yönəlmiş innovativ tələbə mərkəzli model. 

Prototip of
 təhsilmodel 

Əmək bazarından toplanmış məlumatlar əsasında universitet 
rəhbərliyinə təqdim olunan ümumi və fənlərə xas səlahiyyətlər 
baxımından təhsil proqramının yenilənməsi ilə bağlı tövsiyələr 
toplusu. 

Şagirdlik/tələbətəcrübə / 
təcrübə 

Bu, praktiki bacarıqların əldə edilməsinə səbəb olan iş yerində 
təlim və sinifdə öyrənmənin birləşməsidir 
ali təhsil müəssisələrinin tələbələri. 

Təhsildə model Tədris və təlim prosesinin nəyi ehtiva etdiyinə dair ideologiya; 
təhsil sisteminin informativ təmsilidir. 

Təhsil proqramı Universitet tərəfindən yazılmış və ya tələbələrin bütün fənlər 
üzrə konkret fənni öyrənmə tərəqqisini müəyyən edən 
proqram 
formal təhsilin mərhələləri. Təhsil proqramı 
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 Tədqiqat və qabaqcıl təcrübələrə əsaslanan müvafiq akademik 

standart, möhkəm pedaqogika və qiymətləndirməni özündə 
birləşdirən diqqətlə planlaşdırılmış və yaxşı icra edilmiş 
kurrikulumdan ibarətdir. Təhsil proqramı universitetin 
missiyasına uyğunlaşdırılır və vaxtaşırı maraqlı tərəflər 
tərəfindən nəzərdən keçirilir. O, bütün tələbələrin ehtiyaclarını 
ödəmək üçün hazırlanmışdır və bütün səviyyələrdə tələbələri 
inkişaf etdirmək və onlara meydan oxumaq üçün 
hazırlanmışdır. 

İş əsaslı öyrənmə Tələbələrə iş qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün səriştə və 
bacarıqları tətbiq edə biləcəkləri real həyatda iş təcrübəsi 
təqdim edən təhsil strategiyası. 

Prototip Tipik bir nümunə, konsepsiya və ya prosesi sınamaq üçün 
qurulmuş bir model. Prototipləşdirmə real, işləyən sistem üçün 
spesifikasiyaları təmin etməyə xidmət edir. 

Əsas səlahiyyətlər Avropa Parlamentinin və Şuranın 2006/962/EC Tövsiyəsində 
təsvir olunduğu kimi, bütün fərdlərin şəxsi yerinə yetirilməsi və 
inkişafı, aktiv vətəndaşlıq, sosial inteqrasiya və məşğulluq üçün 
ehtiyac duyduğu əsas bilik, bacarıq və münasibətlər toplusu. 

Transversal (yumşaq/həyat) 
bacarıqlar 

Tənqidi düşünmək, maraqlı və yaradıcı olmaq, təşəbbüs 
göstərmək, problemləri həll etmək və birgə işləmək, 
multikultural və fənlərarası mühitdə səmərəli ünsiyyət qurmaq, 
kontekstə uyğunlaşmaq, stress və qeyri-müəyyənliyin 
öhdəsindən gəlmək bacarığı. 

Ümumi səlahiyyətlər Ümumi səriştələr intizamdan asılı olmayaraq bir insanın 
müxtəlif sahələrdə və ya kontekstlərdə tətbiq edə biləcəyi bilik, 
bacarıq və münasibətlər kimi qəbul edilir və insanın gündəlik 
həyatını idarə etmək, eləcə də məşğulluğu artırmaq üçün vacib 
hesab olunur (Cox & King, 2006, Future Work Skills 2020, 2011, 
Tomlinson & Holmes, 2017). 

Mövzu ilə bağlı 
səlahiyyətlər 

Fənnlər üzrə səriştələr hər bir fənn daxilində səriştələrin 
götürülməsi və tətbiq edilməsinin unikal yollarını təsvir edir. 
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B. Avropa Birliyinin iş əsaslı öyrənmə ən yaxşı təcrübələri 

İşə əsaslanan öyrənmə Avropa ali təhsil sisteminin əsas konsepsiyası və təyinatıdır ki, onun 

məqsədi gənclərin əmək bazarının tələbləri barədə məlumatlılığını artırmaq və gözlənilənləri 

inteqrasiya etmək üçün real imkanları təmsil etməsini təmin etmək üçün şagirdlik və stajların sayını 

əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqdır. bacarıq və bilikləri təhsil proqramlarına daxil etmək. Bu təhsil 

forması fərdlərin məşğulluğunun, təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və akademiya ilə biznes 

arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi kimi iki məqsədə cavab verə bilər. Beləliklə, yüksək 

keyfiyyətli işə əsaslanan təhsil üçün imkanların yaradılması Avropanın cari təhsil və təlim 

siyasətinin əsasını təşkil edir. İş yeri təcrübəsinin və müvafiq bacarıq və səriştələrin olmaması bu 

gün Aİ-də “bacarıq boşluğuna” töhfə verən amillərdən biridir. 

Avropa Komissiyası tərəfindən verilən “Avropada iş əsaslı öyrənmə” təlimatlarına əsasən, 

Avropa ali təhsil müəssisələrində qəbul edilmiş 3 WBL modeli mövcuddur: 

1) Şagirdlik. Bunlar əsas etibarilə şirkətlərin ali təhsil müəssisələri ilə birgə təlim 

təminatçısı kimi inteqrasiyasına əsaslanır. Bu proqramlarda tələbələr şirkətlərdə təlim keçmək üçün 

əhəmiyyətli vaxt keçirirlər. Paralel olaraq və ya "alternativ" dövrlərdə onlar universitetlərdə və digər 

müəssisələrdə ümumi və peşə ilə bağlı biliklərə və çox vaxt bir-birini tamamlayan praktiki bacarıqlara 

və əsas səlahiyyətlərə yiyələnirlər. 

2) Şirkətlərdə iş başında təlim dövrləri. İş yerində təlim dövrləri adətən formal 

ixtisaslara aparan ali təhsil müəssisələri proqramlarının məcburi və ya isteğe bağlı elementi kimi daxil 

edilən təcrübələri, iş yerlərini və ya stajları əhatə edir. Onlar müxtəlif müddətlərdə ola bilər, lakin 

adətən təlim proqramının müddətinin 50%-dən azını təşkil edir (çox vaxt 25-30% və ya daha az). 

Onlar ilk növbədə gənclərə iş dünyası ilə tanış olmağa imkan verən və beləliklə də onların təhsildən 

işə keçidini asanlaşdıran effektiv universitetdən işə keçid mexanizmləri kimi nəzərdə tutulub. 

3) Nəhayət, yerli laboratoriyalar, seminarlar, mətbəxlər, restoranlar, kiçik və ya 

praktiki firmalar, simulyasiyalar və ya real biznes/sənaye layihəsi tapşırıqları vasitəsilə universitet 

əsaslı proqrama inteqrasiya olunmuş WBL. Məqsəd "real həyat" iş mühiti yaratmaq, real şirkətlər və 

ya müştərilərlə əlaqə və/və ya əməkdaşlıq qurmaq və sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. 

Bu modeldə universitetlər real həyata yaxın və ya real iş mühiti yaratmaq üçün əsas məsuliyyət 

daşıyırlar. Belə ki, universitetlər məktəb emalatxanaları, laboratoriyalar, mətbəxlər və restoranlarla 

təchiz edilir və ya onların imkanlarından istifadə etmək üçün biznes və sənaye ilə əməkdaşlıq edirlər. 

Bu iş mühitlərində öyrənmənin məcburi payı universitetin növündən asılı olaraq dəyişir. Təcrübə 

firmalarında və ya kiçik firmalarda işləmək və real həyatdakı layihə tapşırıqları tez-tez istifadə olunur 

və çox vaxt kurrikulumun məcburi hissələrini təşkil edir. Müəllimlər şirkətlərlə əməkdaşlıq edərək 

öyrənmə fəaliyyətlərini tərtib edirlər: onlar multidissiplinar komandalarda işləmək vərdişlərini 

inkişaf etdirməli və iş prosesinin oriyentasiyası, innovasiya və yaradıcılıq proseslərinə diqqət 

yetirməlidirlər. 
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Yuxarıdakı üç model Aİ ali təhsil müəssisələri tərəfindən ən çox tətbiq edilir, baxmayaraq ki, bu 

üç modelin üstündə hər bir qurum öz yanaşma və modellərini inkişaf etdirir və uğurla tətbiq edir. 

UniLab Tərəfdaş Ölkələrinin universitetlərindən WBL proqramlarının təşkili və universitet və əmək 

bazarı arasında əməkdaşlıq sahəsində unikal təcrübələrini bölüşmək xahiş olunub. 

i. Avstriya 

UniLab-da Avstriya təhsil sistemi və WBL təcrübələri IMC Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti 

tərəfindən təmsil olunur. 

WBL orada tələbələrə bu sahədə praktiki təcrübə qazanmağa imkan verən və real dünya 

problemlərinin həlli əsasında təcrübə toplamağa imkan verən konsepsiya kimi müəyyən edilir. 

Kremsdəki Tətbiqi Elmlər Universiteti üçün WBL öyrənmə təcrübəsi üçün əsas prinsiplərdən biridir. 

WBL kurrikulumun hazırlanması proseslərinə və təhsil proqramlarında gündəlik əməliyyatlara 

rəhbərlik edir. 

WBL-nin tipik forması təcrübədir. Bütün təhsil proqramlarında olan tələbələr ən azı bir semestr 

məcburi təcrübə keçirlər və bu təcrübədə onlar xarici institutlara (şirkətlərə, tədqiqat təşkilatlarına 

və dövlət qurumlarına) gedirlər və vaxtlarını bu sahədə işləyərək keçirirlər. Bundan əlavə, 

tələbələrə tez-tez real dünyadan ilk əldən biliklər, nümunələr və təlimlər gətirən sənaye 

mütəxəssisləri tərəfindən tədris olunur. Beləliklə, tələbələr təhsil proqramı zamanı gələcək işləri ilə 

erkən qarşılaşırlar. 

Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti məzunlardan tələb olunan səlahiyyətlərdəki dəyişiklikləri və 

digər müvafiq tendensiyaları izləyə bilmək üçün əmək bazarını daimi olaraq izləyir. Müasir əmək 

bazarı hər bir təhsil proqramı üçün inkişaf proqramının bir hissəsi kimi təhlil edilir. Yeni dərəcə 

proqramı təklif edilməzdən əvvəl iş bazarında mövcud ola biləcək boşluqları müəyyən etmək üçün 

iş bazarı və digər akademik qurumların oxşar təklifləri təhlil edilir. Bu cür tədqiqatların nəticəsi 

təhsil proqramlarının əsas istiqamətlərini müəyyən etmək, müvafiq təhsil proqramının 

məzunlarının yüksək məşğulluq səviyyəsinə malik olmasını təmin etmək üçün istifadə olunur. 

Tədris proqramının hazırlanmasında ilk növbədə nəzərə alınan mülahizələrə əlavə olaraq, 

Pandemiya Universiteti əsasən onlayn rejimdə işləməyə məcbur etdi, burada mühazirələr 

virtual sinif otaqlarına köçürülməlidir. Bundan əlavə, tələbələr üçün təcrübə tapmaq daha 

çətinləşib.
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ii. Fransa 

UniLab-da Fransanın ali təhsil sistemi Lille Universiteti tərəfindən təmsil olunur. WBL iş yerində 

öyrənmək kimi geniş şəkildə orada rədd edilir. Bu o deməkdir ki, iş yeri təkcə tələbələrin 

universitetdə öyrəndiklərini tətbiq edəcəyi yer deyil, həm də onun öyrənib bu yeni öyrənmə 

nəticələri ilə universitetə qayıda biləcəyi bir yerdir. 

Lille Universitetində WBL ya ikili təhsil, ya da təcrübə üçün, iş simulyasiyası vəziyyətində 

(Səhiyyə xidməti) tədris planının bir hissəsidir. Peşəkar inteqrasiya tədqiqatların bir hissəsidir 

(akkreditasiya üçün məcburidir). Peşə Təhsili ilə bağlı, 2018-ci il tarixli son qanun, işə əsaslanan 

vəziyyətdə öyrənmə təcrübəsinin bir hissəsi olan "iş yerində təlim" təqdim edir: Formation en 

Situation de Travail. Bunun xüsusi mənası var, çünki o, “iş yeri” və “mütəxəssis” tərəfindən təlim 

keçmiş işçilər və ya şirkətə yeni gələnlər, təzə məzunlar” ilə məşğul olur və bu təlim “iş yerində 

təlim” deyil. Bu xüsusi təlimə ayrılan vaxtın istehsalla əlaqəsi kəsilməlidir. 

WBL-ni təlim proqramlarına inteqrasiya etmək üçün istifadə edilən Lil Universiteti tərəfindən 

yaradılmış əsas formalar və alətlər bunlardır: 

• Təcrübələr 

• Sahibkarlıqlar 

• Məcburi Tədris Vahidi (Səhiyyə, xüsusi kurslar istisna olmaqla) peşə yolu ilə əlaqəli 

əlavə kurikulumlarla 

• İş dünyası arasında müəllimlər/təlimçilər: onlar kurikulumda bəzi real təcrübə 

tədrisi gətirirlər (min. hər bir diplomda məcburi) 

• Simulyasiya edilmiş iş yeri (Sağlamlıq) 

Lille Universiteti dəyişiklikləri izləmək və tələbələri müvafiq bacarıq və bacarıqlarla təchiz 

etmək üçün təhsil proqramlarını uyğunlaşdırmaq üçün müntəzəm olaraq əmək bazarını izləyir. Bir 

struktur əmək bazarının təhlilinə cavabdehdir, lakin daha çox məzunların əmək bazarına 

inteqrasiyası perspektivindədir. 

ODIF: LLL rəsədxanası, sorğu vasitəsilə 

• Tələbələrin, məzunların, erkən məzunların inteqrasiyası 

• Orientasiya, bələdçilik (kollec-universitet, orta məktəb, uğur və s.) 

• Diplomun və tədrisin qiymətləndirilməsi 
Bacarıqlara gəldikdə, Milli Diplom üçün milli reyestrimiz və Peşəkar Sertifikatlaşdırma üçün 

xüsusi inventarımız var (RNCP). Bu sonuncu inventar Peşə Təhsili Proqramlarının 
maliyyələşdirilməsi üçün məcburidir. 
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Tədris proqramlarının səlahiyyətlər baxımından yenilənməsi universitet tərəfindən məcburi bir 

işdir. Diplomun akkreditasiyası üçün Lille Universiteti “məşğulluq” və əmək bazarı üçün uyğun olan 

səriştələr baxımından təlimin faydalarının sübutunu təqdim etməlidir. 

Pandemiya ilə əlaqədar olaraq WBL strategiyasının dəstəklənməsinə xüsusi diqqət yetirildi, 

tələbələrin dəstəklənməsi üçün çoxlu səylər sərf edildi, şagirdlik müqavilələri, təcrübələr mümkün 

qədər saxlanıldı. 

iii. İspaniya 
İspaniya ali təhsil sistemi UniLab layihəsi çərçivəsində nəvəsi EUCEN və Pompeu Fabra 

Universitetinin (BMS) Barselona İdarəetmə Məktəbi tərəfindən təmsil olunur və iş əsaslı öyrənmə 

sahəsində öz təcrübəsini genişləndirir və paylaşır. 

BMS WBL-ni tələbələrə aspiranturada təhsillərini başa vurarkən onların işlə təmin olunma 

qabiliyyətini və peşəkar səriştələrini təkmilləşdirmək üçün alətlər və bacarıqlarla təmin edən 

kursdankənar fəaliyyətlərlə (seminarlar, təcrübələr, şəbəkələşmə) əlaqələndirir. 

BMS tərəfindən istifadə edilən WBL-nin əsas formaları və alətləri bunlardır: 

• Şirkətlərdə təcrübə keçmək; 

• CV-lərini inkişaf etdirmək, iş müsahibələrini necə hazırlamaq və karyera məsləhətçisi və 

seminarlar şəklində öz şəbəkələrini necə təkmilləşdirmək, həmçinin bu bacarıqların 

təkmilləşdirilməsi üçün bəzi xüsusi fəaliyyətlər üçün məsləhət və dəstək. 

Müasir əmək bazarının ehtiyaclarının təhlili, yaranan ehtiyacların monitorinqi BSM karyera 

mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir. Bundan əlavə, əmək bazarı ilə bağlı bütün fəaliyyətlər BSM-nin 

karyera mərkəzi tərəfindən layihələndirilir, əlaqələndirilir və yerləşdirilir. 

BSM karyera mərkəzi tələbələr üçün təcrübə təklif edən əməkdaşlıq edən müxtəlif şirkətlərlə 

birbaşa əlaqə quraraq əsasən əmək bazarından məlumat toplayır. Bundan əlavə, şirkətlər iş 

təklifləri ilə əlaqədar şirkətlərdən bütün məlumatların toplandığı rəqəmsal platforma olan 

jobteaser vasitəsilə təcrübə təklif edirlər. Bu məlumat təhlil edilir və daha sonra proqramın 

fənlərinin akademik proqramında xüsusi bacarıqlara müraciət etmək üçün müxtəlif akademik 

şöbələrə məlumat verilir. 

Həmçinin, BSM Univesitat Pompeu Fabra (UPF) karyera mərkəzi ilə qarşılıqlı əlaqədə olur, çünki 

BSM UPF-nin bir filialıdır. UPF karyera mərkəzi bazarın dinamikasını, eləcə də real şirkətlərin 

ehtiyaclarını başa düşmək üçün əmək bazarında müxtəlif növ tədqiqatlar hazırlayır, bu bacarıqları 

Universitet vasitəsilə təklif olunan akademik proqramlara, həmçinin seminarlar şəklində daxil edir. 

Karyera mərkəzi tərəfindən xüsusi olaraq hazırlanmış və tələbələrə təklif edilmişdir. Normal əsasda 

bu səylərdə UPF və BSM arasında çox sıx əməkdaşlıq mövcuddur. 

Tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsinə gəldikdə, səlahiyyətlərin təhlili əsasında BSM hər il 

proqramın icrası haqqında akademik direktorlara hesabat verir və BSM-in akademik katibinə təklif 

olunan dəyişikliklər (minor və əsas) təqdim edir. Onlar hesabatdan keçəcək və növbəti tədris ilində 

həyata keçirmək üçün dəyişiklikləri təsdiq və ya rədd edəcəklər. Dəyişikliklər kiçikdirsə, normal 

olaraq qəbul edilir və sınaqdan keçirilir. Dəyişikliklər böyükdürsə, onlar daha mürəkkəb bir 

prosesdən keçməlidirlər, bu da dəyişiklikləri nəzərdə tutur 
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proqram İspaniya hökumətinin təhsil nazirliyi tərəfindən təsdiq edilməli idi, ona görə də proqramda həmin 

dəyişikliklərin və yeniliklərin həyata keçirilməsi daha uzun çəkir. 

Pandemiya təhsilə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdi, çünki məsafədə daha çox iş görmək üçün dəyişiklik 

oldu və pandemiyanın əvvəlində sadəcə təcrübə təklif edən bir çox şirkət müvəqqəti olaraq əməkdaşlığı 

dayandırdı. 

Bu gün BMS-də çoxlu sayda tələbə yenidən təcrübə keçməkdədir (məsafə və mövcudluq üzrə). Və 

əsasən, tələbələrin bacarıqlarının inkişafına dəstək verən fəaliyyətlərin əksəriyyəti yenidən təklif olunur. 

Nəticə 
Avropa ali təhsil müəssisələri üçün WBL proqramları və təcrübələri həm akademik, həm də 

əmək bazarı üçün müsbət dəyişikliklərə və milli iqtisadiyyatların çiçəklənməsinə, işsizliyin və 

yoxsulluğun aradan qaldırılmasına gətirib çıxaran uduşlu vəziyyətdir. Erkən peşəkar işə cəlb 

olunmağın başqa bir yan təsiri tələbələrə real vaxt rejimində peşəkar təcrübə ilə qarşılaşmaq və 

seçilmiş peşə yolunun düzgün olub-olmamasından xəbərdar olmaq üçün vaxtında kömək etməkdir. 

peşəkar təyinat. 

 
UniLab Proqram Ölkələrinin üzvləri (Lill Universiteti, Krems Tətbiqi Elmlər Universiteti, Pompea 

Fabra Universiteti) 21-ci əsrdə öyrənmənin əsas prinsiplərindən birinə inanaraq, WBL 

proqramlarına və ümumilikdə təcrübə yönümlü öyrənməyə xüsusi diqqət yetirirlər. Bütün 

universitetlərdə təhsil proqramlarının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi WBL var. WBL-nin ən geniş 

yayılmış forması təcrübə, sahibkarlıq, bu sahə üzrə mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış 

mühazirələrdir. İştirak edən bütün universitetlər səriştələr, tədris metodları və sənaye ilə 

əməkdaşlıq formaları üzrə təhsil proqramlarında yaranan tələbləri və dəyişiklikləri izləmək üçün 

əmək bazarının monitorinqini aparırlar. 

Əsas maraqlı tərəflərin WBL və ümumilikdə tələbə təcrübəsindən əldə etdikləri bir sıra 

üstünlüklər var (Cədvəl 1-ə baxın). 

https://unilab.eucen.eu/
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Cədvəl 1. Əsas maraqlı tərəflər üçün WBL faydaları. 

• Dərin peşəkar 
təcrübəni inkişaf 
etdirmək; 

• Ünsiyyət, tənqidi 
düşünmə, komanda işi, 
problemlərin həlli və s. 
kimi transversal daxil 
olmaqla, iş yerində 
işləmək üçün tələb 
olunan bacarıq və 
bacarıqları 
formalaşdırmaq; 

• Məlumatlı karyera seçimi; 

• Karyera inkişaf etdirin 
idarəetmə bacarıqları; 

• Özünə inamı və 
motivasiyanı artırmaq; 

• Əmək bazarına girişi 
asanlaşdıran ilk iş 
təcrübəsi əldə edin. 

 
Tələbələr 

• İxtisaslı işçi qüvvəsi 
təchizatına müsbət təsir; 

• Xüsusi hazırlanmış 
təlim proqramları 
vasitəsilə bacarıq 
boşluqlarını aradan 
qaldırır; 

• İşə qəbul və 
saxlamağa 
müsbət təsir 
göstərir 

• təkmilləşdirilmiş 
məhsuldarlıq və 
performans 

• Müsbətişçi 
heyətinin 
inkişafına 
təsirləri. 

 
İşəgötürə

n 

• Əmək bazarının 
ehtiyaclarına daha 
yaxşı cavab verən 
ixtisaslı işçi qüvvəsi; 

• Yenilik və 
yaradıcılığa 
töhfə; 

• Kiçik biznesin inkişafı; 

• Sosial inklüzivliyin 
gücləndirilməsi və 
bərabər imkanların 
təkmilləşdirilməsi. 

 
Cəmiyyət 

• Təkmilləşdirilmiş 
cəlbedicilikuniversitet 
təhsil proqramları; 

• Sudy proqramlarının 
və öyrənmə 
nəticələrinin daha 
yaxşı keyfiyyəti; 

• Müəllim 
heyətinin 
səriştəsinə və 
inkişafına müsbət 
təsir; 

• Akademiya və əmək 
bazarı arasında daha 
yaxşı əməkdaşlıq. 

 
Universitet 
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C. Qeyri-AB ölkələrində işə əsaslanan təhsil 
 

Kurikulumlarda WBL komponenti üzrə Avropa ali təhsil müəssisələrinin təcrübəsinin əvvəlki 

təhlili göstərmişdir ki, WBL təhsil proqramlarında əsas rol oynayır. Avropa universitetləri təcrübə, 

şagirdlik, iş yerində təlim dövrləri, sənayedən peşəkarların mühazirəçi kimi cəlb edilməsi və digər 

təşəbbüslər kimi WBL ilə əlaqəli bir sıra təşviqlər vasitəsilə akademiya və biznes arasında 

əməkdaşlığın genişləndirilməsinə çalışırlar. 

Eyni zamanda, postsovet ölkələrinin təhsil sistemi bir çox ekspertlər tərəfindən həddindən artıq 

nəzəri sistem kimi qeyd olunur ki, bunu inkar etmək çətindir. Bu bölmədə biz UniLab Tərəfdaş 

Ölkələrində (Rusiya, Azərbaycan və Belarusiya) WBL ilə işlərin vəziyyətinə daha yaxından nəzər 

salacağıq. 

i. Rusiya 

Rusiya milli təhsil sistemi müasir əmək bazarının tələblərinə cavab vermək üçün təcrübə 

yönümlü öyrənməyə üstünlük verir. WBL təhsil sisteminin müasirləşdirilməsində həlledici rol 

oynayır. Rusiya ali təhsil müəssisələrinin təhsil proqramları tələbələri onların uğurlu məşğulluğunu 

və şirkətdə gələcək işini təmin edəcək səriştələrlə təchiz etmək məqsədi daşıyır. WBL tələbələrə 

ümumi (yumşaq) və mövzuya aid bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün təhsil alarkən peşəkar təcrübə 

əldə etməyə imkan verən strategiya kimi müəyyən edilir. Bəzi rus tədqiqatları WBL-ni öyrənmənin 

emosional, vizual və məntiqi aspektlərinin vəhdətinə əsaslanan tədrisdə didaktik yanaşma, yeni 

biliklərin əldə edilməsi və onun tətbiqi praktiki təcrübəsinin formalaşdırılması, qeyri-standart işləri 

tamamlayarkən emosional və biliyə əsaslanan komponentlərin gücləndirilməsi kimi müəyyən edir. 

tapşırıqlar. 

Rusiya Təhsil Nazirliyi 03.08.2000-ci il tarixli 14-55-484in / 15 "Ali peşə təhsili müəssisələrinin 

tələbələri üçün təcrübənin təşkili üçün tövsiyələr haqqında" əmr verdi, burada WBL strategiyası 

tələbə təcrübəsi şəklində yerləşdirilir. üç fərqli formaya malikdir: təhsil, istehsalat və diplomqabağı 

təcrübə. 

Təhsil təcrübəsi bir neçə mərhələdən ibarət ola bilər. Məsələn, hər hansı hüquqi şəxsin 

təşkilatlarında təqdimat təcrübəsi, tədris emalatxanalarında, universitet laboratoriyalarında və s. 

ilkin peşə bacarıqlarının əldə edilməsi təcrübəsi. Ali təhsil müəssisəsinin əsas təhsil proqramı üzrə 

təlim təcrübələrinin siyahısı universitet tərəfindən müəyyən edilir. 

İstehsalat təcrübəsi, bir qayda olaraq, aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: ixtisasın profilinə uyğun 

təcrübə (texnoloji, icraçı və s.), elmi tədqiqat, elmi-pedaqoji təcrübə. 

Əsas təhsil proqramının tərkib hissəsi kimi diplomqabağı təcrübə təhsilin yekun mərhələsidir və 

tələbə əsas nəzəri bilikləri əldə etdikdən sonra həyata keçirilir. 

Hazırkı WBL təcrübəsi universitetlər tərəfindən səriştələrə əsaslanan proqramların tətbiqi 

olmadan həyata keçirilə bilməz. Hüquqi sənədlərdə səriştənin tərifi nəzərdə tutulmasa da, səriştə 

əsasən müəyyən obyektlər və obyektlərə münasibətdə əldə edilən qarşılıqlı əlaqəli şəxsi 

keyfiyyətlərin (biliklər, bacarıqlar, metodlar) məcmusu kimi müəyyən edilir. 
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proseslər və həmin obyekt və ya proseslərlə yüksək keyfiyyətli məhsuldar manipulyasiya üçün tələb 

olunur. Eyni zamanda, kompetensiya gələcək fəaliyyət profilində konkret problemlərin həlli üçün öz 

bilik və təcrübəsini səfərbər etmək bacarığı kimi başa düşülməlidir. Biliyin toplanmasına yönəlmiş 

ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, təcrübə yönümlü təhsil tələbənin praktiki təcrübəyə yiyələnməsinə, 

mövcud bilik, bacarıq və bacarıqlara əsaslanaraq şagirdlərin səmərəli fəaliyyət və əməliyyatlarının 

təmin edilməsinə yönəlib. 

Təcrübə zamanı tələbələr təcrübəçi və ya mütəxəssisin müşahidəçisi kimi peşə fəaliyyətində 

təcrübə qazanırlar: istehsal texnologiyasının öyrənilməsi, məhsulun istehsalı prosesinin texnoloji 

avadanlıqları ilə tanışlıq, texnoloji prosesin idarə edilməsi və idarə edilməsi xüsusiyyətləri və s. 

Konkret problemin həlli yolu ilə təcrübə. fərdi tapşırığa uyğun olaraq peşəkarın rəhbərliyi altında 

istehsal problemi. 

Təcrübədən əvvəlki dövrdə tələbələr arasında öyrənmə motivasiyasını artırmaq üçün sənaye 

mütəxəssislərini cəlb etmək məsləhət görülür, o cümlədən real tapşırıqların cəlb edilməsi ilə kurs 

işlərinin yazılması və maraqlı bir çətin vəziyyətə problemin həlli yanaşması. şirkət. 

Diplomqabağı təcrübə müddətində tələbə müəyyən iş yerində uzunmüddətli əlavə təlim 

keçmədən peşə vəzifələrini yerinə yetirməyə başlamaq üçün mütəxəssisin rəhbərliyi altında kifayət 

qədər bilik və təcrübə əldə edir. Bu halda, bakalavr təcrübəsi üçün fərdi tapşırıq real istehsal 

probleminin həllinə yönəldilməlidir ki, bu da yekun diplom işi üçün praktiki vəziyyətə çevrilməlidir. 

Belə WBL yanaşması o halda mövcud ola bilər ki, universitetlə müəssisə və ya təşkilat arasında 

bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq daimi təcrübə yerləri olsun. İndiki şəraitdə işəgötürənlər 

tələbələri potensial işçilər hesab edir və tələb olunan peşəkar səriştənin mənimsənilməsinə töhfə 

verməkdə maraqlıdırlar. 

Peşəyönümlü təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə peşəkar məşğulluq prosesində və gələcək peşə 

naminə kompetensiyalar formalaşır. 

Təhsildə WBL komponentini artırmaq üçün universitetin təcrübə yönümlü platformalarının 

(inkubatorların) yaradılması vacibdir ki, bu da tələbələrin mənimsədiyi təlim profilində real 

tapşırıqları yerinə yetirməsi prosesində təcrübə yönümlü təlimin həyata keçirilməsinə imkan verir. 

müəssisə və təşkilatlar. UniLab WP5 çərçivəsində daha sonra Net of International Student Career 

Center tərəfindən idarə olunacaq belə bir platforma hazırlamağı hədəfləyir. 

ii. Belarusiya 

Təcrübə Belarus Respublikasında ali təhsilin məcburi tərkib hissəsidir. Təcrübə Belarus 

Respublikası Nazirlər Şurasının 03.06.2010-cu il tarixli 860 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Tələbələrin, kursantların, dinləyicilərin təcrübəsi haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq təşkil 

olunur. 

https://unilab.eucen.eu/
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təcrübənin müddəti və məzmunu müxtəlif ixtisasların təhsil standartlarından və kurikulumundan 

asılıdır. 

Təcrübənin əsas məqsədləri praktiki bacarıqların mənimsənilməsi və tələbələrin peşə 

fəaliyyətinə hazırlanmasıdır. Təcrübə proqramına tələbələrin istehsalat təcrübəsi zamanı yerinə 

yetirməli olduğu tapşırıqlar (təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması, emalı və 

təhlili, istehsalın texnologiyası və təşkilinin öyrənilməsi, təşkilatın istehsal və idarəetmə 

fəaliyyətində iştirak və s.) daxildir. 

Təcrübə öyrənmə və sənayeyə bölünür. İstehsalat təcrübəsinə ixtisas üzrə təcrübə və bakalavr 

stajı daxildir. Tədris təcrübəsinin məqsədləri tələbələrin öyrənilən fənlər üzrə praktiki 

bacarıqlarının öyrədilməsi, nəzəri biliklərin möhkəmləndirilməsi, seçilmiş ixtisas üzrə ilkin 

bacarıqların inkişaf etdirilməsidir. Bu növ təcrübə təhsil təşkilatlarında və ya fəaliyyəti seçilmiş 

ixtisasa uyğun gələn təşkilatlarda təşkil olunur. Təcrübə müddəti adətən təxminən 2 həftədir. 

İxtisas üzrə stajın məqsədləri ixtisas üzrə peşəkar bacarıqlara yiyələnmək, xüsusi tədris fənlərinin 

öyrənilməsi zamanı əldə edilmiş biliklərin konsolidasiyası, genişləndirilməsi və 

sistemləşdirilməsidir. 

Təcrübə müddəti adətən təxminən 4 həftədir (1 ay). Bakalavr təcrübəsinin məqsədləri 

tələbələrin ali təhsil müəssisələrində əldə etdikləri bilik və bacarıqların mənimsənilməsi və 

möhkəmləndirilməsi, mütəxəssis kimi işləmək imkanlarının yoxlanılması, buraxılış işi üçün 

materialların hazırlanmasıdır. Bu təcrübə fəaliyyəti seçilmiş ixtisasa uyğun gələn təşkilatlar 

daxilində təşkil olunur. Tələbələr bakalavriat təcrübəsi zamanı müvafiq vəzifənin rəsmi 

vəzifələrində nəzərdə tutulmuş bəzi əməliyyatları yerinə yetirə bilərlər. Tələbələr, həmçinin 

bakalavriat təcrübəsi zamanı qanunvericiliyə uyğun olaraq vakant vəzifələrə işə qəbul oluna 

bilərlər. Təcrübə müddəti adətən təxminən 4-10 həftədir (1-2,5 ay). Təcrübə təşkilatla bağlanmış 

müqavilə əsasında təşkil olunur. 

Ali təhsil müəssisəsində stajın keçirilməsinə ümumi rəhbərliyi bir qayda olaraq ali təhsil 

müəssisəsindən istehsalat təcrübəsinin rəhbəri, birbaşa rəhbərliyi isə kafedradan olan elmi rəhbər 

həyata keçirir. Tələbələrin təşkilatın şöbələrində təcrübə keçməsinə təşkilat rəhbərinin əmri ilə 

təyin olunan təşkilatın təcrübəli əməkdaşı rəhbərlik edir. Tələbə təcrübə keçərkən onun həyata 

keçirilməsinin gedişatını təcrübə gündəliyində əks etdirir. Təcrübə gündəliyində repetitor tələbəyə 

yazılı qiymət verir. Təcrübə müddətinin sonunda tələbə hesabat tərtib edir və ona görə qiymət alır. 

iii. Azərbaycan 

Azərbaycan ali təhsil müəssisəsində tələbə təcrübəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 19 sentyabr 2008-ci il tarixli, 221 nömrəli Qərarı ilə tənzimlənir.
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 1.3-cü müddəaya uyğun olaraq. həmin qərarın “Stajın təşkili, həcmi, məqsədi və müddəti hazırlığın 

aparıldığı müvafiq sahələr (ixtisaslar) üzrə dövlət təhsil standartları ilə müəyyən edilir”. Ali təhsilin 

dövlət standartları Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanır. 

Azərbaycanda bütün ali məktəblər öz təhsil proqramları üçün eyni standartlardan istifadə 

edirlər, baxmayaraq ki, özəl ali məktəblər öz təhsil proqramlarının dizaynında daha çevikdirlər. 

Tələbələrin təhsil proqramları çərçivəsində təcrübə keçmələri ixtisasdan asılı olaraq təhsilin 3-cü 

və 4-cü illərində universitetlər tərəfindən təşkil olunur. Eyni qərarda ali məktəblərin tələbələrin iş 

təcrübəsi ilə təmin olunması üçün şirkətlərlə müqavilələri olması tələb olunur. Təcrübənin əsas 

növləri: 

• Müəllimlik təcrübəsi; 

• İstehsalat (praktiki) Təcrübə, o cümlədən diplomqabağı təcrübə. 

İstehsalat (praktiki) Təcrübə, bir qayda olaraq, peşə hazırlığı və prediploma təcrübəsindən, 

magistratura səviyyəsində isə elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji mərhələlərdən ibarətdir. 

Diplomqabağı təcrübə təlimin yekun mərhələsidir və bütün nəzəri dərslər və digər təcrübə növləri 

başa çatdıqdan sonra həyata keçirilir: 

• tələbənin ali (orta ixtisas) məktəbdə əldə etdiyi nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək, 

dərinləşdirmək və sonrakı əmək fəaliyyətində istifadəsini təmin etmək; 

• ixtisasın profilindən və xarakterindən asılı olaraq tələbələri yeni texnologiyalar, iş 

üsulları, elmi tədqiqatlar və digər məsələlərlə tanış etmək; 

• tələbələrə işgüzar, təşkilatçılıq və ünsiyyət bacarıqlarını aşılamaq; 

• tələbələrin kompüter texnologiyası sahəsində biliklərini təkmilləşdirmək; 

• pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr arasında pedaqoji peşəyə meyl və marağı 

gücləndirmək və tədris işini yaradıcılıqla aparmaq bacarığını inkişaf etdirmək. 

Universitetlərdən istehsalat (praktiki) təcrübənin təhsil müəssisələri ilə istehsal müəssisələri 

arasında bağlanmış ikitərəfli müqavilələr əsasında həyata keçirilməsi şərti ilə tələb olunur. Bu 

müqavilələrə əsasən mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələr dövlət 

və qeyri-dövlət ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün istehsalat təcrübəsi 

ayırmalıdırlar. 

Azərbaycan qanunvericiliyinin təhlili göstərir ki, ölkənin milli qanunvericiliyi faktiki olaraq 

tələbələrin uğurlu iş təcrübəsi üçün qanunvericilik bazasını təmin edir. Qanunvericilik bazasının 

əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, universitetlərə tələbə təcrübələrini təşkil etmək üçün çeviklik 

verir, eyni zamanda universitetlərin tələbə Təcrübələrini dəstəkləməkdə uğurlu olmaq üçün sənaye 

ilə əməkdaşlığı necə qurmalı olduğuna dair təlimatlar verir. 
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D. Bacarıq – metodologiya və sorğunun nəticələri 

Səlahiyyətlərə əsaslanan təhsil proqramları WBL universitet strategiyasının həyata keçirilməsi 

üçün əsas vasitədir. Bu faktla əlaqədar olaraq, müasir bazarın tələblərinə cavab vermək və dünən 

və ya bu gün üçün deyil, sabah üçün peşəkarlar hazırlamaq üçün səriştələrə daimi olaraq yenidən 

baxılmalı və yenilənməlidir. Akademiyanın əsas funksiyalarından biri əmək bazarında yaranan 

tələbləri izləmək, köhnəlmiş peşələri əvəz etmək üçün mövcud olan peşələr haqqında məlumat 

almaqdır. Əmək bazarının mənzərəsi sürətlə dəyişir və universitetlər qloballaşmanın, rəqəmsal 

texnologiyaların inkişafının, ilk növbədə süni intellektin yaratdığı yeni reallıqla üzləşməyə hazır 

olmalıdırlar. Rusiyanın RBC Analitik Agentliyinin məlumatına görə, yaxın 30 il ərzində əmək bazarı 

əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalacaq. 

UniLab əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq bakalavr və magistr səviyyələrində mövcud 

təhsil proqramlarının səriştəsinə yenidən baxılması və yenilənməsinin vacibliyini vurğulayır. 

Monitorinq tələbələrin universitetdə əldə etdikləri bacarıqlarla şirkət tərəfindən gözlənilən 

bacarıqlar arasındakı boşluqları müəyyən etmək üçün məzunları işə götürən şirkətlərlə əlaqə 

saxlayan universitet tədqiqat mərkəzləri tərəfindən həyata keçirilir. UniLab Tərəfdaş Ölkələri 

universitetlərin əsas profillərinə daxil olan digər şirkətlərdə məzunların işlə təmin olunduğu 

şirkətləri hədəfləyən əmək bazarı ilə bağlı sorğular keçirib. Sorğu aşağıdakı qurumlar tərəfindən 

aparılıb: 
 

Rusiya Rusiya Federasiyası Hökuməti yanında Maliyyə Universiteti 
Sibir Federal Universiteti 
Orenburq Dövlət Universiteti 
Almetyevsk Dövlət Neft 
İnstitutu 

Belarusiya F. Skorina Mogylyev adına Qomel Dövlət Universiteti A. 
Kuleşov adına Dövlət Universiteti 

Azərbaycan Xəzər Universiteti 
Azərbaycan Dövlət Neft və Qaz Universiteti 

 
Universitetlər sorğu keçirmək üçün vahid yanaşma və ümumi alətlərdən istifadə edirdilər: 

 

(1) İşəgötürənlərin sorğusu 

(2) Əmək bazarında vakansiyaların təhlili 

Sorğu 2020-ci ilin iyulundan 2021-ci ilin dekabrına qədər olan dövrü əhatə edib. UniLab Tərəfdaş 

Ölkələri təşkilatları 16 000-dən çox reklamı təhlil edib. 
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Vakansiyaların axtarışı üçün aşağıdakı aparıcı Rusiyanın işəgötürən saytlarından istifadə edilib: 

hh.ru, superJob.ru və avito.ru. Çox vaxt işəgötürənlər vakansiyalarında namizəd üçün aşağıdakı 

tələbləri göstərirlər: 

1) təhsil səviyyəsi və peşəkar təcrübə; 

2) iş (peşəkar) öhdəlikləri; 

3) Lazımi bilik, bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərin siyahısı. 

Vakansiya məzmununa əsasən həm peşəkar tələblər, həm də şəxsi keyfiyyətlər seçilib. 

Seçmənin nəticələri təkrar edilmədən, lakin qeyd edilmə tezliyi nəzərə alınmaqla hər bir təlim 

istiqaməti üzrə məlumat bazasına daxil edilmişdir. 

Vakansiyaların tədqiqinin məqsədi ali təhsil müəssisələrinin tələbə və məzunlarına 

müvəffəqiyyətlə iş tapmağa imkan verən ən çox tələb olunan kompetensiyaları müəyyən etmək 

olub. Bacarıqların siyahısını müəyyən etmək üçün müəyyən etmək lazımdır: 

• Cari sorğular. Əldə edilən məlumatlar daha aktualdır, onlar əmək bazarındakı 

tendensiyaları tez müəyyən etməyə imkan verir,) 

• İrəli axtarış sorğuları. Əldə edilmiş məlumatlar yüksək etibarlı deyil, çünki onlar əmək 

bazarının inkişafının xarici və daxili amillər kompleksinin yaratdığı transformasiya 

dinamikasını tam əks etdirmir. Sorğuları müəyyən etmək üçün aşağıdakı tədqiqat 

variantlarından istifadə edilməlidir: 

Vakant yerlərin məzmununun təhlili zamanı əldə edilən nəticələr təhsil proqramının 

kompetensiyaları ilə müqayisə edilib ki, bu da həm bakalavrların, həm də magistrlərin 

hazırlanmasında mövcud boşluqları müəyyən etməyə imkan verib. 

Daha sonra əldə edilən boşluqlar aktuallıq və perspektiv tələb baxımından ekspertlər 

tərəfindən təhlil edilmişdir. Ekspertlər təhsil və əmək bazarının mütəxəssisləri (orta səviyyəli 

menecerlər, istisnalar: HR-HH) tərəfindən təmsil olunublar. Nümunə ölçüsü sənayenin əsas 

şirkətlərindən ən azı 2 işçi (müxtəlif növ və mülkiyyət formasında olan ən azı 10 şirkət) idi. 

1. İşəgötürənlərin sorğusu. Məqsəd: əmək problemlərinin həlli və əmək bazarında uğurlu 

uyğunlaşma üçün zəruri olan cari və perspektivli gələcək səlahiyyətlərin reytinqini tərtib etmək. 

Tədqiqat üsulları: 1) anket/müsahibə (ƏLAVƏ 1-ə baxın). Nümunə: zanbaq şöbələrinin rəhbərləri 

(istisnalar: HR-HH), 

2. Əmək bazarında vakansiyaların təhlili. Məqsəd: əmək problemlərinin həlli və əmək 

bazarında uğurlu uyğunlaşma üçün zəruri olan müvafiq səlahiyyətlərin reytinqini tərtib etmək. 

Tədqiqat metodu: mövcud vakansiyaların məzmun təhlili. Seçim: açıq mənbələrdən elan 

(vakansiyalar): hh.ru, superjob.ru, rabota.ru, əldən-ələ, avito.ru, vkrabota.ru. Nümunə növü: ən azı 

3 ay müddətində davamlı. 
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Təhlil kateqoriyaları: “İqtisadiyyat (Maliyyə)”, “Menecment”, “Reklam və ictimaiyyətlə 

əlaqələr”, “Tətbiqi informatika”, “Neft-qaz biznesi” ixtisasları üzrə təlim sahələri çərçivəsində 

müvafiq peşələr üzrə əmək bazarının tələb etdiyi kompetensiyalar. 

"İqtisadiyyat (Maliyyə)" - maliyyə analitiki, maliyyə məsləhətçisi, bank mütəxəssisi, kredit 

mütəxəssisi və s. 

"İdarəetmə" - layihə rəhbəri, təşkilatda menecer, sənəd idarəetməsi üzrə mütəxəssis və s. 

Reklam və İctimaiyyətlə Əlaqələr - PR-mütəxəssisi, SMM-menecer, reklam meneceri və s. 

"Tətbiqi İnformatika" - İT mütəxəssisi, tətbiqi informatika üzrə mütəxəssis, texniki- 

proqramçı, proqramçı-proqramçı, sistem administratoru/proqramçı, informasiya sistemləri üzrə 

mütəxəssis və s. 

“Neft və qaz işi” - mühəndis, neft geoloqu, texnik, geoloji kəşfiyyatçı, yerquruluşu, usta, 

qazmaçı, strukturların laborantı, ekoanalitik və s. 

Təhlil vahidləri: vakansiya mətnində yerləşdirilən işçi üçün tələblərin siyahısı (əsas bacarıqlar, 

tapşırıqlar, məsuliyyətlər, tələblər və s. (iş şəraiti istisna olmaqla). 

Hesab vahidləri: Peşəkar və şəxsi səlahiyyətlərin tezliyi. 

Universitetin hər birinin tam və ətraflı təhlili ilə müvafiq əlavələrdə tanış olmaq olar. Aşağıda 

siz 3 regiona bölünmüş 5 ixtisasın hər birinin kompleks və birləşdirilmiş təhlilini tapa bilərsiniz: 

Rusiya, Belarusiya, Azərbaycan. 

 

Rusiya 
Rusiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq, tələbə hazırlığı proqramlarının məzmunu aşağıdakı 

normativ sənədlərlə müəyyən edilir: 

1. Federal Dövlət Təhsil Standartları həm hər bir təhsil sahəsi üçün, məsələn, "Menecment", 

"İqtisadiyyat", "Tətbiqi informatika", "Reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr" və s., və hər bir təlim 

səviyyəsi üçün (bakalavrlar, magistrlər). FSES məcburi tələbləri, o cümlədən gələcək məzunların 

sahib olmalı olduğu əsas səlahiyyətləri ehtiva edir. 

2. Əmək bazarı tərəfindən hazırlanmış peşəkar standartlar (PS). PS işçiyə olan tələbləri (təhsil 

səviyyəsi, iş təcrübəsi) və onun fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətlərini (səriştələri) ehtiva edir. PS-lər 

peşəkar fəaliyyətin hər bir fərdi növü üçün (məsələn, proqramçı, insan resursları üzrə mütəxəssis, 

marketinq mütəxəssisi və s.) hazırlanır və Rusiya Federasiyasının Əmək və Sosial İnkişaf Nazirliyi 

tərəfindən təsdiq edilir. 

Beləliklə, təhsil proqramları hazırlanarkən tələbələrin ali təhsil almaq üçün zəruri olan 

səlahiyyətlərin siyahısı qanunvericiliklə müəyyən edilir. 

Biz bakalavr və magistr proqramları üçün “Menecment” bölməsində FSES-də səlahiyyətlərin 

necə göstərildiyini nümunə göstərəcəyik. 
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Peşəkarlar 

qrupunun adı 

səlahiyyətlər 

İstiqamətin peşəkar səlahiyyətlərinin adı 

Bakalavr dərəcəsi Magistr dərəcəsi 

 
 
 
 

Nəzəri və 

metodoloji 

İqtisadiyyat və idarəetmə elminin 

əsas elmi anlayış və 

kateqoriyalarına yiyələnmək və 

onları tətbiq etmək bacarığı 

peşəkar problemlərin həllində 

İqtisadiyyat və idarəetmə nəzəriyyəsi 

bilikləri (qabaqcıl səviyyə), habelə cari 

idarəetmə təcrübələrinin 

ümumiləşdirilməsi və tənqidi təhlili 

əsasında müasir iqtisadiyyatda 

problem və meylləri müəyyən etmək 

və peşəkar problemləri həll etmək 

bacarığı 

Standart peşə məsələlərini həll 

etmək üçün riyazi metodları 

tətbiq etmək, şərh etmək bacarığı 

riyazi nəticələr əldə edilmişdir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tətbiq olunub 

Proqnozlaşdırma alətlərini, 

planlaşdırma və idarəetmə 

qərarlarının qəbulu üsullarını 

tətbiq etmək, habelə 

koordinasiya və nəzarət 

metodlarından istifadə etmək 

bacarığı 

təşkilat 

məlumatların toplanması, emalı və 

təhlili, habelə əsas sosial-iqtisadi 

göstəricilərin müəyyən edilməsi və 

proqnozlaşdırılmasının müasir üsul və 

üsullarını tətbiq etmək bacarığı. 

idarəetmə obyektləri 

İnsan resurslarının idarə 

edilməsinin və təşkilat 

mədəniyyətinin formalaşmasının 

əsas nəzəriyyələrini, eləcə də 

prinsiplərini mənimsəmək of

 binahəll etmək 

üçün kompensasiya sistemləri 

idarəetmə problemləri 

Bütövlükdə təşkilatın və ayrı-ayrı 

layihələrin effektivliyini və fəaliyyətini 

qiymətləndirmək, risk faktorlarını 

nəzərə almaqla və aşağıda göstərilən 

qiymətləndirmə üsullarını və lazımi 

göstəriciləri inkişaf etdirmək bacarığı 

qeyri-müəyyənlik şərtləri 

İdarəetmə qərarlarının qəbulu 

üçün mühasibat uçotu 

məlumatlarından istifadə etmək 

üçün maliyyə uçotu və 

hesabatının əsaslarını, habelə 

idarəetmə uçotunun prinsiplərini 

mənimsəmək 

Təşkilatda layihə və proses 

fəaliyyətlərini idarə etmək, həmçinin 

müəyyən etmək, qiymətləndirmək və 

həyata keçirmək bacarığı yeni

 bazarimkanları, 

maddi və maliyyə axınlarını, eləcə də 

bütün növlərini idarə edir 

iqtisadi sistemlərin riskləri 
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Aktivlərin qiymətləndirilməsi, 

dövriyyə kapitalının idarə 

edilməsi üçün əsas maliyyə 

idarəetmə üsullarını tətbiq etmək 

bacarığı,

 investisiya

qərarlar, maliyyələşdirmə 

qərarları 

İdarəetmə və əlaqəli sahələrdə elmi 

araşdırmaları ümumiləşdirmək və 

tənqidi qiymətləndirmək, tədqiqat 

layihələri həyata keçirmək və 

məlumatların yayılmasında iştirak 

etmək bacarığı 

iqtisadi və idarəetmə bilikləri 
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  (ПКН-5) 

Bazar imkanlarını müəyyən 

etmək və həyata keçirmək 

bacarığı, eləcə də biznes 

planlaşdırma bacarıqlarına sahib 

olmaq 

Təşkilatın fəaliyyətində strateji 

dəyişiklikləri idarə etmək, təşkilatın 

yeni sahələrini və onlara uyğun 

olanları inkişaf etdirmək bacarığı 

biznes modelləri təşkilatları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analitik 

Təşkilatların (bazarların, 

məhsulların) strateji və 

marketinq təhlili metodlarına 

sahib olmaq, inkişaf etdirmək və 

həyata keçirmək

 of

ehtiyacları nəzərə alaraq təşkilati 

strategiya və 

müxtəlif maraqlı tərəflərin 
maraqları 

Müstəqil olaraq düzgün təşkilati və 

idarəetmə qərarları qəbul etmək, 

onların əməliyyat və təşkilati 

effektivliyini və sosial əhəmiyyətini 

qiymətləndirmək, onların həyata 

keçirilməsini təmin etmək bacarığı 

Biznes prosesləri təhlil etmək və 

innovasiyalar da daxil olmaqla 

layihənin idarə edilməsində 

iştirak etmək bacarığı, təşkilati 

dəyişiklik və iş prosesi layihələri 

İnsan və sosial və intellektual kapitalı 

təhlil etmək, müəyyən etmək və 

səmərəli istifadə etmək bacarığı, 

həmçinin təşkilatın 

 yığılıblazımi bilikləri 

tətbiq edərkən liderlik vəünsiyyət 

bacarıqları Müasirdən istifadə edərək, 

kəmiyyət və keyfiyyət 

məlumatlarının təhlili və model 

qurma bacarıqlarının 

mənimsənilməsi məlumat 

texnologiyalar və proqram 

təminatı, o cümlədən biznes 

analitikası, məlumatların 

işlənməsi və təhlil, 

modelləşdirmə və qərar qəbul 

etmək üçün analiz alətləri 

dəstək 
Təşkilatın həllində bazar və 

spesifik riskləri təhlil etmək 

bacarığı idarəetmə 

problemlər 
 

Cədvəl 2. Federal Dövlət Təhsil Standartlarından çıxarış. "İdarəetmə" təhsil 

proqramıCədvəldən göründüyü kimi, həm bakalavr, həm də magistr proqramlarında səriştələrin 
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formalaşdırılması ümumiləşdirilmiş (geniş) xarakter daşıyır, universitetə və müəllimə öz 

fəaliyyətlərində və əldə edilmiş nəticələrdə müəyyən sərbəstlik verir. Bundan əlavə, hər bir təhsil 

proqramı üçün universitetin özü regional tələblərə və əmək bazarının tövsiyələrinə uyğun olaraq 

əlavə peşəkar səlahiyyətlər formalaşdırmaq hüququna malikdir.  
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Əmək bazarı ilə öz əməkdaşlıq strategiyası, hər biri təhsil proqramının məzmununun 

formalaşdırılmasına və keyfiyyətin qiymətləndirilməsinə öz yanaşmalarını yaradır. 

FSES-də yuxarıda qeyd olunan səriştələrdən fərqli olaraq, əsas “İdarəetmə” üzrə əmək 

bazarının tələb etdiyi ümumi və fənlərə xas səlahiyyətlər əsasən transversal bacarıqlarda fərqlənir. 

İdarəetmə sahəsində əmək bazarının tələb etdiyi səriştələrin sorğusu universitet təhsil 

proqramları ilə əmək bazarının tələbləri arasında aşağıdakı boşluqları aşkar etdi: 

İşəgötürənlərin tələbləri Bacarıqlar kateqoriyası 

• Danışıqların aparılması, kommersiya 

təkliflərinin hazırlanması. Xidmətlərin 

təqdimatı, yekunlaşdırma və 

əməliyyatların və sövdələşmələrin 

formatlaşdırılması. 

• SRM sistemlərindən istifadə edərək 

müştəri məlumat bazasının inkişafı. 

• Müxtəlif vakansiyaları doldurmaq üçün 

kadrların işə qəbulunun tam dövrü, 

kadrların qiymətləndirilməsi, kadr 

fondunun formalaşdırılması. 

• Müştərilərin elektron məlumat bazasının 
saxlanılması 

• Tam idarəetmə dövrü (proqnozlaşdırma, 

planlaşdırma, idarəetmə, koordinasiya, 

motivasiya, nəzarət) 

• Menecerlər komandasının səmərəli idarə 

edilməsi, məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi, 

təlim və motivasiya, böyümə və inkişaf 

üçün stimulların yaradılması, performans 

monitorinqi 

• Layihənin idarə edilməsinin səmərəliliyini 

artırmaq üçün metodlardan və layihə iş 

standartlarından istifadə 

• Başlanğıc şirkət qurmaq bacarıqlarının əldə 
edilməsi 

• Riskləri araşdırmaq, böhran idarəçiliyi ilə 

məşğul olmaq üçün lazım olan bacarıqlar, 

qısa müddətdə biznesə yeni həyat 

gətirmək bacarığı 

• Xüsusi proqram təminatından istifadə 

etməklə risklərin kəmiyyət 

qiymətləndirilməsi (Deltek Acumen Risk / 

Bakalavr proqramları 

Ümumi Bacarıqlar 

• Sistemli və yaradıcı düşüncə 

• Layihənin inkişafı və icrası, komanda işi və 

liderlik 

• Ünsiyyətbacarıqları, 

mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

bacarıqları 

• Özünütəşkilat və fərdi 

inkişaf (öz sağlamlıq vəziyyətinin 

monitorinqi daxil olmaqla), fövqəladə 

halların idarə edilməsi 

• İnklüziv səlahiyyətlər. İqtisadi 

mədəniyyət, o cümlədən. maliyyə 

savadlılığı. Vətəndaş mövqeyi. 

Mövzuya uyğun səlahiyyətlər 

• biliklərindən istifadə edərək peşəkar 

mühitdə problemləri həll etmək bacarığı 

iqtisadi nəzəriyyə, idarəetmə nəzəriyyəsi 

və idarəetmə nəzəriyyəsi; 

• İdarəetmə problemlərini həll etmək üçün 

lazım olan məlumatları toplamaq, emal 

etmək və təhlil etmək bacarığı; 

• Məlumatlı idarəetmə həlləri hazırlamaq, 

problemin həlli prosesini asanlaşdırmaq 

və hərəkətlərin nəticələrini 

qiymətləndirmək bacarığı; 

• Yeni biznes sektorları açmaq üçün biznes 

planları hazırlamaq bacarığı və 

yeni təşkilatlar yaratmaq; 

• İKT-dən istifadə etmək 

bacarığı, o cümlədən. Böyük 

verilənlərin idarə edilməsi və 
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Primavera Risk Analizi / digər). verilənlərin istehsalı. 
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• Müəyyən bir iş prosesi və biznes sektoru 

daxilində risklərin idarə edilməsi sistemi və 

risklərin idarə edilməsi prinsiplərinin 

qurulması üçün metodologiya və 

qaydaların hazırlanması 

Magistr proqramları 

• Ümumi Peşəkar Səlahiyyətlər 

• Əldə edilmiş biliklərdən istifadə edərək 

peşəkar mühitdə problemləri həll etmək 

bacarığı (qabaqcıl səviyyədə) 

• Müasir məlumat toplama üsul və 

üsullarından, onların işlənməsi və təhlilinin 

qabaqcıl üsullarından istifadə etmək 

bacarığı 

• Müstəqil olaraq əsaslandırılmış idarəetmə 

qərarları qəbul etmək, onların əməliyyat və 

inzibati səmərəliliyini və sosial dəyərini 

qiymətləndirmək bacarığı 

• Layihələri və biznes prosesləri idarə etmək 

bacarığı 

• Məlumatları ümumiləşdirmək və tənqidi 
şəkildə toplamaq bacarığı 

tədqiqat nəticələrini qiymətləndirin 

Boşluqların təhlili 

Bakalavr proqramları 

• Strateji planlaşdırma, məhsul satış planının hazırlanması və həyata keçirilməsi; əmtəə 

dövriyyəsi ilə bağlı fəaliyyətin monitorinqi 

• B2С/ B2B satışı üçün tələb olunan bacarıqlar 

• Hüquq normalarının və qaydaların işlənib hazırlanması 

Magistr proqramları 

• Büdcə idarəetməsi 

• Böyük komanda rəhbərliyi 

• İnnovasiyaların idarə edilməsi 

Cədvəl 3. Bacarıqlar Boşluğu Təhlili Nəticələri: İdarəetmə 

Aşağıda siz əsas “Tətbiqi informatika” üzrə səlahiyyət boşluqlarını əks etdirən sorğu 
nəticələrini tapa bilərsiniz: 

 

Bacarıq Tezlik 

Rus dilini mükəmməl bilmək; 19 

B2C-də müxtəlif mövzularda İnternetdə yerləşdirmək üçün materialların 
hazırlanması 

sektor 

18 

İşgüzar ünsiyyət bacarıqları və şəxsiyyətlərarası bacarıqlar 17 

Brendin təşviqi strategiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi, BTL-
fəaliyyətləri. 

17 

Layihənin büdcələşdirilməsi, rəhbərlik və hesabat 17 
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Tədbirlər üçün təchizatçılar və podratçılar bazarı haqqında biliklər və 

hadisələrin müxtəlif aspektlərinin hazırlanması 

14 

Komandada işləmək bacarığı 13 
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Ən son trendlərdə oriyentasiya 13 

Sıx son tarixlərdə işləmək bacarığı. 12 

İcra, məsuliyyət, dəqiqlik və punktuallıq. 12 

Müxtəlif məkanların (sərgilərin) qurulmasında texniki bacarıq 12 

Restoranlar üçün tanıtım video və fotosessiyaların təşkili, o cümlədən 

bağlanış sənədlərinə nəzarət. 

12 

Qrafik və video materiallarla işləmək bacarığı, o cümlədən onların yaradılması 

(müsahibələrin çəkilişinin və ya materialların qrafik dizaynının səhnələşdirilməsi). 

11 

Mətbuat konfransları təşkil etmək bacarığı. 11 

Media Planı tərtib etmək bacarığı və bacarığı. 11 

İngilis dili (Upper-Intermediate səviyyəsindən); 11 

Aparıcı tədbir layihələri, siçan-layihələr (event-marketinq) aparıcılığında təcrübə 

hadisə və ya BTL agentlikləri. 

11 

Razılaşdırılmış "marka sağlamlığı" ölçülərinə cavabdehdir (brend P&L, brend 

təmsil, bilik səviyyəsi və s.) 

11 

Ticarət marketinqi və kommunikasiya menecerləri üçün əməliyyat məqsədlərinin 
müəyyən edilməsi 

etibar edilmiş brendlər daxilində 

11 

Təşkilatı mətbuat katibi kimi təmsil etmək. 11 

Kitabların səliqəsizləşdirilməsi və onların studiyada video çəkilişlərinə köməklik 
edilməsi; 

11 

Müştəri təqdimatlarının və şirkət üçün daxili təqdimatların yaradılması; 11 

Təhsildə yaranan tendensiyaların təhlili 10 
 

Cədvəl 4. Məzunların ixtisasları üzrə işəgötürənlər arasında tələb olunan biliklər bazasından çıxarış 

“Tətbiqi 

informatika”.Bundan əlavə, hər bir təlim sahəsi üçün işəgötürənlərin bütün tələbləri təlim 

proqramlarında öz əksini tapmış hazırda həyata keçirilən səlahiyyətlərlə əlaqələndirilmişdir. Bu 

yolla biz təkcə əmək bazarının tələb etdiyi bacarıqları müəyyən etməyə deyil, həm də onların 

siyahısını müəyyən etməyə nail olduq 

təlim proqramlarımızda səlahiyyətlər şəklində hələ təsbit edilməmiş bacarıqlar. 
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İşəgötürənlərin tələbləri Bacarıqlar kateqoriyası 

• Proqramlaşdırmanın əsaslarını 

başa düşmək,

dizayn,proqram təminatının 

inkişafı, arxivləşdirmə və sənəd 

idarəetməsi. 

• Verilənlər bazası idarəetmə 

sistemləri və IDEF və BPMN 

notasiyası ilə əsas əməliyyatlara 

aid dövlət standartlarını (GOST) 

bilmək. 

• Biznes proseslərini 

rəsmiləşdirmək, onların auditini 

aparmaq və müasir 

avtomatlaşdırma üsullarını 

nəzərə alaraq optimallaşdırmaq 

bacarığı. 

• Dəstək yekunlaşdı

işhesabatlar və sistemi təsvir 

edən iş hesabatları hazırlamaq 

optimallaşdırma tələblər. 

• Parametr proqram 

təminatıinkişaf/optimallaşdırma 

məqsədləri. 

• Hazırlanmış proqram təminatı 

testlərində iştirak. Müştərilər və 

texnologiya ilə əməkdaşlıqda 

həllər hazırlayarkən səylərin 

əlaqələndirilməsi memar. 

İnkişaf etmiş proqram 

təminatımüştəriyə təqdimat; 

• Böyük məlumat yığını 

alətlərindən istifadə etmək 

bacarığı, o cümlədən. Apache 

Airflow, Apache Flink, 

ClickHouse, Redis, GridGain, 

Bakalavr proqramları 

• Sistemli və 

tənqidi 

düşüncə 

• Layihə 

inkişafı və həyata 

keçirilməsi 

• Komanda işi 

vəliderlik 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• Ümumi 

PeşəkarBacarıqlar 

• Təbiət elmləri və ümumi 

bilikləri tətbiq edin 

mühəndislik, riyazi analiz 

və modelləşdirmə 

metodologiya, nəzərivə 

təcrübə əsaslıdır 

təcrübə üçün tədqiqat; 

• Müasir informasiya 

texnologiyalarından və 

proqram təminatından 

istifadə etmək; 

• Standart problemləri 

peşəkar mühitdə həll etmək; 

• iştirak etstandartların, 

siyasətlərin və 

qaydaların 

hazırlanmasında; 

• Aparat və proqram 

təminatının quraşdırılması 

və quraşdırılması; 

• Yoxlayın və inkişaf etdirin 

inzibati,texnoloji və iqtisadi 

proseslər; 

• Alqoritmlər və proqram 

təminatı hazırlamaq; 

• Layihənin idarə 

edilməsində iştirak 

etmək; 

• -da iştirak edin 

rabitə prosesi a 

peşəkar mühit. 

Magistr proqramları 
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Apache Ignite, Tarantool,

SyslogNG, 

WinlogBeat, ELK yığın 

(Elasticsearch, Logstash, 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• Mədəniyyətlər

arası ünsiyyət 

• Özünü təşkilivə 

fərdi inkişaf 

• Təcili 

• Ümumi 

PeşəkarBacarıqlar 

• Riyaziyyat, təbii bilikləri 

müstəqil şəkildə 

mənimsəmək, 

genişləndirmək və istifadə 

etmək 

elmlər, sosial elmlər, 

iqtisadiyyat və digər peşə 

bilikləri 
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Kibana), Cloudera (Hadoop, 

Kafka, Spark). 

• Veb proqramlardan (HTTP, 

TCP/IP, HTML/CSS, JS, JSON, 

veb-əsaslı xidmətlər, SQL) 

istifadə etmək bacarığı. 

• Rusiya İT qanunlarını, 

informasiya təhlükəsizliyi 

sektorunda əməliyyatları 

tənzimləyən qanunvericilik 

aktlarını bilmək. 

• Yaxşı inkişaf etmiş analitik 

bacarıqlar. 

• Sistemli düşüncə. 

• İngilis dili biliyi (şifahi və yazılı 

ingilis dili) (ən azı B2 və ya daha 

yüksək). 

idarəetmə qeyri-

standartproblemin 

həlli; 

• Öz alqoritmlərini və proqram 

təminatını inkişaf etdirin, o 

cümlədən. problemləri həll 

etmək üçün müasir ağıllı 

texnologiyalardan istifadə 

etməklə 

peşəkar mühit. 

• Peşə ilə bağlı məlumatları 

araşdırmaq, əsas məqamları 

vurğulamaq, 

strukturlaşdırmaq, 

formatlaşdırmaq və analitik 

sorğular kimi təqdim etmək; 

• Elmi prinsipləri və 

tədqiqat metodlarını 

təcrübədə tətbiq etmək; 

• İnformasiyada istifadə 

olunan proqram təminatı və 

aparat vasitələrinin 

hazırlanması və 

modernləşdirilməsi 

avtomatlaşdırma sistemləri; 

• Tətbiqi kompüter elmində 

istifadə olunan cari 

məsələləri və metodları 

nəzərdən keçirin və 

informasiya cəmiyyətinin 

inkişafı məsələləri; 

• ilə bağlı tədqiqat 

metodlarından və riyazi 

modelləşdirmə 

üsullarından istifadə edin 

məlumatsistemin dizaynı 

və idarə edilməsi; 

• Proqram təminatı 

prosesini səmərəli 

idarə edin 

inkişaf və layihə 
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inkişaf. 

Boşluqların təhlili 

• Sinirlə əməliyyatlarTensorflow/PyTorch istifadə edən şəbəkələr. 

• Telekommunikasiya protokolları və ya radio rabitə protokolları haqqında biliklər 

• Tenzor mikroprosessorunun istifadəsinə əsaslanan qrafik və ardıcıllıqla bölmə 

metodologiyasının inkişafı. 

• Neyroşəbəkə kompilyatorları/optimallaşdırıcıları (XLA, TVM) ilə əməliyyatlar. 

• Kassa aparatının/aparatın/şəbəkənin konfiqurasiyası və dəstəyi 
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Cədvəl 5. Bacarıqlar Boşluğu Təhlili Nəticələri: Tətbiqi İnformatika 

Belə ki, “Tətbiqi informatika” istiqaməti üzrə təlim çərçivəsində bu və ya digər dərəcədə 

proqram tərəfindən həyata keçirilən müvafiq və əmək bazarında tələb olunan 12 səriştə müəyyən 

edilib. Eyni zamanda, bakalavriat və magistratura proqramlarında açıqlanmayan, lakin 

işəgötürənlər arasında tələbat olan 8 kompetensiya müəyyən edilib. 
 

İctimaiyyətlə Əlaqələr və Reklam ixtisası üzrə sorğu səriştələrdə aşağıdakı boşluqları aşkar 

edib: 

işəgötürənlər 

Tələblər 

Bacarıqlar kateqoriyası 

• Müsbət korporativ brendin və imicinin 

formalaşdırılmasına və yeni müştərilərin 

cəlb edilməsinə yönəlmiş korporativ 

məlumat strategiyasının hazırlanması və 

həyata keçirilməsi 

• Nişanlanma, PR tədbirlərinin təşkili və 

idarə edilməsi bacarıqları, o cümlədən. 

sərgilər, seminarlar, tədbirə əsaslanan 

layihələr və MICE layihələri 

• SMM bacarıqları, sosial mediada işləmə 
bacarığı 

• Tələbin təhlili və POS və reklam 

materiallarının istehsalı və 

paylanmasının gündəlik idarə edilməsi 

• Mətn istehsalı, reklam və digər mətn 

istehsalı, o cümlədən. şifahi təqdimatlar 

• Qrafik materialla işləmə bacarıqları, 

video çəkiliş istehsalı (Adobe proqramı 

daxil olmaqla) 

• Düzgün nitq, zəngin söz ehtiyatı, ünsiyyət 

bacarığı, komanda üzvü kimi işləmək 

bacarığı, işgüzar ünsiyyət bacarıqları 

• İngilis dili biliyi (orta 

səviyyə və daha yüksək) 

Bakalavr proqramları 

Ümumi Bacarıqlar 

• Komanda işi və liderlik 

• Ünsiyyət bacarıqları 

• Mədəniyyətlərarası ünsiyyət 

• Özünü təşkili və fərdi inkişaf 

• Fövqəladə halların idarə 

edilməsi Mövzu ilə bağlı 

səlahiyyətlər 

• Peşəkar fəaliyyətlə məhsul istehsalı 

• Cəmiyyət, dövlət, mədəniyyət və 
auditoriya 

• Media rabitə sistemi 

• Texnologiyalar 

• Effektlər 

Magistr proqramları 

• Açıq məlumatların təhlili 

• PR və GR layihəsinin icrası 

• İctimai rəyə təsir etmək bacarığı 

uzaq satış nöqtələrində avadanlıq 

• Lokal şəbəkəyə və müvafiq avadanlıqlara texniki qulluq. 

• Avadanlığın istismara verilməsi və işə salınması, o cümlədən. məlumatların ötürülməsi 

şəbəkələri, videomüşahidə şəbəkələri, server avadanlıqları. 

• Mikrokontroller sisteminin tərtibatçısı ilə əməkdaşlıqda proqram təminatının sazlanması 
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Boşluqların təhlili 

Bakalavr proqramları 

• Davranış modelləri və oyunlaşdırma 

• Moderasiya, asanlaşdırma və vasitəçilik 

• Dizayn 

• İşin avtomatlaşdırılması 

• Kodsuz proqram təminatının inkişafı 

Magistr proqramları 

• Biznes modelinin inkişafı 

• Menecerlərin sənədləri 

• Layihə sənədləri 

• Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi 

• Məzmun və tədbirin planlaşdırılması 

• Mətnin redaktəsi 

• Məlumatların vizuallaşdırılması 

• Müəlliflik hüququ və əqli mülkiyyət hüquqlarının leqallaşdırılması 
 

Cədvəl 6. Bacarıqlar Boşluğu Təhlili Nəticələri: Reklam və PR 

Belə ki, “Reklam və PR” istiqaməti üzrə keçirilən təlim zamanı dəqiqləşdirmələrin sayı 

əvvəlkilərlə eyni olsa da, onların əksəriyyəti artıq həyata keçirilir. Eyni zamanda, tədqiqat əmək 

bazarından gənc işçilər üçün yeni tələbləri müəyyən etməyə imkan verib. 

Almetyevsk Dövlət Neft İnstitutu (ADNİ) neft-qaz sənayesində araşdırma aparıb. 

Araşdırmanın birinci mərhələsində işəgötürənlər arasında ekspert sorğusu keçirilib. Sorğuda 

17 neft-qaz şirkəti, o cümlədən Tatneft Qrupuna məxsus 11 şirkət, TagraS Holdinqin 3 bölməsi, 

Mirriko Şirkətlər Qrupu, Transneft-Prikamye Səhmdar Cəmiyyətinin Almetyevsk Rayon Neft 

Kəmərləri İdarəsi və Sheshmaoil Management Company MMC. 

Respondentlərin 11 nəfəri (64,7%) ADNSU məzunlarının ümumi peşə hazırlığının səviyyəsini 

yüksək, 3 nəfər (17,6%) orta, 3 nəfər (17,6%) isə cavab verməkdə çətinlik çəkib. 

“Təşkilatınızdakı mütəxəssis peşəkar fəaliyyətlə dolayısı ilə bağlı hansı bacarıqlara malik 

olmalıdır?” sualına. 16 nəfər (94,1%) əsas Excel, Project, Power Point proqramları üzrə bilikləri, 14 

respondent (82,4%) - işi prioritetləşdirmək bacarığını, 13 nəfər (76,5%) vaxtını təşkil etməyi, 

komandada ünsiyyət qurmağı bacardığını qeyd edib. , işgüzar yazı bacarıqlarına sahib olmaq. 

Müvafiq olaraq 12 (70,9%), 10 (58,8%) və 7 (41,8%) respondent təqdimat bacarıqlarına malik 

olduğunu, işgüzar danışıqlar aparmaq bacarığına malik olduğunu və komandada münaqişələri 

aradan qaldırmağı bacardığını qeyd edib. Çevik düşünmə, maliyyə savadlılığı, kor-koranə yazma, 

xarici dil bacarıqları, müsahibə bacarıqları, sürətli oxuma texnikaları, işgüzar səfərlərə hazır olmaq 

kimi bacarıqlar 1-dən 4-ə qədər səs toplayıb. 

“Təşkilatınızın mütəxəssisi bilavasitə peşə fəaliyyəti ilə bağlı hansı bacarıqlara malik olmalıdır?” 

sualına. Respondentlərin 100%-i “hesabatların, nəticələrin, tövsiyələrin tərtib edilməsi”, 15 nəfəri 

(88,2%) sənədləşmə ilə işləmək, sənəd dövriyyəsinin təmin edilməsi barədə cavab verib. 
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14 nəfər (82,4%) üçün bacarıqları seçib - ixtisaslaşdırılmış proqramların (1C və s.) qabaqcıl 

istifadəçisi olmaq, iş vaxtını planlaşdırmaq və operativ qərarlar qəbul etmək. Bacarıqlar: riskləri 

qiymətləndirmək, qanunvericilik və normativ sənədləri bilmək, biznes planları tərtib etmək, 

görüşlər təşkil etmək, təqdimatlar müvafiq olaraq 12 (70,6%), 11 (64,7%) və 10 (58,8%) nəfər 

tərəfindən seçilmişdir. Respondentlərin 9-u (52,9%) - müqavilə münasibətləri ilə işləmək, biznes 

proseslərinin sxemini hazırlamaq və təsvir etmək kimi suallara cavab verib. Təklif olunan 

bacarıqların qalan hissəsi 1-dən 8-ə qədər səs toplayıb ki, bu da 47%-dən azdır. 

ADNSU-nun məzunlarının hazırlıq keyfiyyətini qiymətləndirən respondentlərin əksəriyyəti, 9-

12 nəfər, yüksək təhsil səviyyəsini, ixtisas profili üzrə nəzəri bilikləri, mənəvi keyfiyyətləri, zəruri 

bacarıqlara tez yiyələnmək bacarığını, istəklərini xüsusi qeyd ediblər. yeni şeylər öyrənmək üçün, 

əsas şeyə diqqət yetirmək bacarığı. Aldığı ixtisasın profili üzrə praktiki hazırlıq bacarıqlarının orta 

səviyyəsi, əlaqəli sahələr üzrə məlumatlılıq, kompüter bilikləri müvafiq olaraq 11 və 10 respondent 

tərəfindən qiymətləndirilib. 

“Gənc mütəxəssis kimi ADNSU məzunlarının şəxsi keyfiyyətlərini qiymətləndirməyinizi xahiş 

edirik” sualına 13-10 respondent şöhrətpərəstlik, etik davranış, komandada işləmək, peşəkar və 

şəxsi inkişafa səy göstərmək, ünsiyyət bacarıqları, nəticə oriyentasiyası. 9 nəfər sürətli öyrənmə, 

insanlarla münasibətlərdə çeviklik və analitik bacarıqların orta səviyyəsini müəyyən edib. 

Təşkilatda işlədikləri müddətdə ADNSU-nun məzunları aşağıdakı peşəkar keyfiyyətlər nümayiş 

etdirirlər: operativlik - 13 cavab (76,5%), 10 cavabda təşəbbüskarlıq və peşəkarlıq (58,8%), 9 

cavabda dürüstlük və yeniliklərə həssaslıq (52,9%), işləmək bacarığı. müstəqil qərarlar qəbul 

etmək, təşkilatçılıq bacarığı, zəka və xoş niyyət, hər biri 8 cavab (47,1%). Xarici təcrübəyə müraciət 

və eqoizm kimi keyfiyyətlər heç bir respondent tərəfindən qeyd olunmayıb. 

“ASOI məzunları ilə bağlı sizin və ya həmkarlarınızın gözləntilərinə nə uyğun gəlmir?” sualına. 

Ən çox verilən cavab “Yüksək maaş gözləntiləri”dir - 10 respondent, 62,5%. 5 nəfər (31,3%) cavab 

verib - yüksək sosial tələblər. Qalan cavablar 4-dən az səs toplayıb. 

Tələbələrin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi və onun əmək bazarında nüfuzunun artırılması 

üçün təxminən 1 respondent (5,9%) aşağıdakı təklifləri verib: real praktiki işin səviyyəsinin 

artırılması, peşə biliklərinin və onların praktikada tətbiqi vərdişlərinin gücləndirilməsi, onların əmək 

bazarında tətbiqi bacarıqlarının formalaşdırılması. ixtisaslaşdırılmış proqramlarla işləmək, layihə və 

proseslərin idarə edilməsi üzrə biliklərin artırılması. Respondentlərin 8-i (47,1%) hər şeyin olduğu 

kimi yaxşı olduğuna inanır və heç bir təklif irəli sürmür. 

“Gənc mütəxəssisi işə götürərkən ilk növbədə hansı məqamlara diqqət yetirirsiniz?” sualına 

Respondentlərin 14-ü (82,4%) “ixtisas adı” cavabını verib, 11-i (64,7%) iş təcrübəsinin olmasını və 

işlədiyi şirkətlərin adlarını, namizədlərin adını, 11-i (64,7%) şəxsi keyfiyyətlərini, 10-u (58,8%) 

işləmək bacarığını qeyd edib. komandaya tez uyğunlaşma, 8 (47,1%) istehsalat təcrübəsinin olması, 

diplomda qiymətlər, elmi tədbirlərdə fəal iştirak. 

Sonuncu sual 21-ci əsrdə tələb olunacaq aşağıdakı peşəkar və şəxsi səriştələri sadaladı: 
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- İT bacarıqları 

- əməyin mühafizəsi, sənaye və ekoloji təhlükəsizlik tələblərini bilmək 

- ünsiyyət bacarıqları, komandada işləmək bacarığı 

- çoxfunksiyalılıq, məqsədlərə çatmaq üçün tez bir zamanda yenidən qurmaq imkanı 

- yaradıcılıq və qutudan kənar düşüncə 

İkinci mərhələdə tədqiqatın müqayisəli təhlili aparılmışdır. Almetyevsk Dövlət Neft 

İnstitutunda tələbələrin hazırlığından işəgötürənlərin məmnuniyyəti ilə bağlı sorğunun təhlili, 

ümumiyyətlə, tələb olunan nəzəri biliklərə və praktiki bacarıqlara malik, zəruri mənəvi və şəxsi 

keyfiyyətlərə malik olan məzunların yüksək hazırlıq səviyyəsini göstərdi. komandada işləmək və 

təşəbbüskar olmaq. Eyni zamanda, onların çox vaxt yüksək maaş gözləntiləri və yüksək sosial 

tələbləri var ki, bu da ilk iş yerində məşğulluğa və uyğunlaşmaya mənfi təsir göstərə bilər. 

ADNSU-nun bakalavr və magistrantlarının peşə və şəxsi kompetensiyalarının öyrənilməsi 

göstərdi ki, İT bacarıqlarının formalaşdırılması, ixtisaslaşdırılmış proqramlar üzrə biliklər və 

kibertəhlükəsizlik üzrə işlərin gücləndirilməsi zəruridir. Bu, istehsal və sənaye müəssisələri də daxil 

olmaqla ümumi rəqəmsallaşma və robotlaşdırma ilə bağlıdır. 

Sorğu və məlumatların empirik təhlili göstərdi ki, təlim proqramlarının hazırlanması daimi 

prosesdir, universitetdən əməliyyat mexanizmini, təlim proqramlarının tənzimlənməsini tələb edir. 

Belarusiya 
Belarusun iki ali təhsil müəssisəsi – F. Skirina adına Qomel Dövlət Universiteti və A. Kuleşov 

adına Moqılyev Dövlət Universiteti aşağıda qeyd olunan nəticələrə nail olmaq üçün yuxarıda təsvir 

edilən metodologiyadan istifadə edərək sorğu keçirmişlər. 

Əmək markerinin cavabına görə məzunlar aşağıdakı sahədə kifayət qədər yüksək səviyyəli 

səriştələrə malik deyillər: 

• dil hazırlığı (peşəkar səviyyədə ingilis, çin dillərini bilmək); 

• maliyyə və iqtisadi savadlılıq sahəsində (startapların yazılması və onların təşviqi və s.); 

• gələcək peşə fəaliyyətinin şərtlərinə psixoloji hazırlıq: stress müqavimətinin aşağı səviyyəsi, 

öz psixo-emosional vəziyyətlərini idarə etmək bacarığı, gündəlik rejimin və vaxtın idarə 

edilməsinin təşkili, effektiv ünsiyyət və komandada işləmə bacarığı və s. 

• alınan ixtisasın əlaqəli sahələri üzrə məlumatlılıq; 

• zamanın idarə olunması; 

• Ofis işi; 

• operativ qərarların qəbulu; 

• qanunvericilik savadlılığı sahəsində; 

Təlim edilmiş bacarıqlar və gözlənilən bacarıqlar arasındakı boşluqlar aşağıdakı amillərdən 

qaynaqlanır: 

• məzunların əmək fəaliyyətinin gözlənilən və təklif olunan şərtləri (iş yeri, iş qrafiki, sosial 

xidmətlər paketi və s.) ilə həyat keyfiyyəti (infrastruktur, mənzil, istirahət yerləri.) arasında 

uyğunsuzluq; 
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• yeni iş yerlərinin xüsusiyyətləri ilə məzunların peşə səriştələri ilə onların gözləntiləri 

arasında uyğunsuzluq, o cümlədən innovativ kadrların peşə səriştələri təklif olunan işlərə 

olan tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə üstələyən hallar; 

• əmək fəaliyyəti (iş yeri, iş qrafiki, sosial xidmətlər paketi və s.) və həyat keyfiyyəti 

(infrastruktur, mənzil, istirahət yerləri) üçün optimal şəraitin olmaması; 

• yeni iş yerlərinin yaradılması nəticəsində tələbələrin peşə səriştələri ilə bağlı işəgötürənlərin 

ehtiyacları dəyişir və uzun müddət təmin olunmaya bilər; 

• tələbələrin peşə səriştələri (məsələn, xarici dil bilikləri, müasir İT, rəqəmsal platformalar və 

s.) ya yeni iş yerləri üçün dəyişdirilmiş tələblərə cavab vermir, ya da işəgötürən bu tələbləri 

çox yüksək tutur; 

Hazırda GDU-nun birinci pilləsinin (bakalavr pilləsinin) demək olar ki, bütün ixtisaslarının tədris 

planlarında. F. 1-ci kursdan başlayaraq hər bir kurs üçün təcrübə balları planlaşdırılır. 

Məsələn, "Sosial iş (sosial-psixoloji fəaliyyət)" ixtisası üzrə aşağıdakı təcrübələr həyata keçirilir: 

1-ci kurs - təhsil (könüllü) - (2 həftə); 2-ci kurs - sosial müdafiə müəssisələrində tədrisə giriş (4 

həftə); 3 kurs - sənaye sosial-psixoloji (4 həftə); 4 kurs - diplomqabağı (10 həftə). "Sosial 

pedaqogika" ixtisası aşağıdakı təcrübə növlərini nəzərdə tutur: 1-ci kurs - təhsillə tanışlıq (1 həftə); 

2 kurs - təhsil birinci sosial-pedaqoji (3 həftə); 3 kurs - ikinci sosial-pedaqoji təhsil (3 həftə); təhsil 

və istirahət təhsil müəssisələrində pedaqoji təcrübə (3 həftə); 4 kurs - pedaqoji (4 həftə); 

diplomdan əvvəl (4 həftə). 

Bir qayda olaraq, bu ixtisasların bir çox tələbələri 4-cü kursda öz ixtisasları üzrə işə götürülür, 

fərdi cədvəl üzrə təhsil alır, sonra təhsilini başa vurduqdan sonra həmin müəssisələrdə işləməyə 

təyin olunurlar. 

Universitetdə 93 kafedra, o cümlədən pedaqoji təmayüllü kafedraların 65 filialı yaradılmış və 

fəaliyyət göstərir. Filiallar üçün bazalar, o cümlədən Qomel şəhərinin və Qomel vilayətinin 56 təhsil 

müəssisəsi. Bir sıra fənlər üzrə praktiki və laboratoriya məşğələləri kafedra filiallarının bazasında 

müəssisələrin imkan və avadanlıqlarından istifadə etməklə aparılır. 

1-ci kursdan tələbələr, o cümlədən təhsil müəssisələrinin bazasında həyata keçirilən könüllü 

fəaliyyətlərə (sosial və pedaqoji xarakterli) cəlb olunurlar. 

Müasir tələblərə uyğun olaraq yeni təcrübə proqramları hazırlanmışdır. 

Universitet məzunların praktiki hazırlığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində daim çalışır. 2018-

2019-cu tədris ilindən məzunların təcrübi hazırlığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə bir sıra pedaqoji 

ixtisaslar üzrə tədris planlarına daxil edilmiş fakultativ “Pedaqoji emalatxana” 2021-ci ildə davam 

etdirilib. Seçmə fənnin həcmi: 36 saat (mühazirə - 2 saat, praktiki - 10 saat, laboratoriya 24 saat, 

14 saat universitet müəllimlərinə, 10 - məktəb müəllimlərinə paylanmışdır). Akademik bir fən kimi 

pedaqoji emalatxana tələbələrə təcrübə yönümlü pedaqoji fəaliyyətin əsaslarını mənimsəməyə 

kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur, çünki o, praktiki olaraq qəbul edilmir. 
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pedaqogika və psixologiya üzrə nəzəri kurslara əlavə olaraq, lakin müəllimin gələcək peşə 

fəaliyyətini təqdim etmək, tələbələri fəal pedaqoji təcrübəyə hazırlamaq üçün əsas kimi. 

Bu fənnin keçməsi nəticəsində tələbələr pedaqoji təcrübənin təşkilinin ümumi məsələləri ilə 

tanış olmuşlar; sənədlərin saxlanması; ümumi orta təhsil müəssisələrində təlim prosesinin 

təşkilinin prinsipləri və xüsusiyyətləri ilə; dərslərin aparılması üsullarını; təcrübə gündəliyi, dərslərin 

təhlili hazırladı. Pedaqoji seminarın nəticələrinə əsasən fakültələr qeyd etdilər ki, təcrübə yönümlü 

təlimdə belə bir fənnə böyük tələbat var, çünki tələbələr əvvəllər məktəbi obyekt, dərsə isə gələcək 

peşələrinin subyekti kimi baxırlar; tələbələr gələcək təcrübələri haqqında daha yaxşı təsəvvür əldə 

edirlər. 

Sosial və humanitar blokun psixoloji-pedaqoji fənlərinin və fənlərinin məzmunu fəaliyyət 

yanaşmasına əsaslanan peşə və təhsil standartlarına uyğun olaraq yenilənmişdir. xarici ölkələrdə 

təsvir edilmiş və sınaqdan keçirilmiş müasir yanaşmalardan istifadə etmişdir. 

Tədris prosesinin formaları, metodları, texnologiyaları problemli tədqiqat, fəal, kollektiv 

öyrənmə strategiyaları əsasında mütəmadi olaraq modernləşdirilir. 

GDU-nun bazasında tələbələr üçün mütəmadi olaraq rayonun ən yaxşı fənn müəllimləri, “İlin 

müəllimi” müsabiqəsinin rayon, şəhər və rayon mərhələlərinin iştirakçı və laureatları tərəfindən 

magistratura proqramları keçirilir. Ən yaxşı fənn müəllimləri tələbələrin tədris təcrübəsinə 

rəhbərlik etmək, tezislərə baxmaqla məşğul olurlar. Təhsil, elmi və innovativ klasterin ümumi 

informasiya məkanı çərçivəsində klasterdə iştirak edən qurumlarla (mühazirələr, seminarlar, 

təcrübələr) şəbəkə qarşılıqlı əlaqəsi həyata keçirilir. 

Davamlı olaraq, ixtisaslar kontekstində müxtəlif təhsil səviyyələrinin professor-müəllim 

heyətinə perspektiv ehtiyacların öyrənilməsi aparılmışdır. 

A.Kuləşov adına Moqılyev Dövlət Universiteti Menecment sahəsi üzrə əsas işəgötürənlər 

arasında sorğu keçirib. 

işəgötürənlər 

tələblər 

Boşl
uqlar 

Bacarıqlar 

• ali peşə təhsili əsas 

kimi, texniki 

təhsilin olması 

(əlavə olaraq) 

alqışlanır; 

• investisiya 

layihələri üzrə 

biznes planlarının 

müstəqil 

hazırlanması; 

• hesablanması 

• İnvestisiya 

layihələrinin 

biznes 

planlarının 

hazırlanması 

• Əmək 

qanunvericili

yinin 

əsaslarını 

bilmək, 

• İdarəetmə 

haqqında bilik 

və anlayış 

Akademik Bacarıqlar: 

• Əsas elmi və nəzəri bilikləri nəzəri və 

praktiki məsələlərin həllində tətbiq 

etməyi bacarmalıdır. 

• Sistemli və müqayisəli təhlildə bacarıqlı 

olun. 

• Tədqiqat bacarıqlarına sahib olmaq. 

• Müstəqil işləməyi bacarmaq. 

• Yeni ideyalar yaratmağı bacarın (yaradıcı 
olun). 

• Problemin həllinə fənlərarası 

yanaşmaya malik olmaq. 

• Texniki istifadə ilə bağlı bacarıqlara malik 
olmaq 
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cihazlar, məlumatların idarə edilməsi və 
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investisiya 

layihələrinin 

texniki-iqtisadi 

əsaslandırmaları

nda geri 

qaytarılması; 

• büdcə tərtibinin 

əsaslarını, 

maliyyə təhlili və 

mühasibat 

uçotunu, ilkin 

sənədləri 

bilməsi, 

• əmək və vergi 

qanunvericiliyinin 

əsaslarını bilməli, 

• İdarəetmə uçotu 

prinsiplərini 

bilmək və başa 

düşmək; 

• Mühasibat 

uçotu 

prinsiplərini 

bilmək; 

• PC, ofis 

proqramları, Excel, 

Word, PowerPoint, 

İnternet, poçt 

proqramlarının 

təcrübəli 

istifadəçisi; 

• verilənləri vizual 

təqdim etmək, 

PowerPoint 

proqramında 

təqdimatlarla 

sərbəst işləmək 

bacarığı; 

• 1C: Enterprise 8 

proqramını 

mühasibat 

uçotu 

prinsipləri; 

• 1C: Enterprise 

proqramı 

üzrə biliklər 

kompüter işi. 

• Şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqlarına 

sahib olmaq. 

• Ömrü boyu öyrənməyi, 

bacarıqlarını təkmilləşdirməyi 

bacarın. 

Sosial və şəxsi bacarıqlar: 

• Vətəndaşlıq keyfiyyətlərinə malik olmaq. 

• Sosial qarşılıqlı əlaqədə olmaq. 

• Şəxslərarası ünsiyyət bacarığına 

malik olmaq. 

• Sağlamlığa qulluq bacarıqlarını öyrənin. 

• Tənqid və özünütənqid etməyi bacarın. 

• Komandada işləməyi bacarmaq. 

• Peşəkar səlahiyyətlər: 

• Təşkilatın (müəssisənin) əsas istehsal və 

funksional bölmələrinin davamlı inkişafını 

təmin etmək. 

• Müasir idarəetmə qərarlarının 

qəbulu üsullarında təcrübəli olun. 

• Tapşırıqların yerinə yetirilməsinə, texnoloji 

proseslərə, istehsal mədəniyyətinə, əmək, 

maliyyə və texnoloji intizamına nəzarət 

etmək. 

• İstehsalın təşkilati hazırlığını həyata 

keçirmək, habelə innovativ idarəetmə və 

təsərrüfat vəzifələri qoymaq. 

• İstehsalın layihələndirilməsi və texnoloji 

hazırlanmasının iqtisadi 

əsaslandırılmasını təmin etmək 

• Xarici tərəfdaşlarla işgüzar görüşlər və 

danışıqların aparılması, yazışmaların 

aparılması, sərəncamların, sərəncamların 

layihələrinin, fəaliyyət planlarının və 

müqavilələrin hazırlanması; 

• Kadrların inkişafını təmin edin. 

• Modernləşdirməni və yeni məhsul 

növlərinin istehsalını təşkil etmək. 

• Təşkilatın (müəssisənin) və onun struktur 

bölmələrinin iqtisadi və sosial inkişafı 
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bilmək; 

• İngilis dili biliyi 

(səlis, tərcümə 

və 

üçün uzunmüddətli, ortamüddətli və cari 

planlar hazırlamaq. 

• Hərtərəfli iqtisadi həyata keçirin 
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lüğətsiz 

ünsiyyət) 

təlimin təsdiqi 

ilə, bir neçə 

xarici dil bilmək 

xoşdur; 

• Müvafiq sahədə 

minimum üç il iş 

təcrübəsi 

olanlara üstünlük 

verilir 

• stresə davamlılıq, 

çoxşaxəli 

fəaliyyət, özünü 

intizam, ünsiyyət 

bacarıqları, 

məntiqi təfəkkür 

və analitik 

bacarıqlar. 

• aktiv həyat 

mövqeyi, 

məsuliyyət, 

dəqiqlik, 

diqqətlilik, 

nəticələrə diqqət, 

özünü öyrənmək 

istəyi, çalışqanlıq, 

punktuallıq. 

• müstəqil prioritet 

təyin etmək 

bacarığı; 

• böyük miqdarda 

məlumatla işləmək 

bacarığı: təhlil 

etmək, nəticə 

çıxarmaq və 

tövsiyələr 

hazırlamaq, 

hesablamaları 

avtomatlaşdırmaq. 

 təşkilatın (müəssisənin) bütün fəaliyyət 

növlərini təhlil etmək və istehsal-təsərrüfat 

fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq 

məqsədi ilə ehtiyatlardan, istehsal 

güclərindən səmərəli istifadə tədbirləri 

hazırlamaq. 

• Dövlət statistika və təhlil orqanları 

tərəfindən müəyyən edilmiş müddətlərdə 

və formalarda dövri hesabat üçün 

məlumatlar hazırlamaq. 

• Məhsulların (işlərin, xidmətlərin), onların 

struktur elementlərinin, təşkilatın 

(müəssisənin) müxtəlif fəaliyyət növləri 

üzrə xərclər smetasının, habelə struktur 

bölmələrinin məhsul və xidmətlərinin plan 

və təxmin edilən qiymətlərinin 

layihələndirilməsi. 

• İstehsalda sərf olunan xammal, material, 

yanacağın, enerjinin əsas növləri üzrə xərc 

standartlarını işləyib hazırlamaq. 

• Bütövlükdə malların, xidmətlərin, işlərin 

və təşkilatların (müəssisələrin) rəqabət 

qabiliyyətini müəyyən etmək. 

• Təşkilatın (müəssisənin) və onun 

bölmələrinin fəaliyyətinin kəmiyyət və 

keyfiyyət göstəricilərini xarakterizə edən 

əmək haqqında statistik materialları 

sistemləşdirmək. 

• Təşkilatın (müəssisənin) və onun struktur 

bölmələrinin işinin nəticələrini öyrənmək 

və digər təşkilatların (müəssisələrin) 

göstəriciləri ilə müqayisə etmək. 

• Təsərrüfatdaxili ehtiyatları müəyyən 

etmək və onlardan istifadə üçün 

tədbirlər hazırlamaq. 

• İstehsal-təsərrüfat fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılması üçün nəzərdə 

tutulmuş planların yerinə yetirilməsinin və 

ehtiyatlardan istifadə tədbirlərinin 

operativ iqtisadi təhlilini aparmaq. 
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• Fərdi dirijorluq bacarıqlarına malik olmaq 

istehsal və iqtisadi mərhələləri 
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mövcud proqram 

təminatından 

istifadə edərək 

göstəricilər, 

• Biznesə ciddi 

münasibət, özünü 

inkişaf etdirmək 

bacarığı və peşəkar 

komandaya 

qoşulmaq istəyi. 

 təşkilatın (müəssisənin) fəaliyyəti, o 

cümlədən: tədqiqat və təcrübə-

konstruktor işləri, istehsal, marketinq, 

resursların formalaşması və istifadəsi, 

malların təşviqi. 

• Biznes qeyri-müəyyənliyi qarşısında 

əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyi 

bacarın. 

• Yeni məhsulların hazırlanması üçün 

əməliyyat qrafiklərini hazırlamaq və 

onların icrasına nəzarət etmək. 

• Müasir əmək iqtisadiyyatının idarə 

edilməsində iqtisadi qanunlardan və 

qanunauyğunluqlardan istifadə edin 

• Təşkilatın (müəssisənin) və onun struktur 

bölmələrinin planlaşdırma metodologiyası 

və metodları, əmək göstəriciləri və istehsal-

təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili 

sahəsində tədqiqatlar aparmaq. 

• Bir təşkilatın (müəssisənin), ayrı-ayrı 

fəaliyyət növlərinin və struktur 

bölmələrinin fəaliyyətinin iqtisadi 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün 

göstəricilər sistemi və üsullarını 

əsaslandırmaq. 

• Sənayenin inkişaf perspektivləri, 

innovativ texnologiyalar, layihələr və 

həllər haqqında məlumatları axtarmaq, 

sistemləşdirmək və təhlil etmək. 

• Elmi, texniki və patent ədəbiyyatı ilə 

işləmək. 

• Rəqabət qabiliyyətini və iqtisadi vəziyyəti 
qiymətləndirin 

inkişaf etmiş texnologiyaların səmərəliliyi. 

Cədvəl 7. İdarəetmədə boşluqların təhlili 

İşəgötürənlərin tələblərini öyrənərkən aşağıdakı uyğunsuzluqlar müəyyən edilmişdir: 

• investisiya layihələrinin biznes planlarının hazırlanması 

• əmək hüququnun əsaslarını bilmək, 

• idarəetmə uçotunun prinsiplərini bilmək və başa düşmək; 

• 1C: Enterprise 8 proqramını bilmək 
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Uyğunsuzluğun səbəbləri bu kompetensiyaların inkişafını nəzərdə tutan fənlərin ixtisasının 

tədris planında olmaması və ya fənlər üzrə kurikulumlarda bu kompetensiyalara lazımi diqqət 

yetirilməməsi ilə bağlıdır. Beləliklə, daxilində “Mühasibat uçotu” fənni çərçivəsində “1C: Müəssisə” 

proqram təminatından istifadə etməklə laboratoriya dərsləri, “Hüququn əsasları” fənni 

çərçivəsində əmək qanunvericiliyinə aid bölmələri genişləndirmək mümkündür. Tədris planını 

“Biznesin planlaşdırılması” və “İdarəetmə uçotu” fənləri ilə də əlavə etmək mümkündür. 

 

Azərbaycan 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetində ali təhsil sahəsində təhsil planının məzmunu aşağıdakı normativ sənədlərlə 

müəyyən edilir: 

1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin normativ sənədləri. 

2. ADNSU-nun Nizamnaməsi. 

3. İstər hər bir təhsil sahəsi, məsələn, “Tətbiqi informatika”, “Neft-qaz mühəndisliyi” və s., 

istərsə də hər bir hazırlıq səviyyəsi (bakalavr və magistratura) üçün institusional təhsil standartları. 

İnstitusional təhsil standartları məcburi tələbləri, o cümlədən gələcək məzunların malik olmalı 

olduğu əsas səlahiyyətləri təmin edir. 

4. Əmək bazarı tərəfindən hazırlanmış peşəkar standartlar (PS). PS işçi üçün tələbləri (təhsil 

səviyyəsi, iş təcrübəsi) və onun fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətlərini (səriştələrini) ehtiva edir. PS hər 

bir fərdi peşə fəaliyyəti növü (məsələn, proqramçı, neft-qaz mühəndisi və s.) üzrə hazırlanır və 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. 

Xəzər Universitetinin Menecment və Marketinq ixtisasları üzrə tədris məqsədləri. Həmin 

kafedraların kurs proqramları bazarın tələbi əsasında hazırlanır. Kafedralar dövlət standartları 

əsasında kurs materialları hazırlayır. Bakalavr pilləsinə 240 kredit (180 kredit dövlət standartları 

əsasında; 60 kredit müstəqil hazırlanmış) daxildir. Dövlət standartlarına universitetlərin 

Azərbaycanda tələbələrə verməli olduğu əsas səlahiyyətlər daxildir. Standartlara məhz 

universitetlərdə inkişaf etdirilməli olan bacarıqlar daxildir. Kurs kreditlərinin keyfiyyətinin 

monitorinqinə gəldikdə, keyfiyyət təminatı şöbəsi universitetdəki prosesi izləyir. Keyfiyyət 

Təminatı İşçi heyəti tədris proqramlarının və kurikulumların standartlara uyğun olub-olmamasına 

nəzarət edir. 

İdarəetmə ixtisası üzrə tədris olunan bacarıqlar: 

Strateji planlaşdırma, marketinq araşdırması, reklam, təşviq və satış, maliyyə planlaması və 

maliyyələşdirmə; əməliyyatların və xidmətlərin planlaşdırılması; insan resurslarının 

planlaşdırılması və idarə edilməsi; risk təhlili; informasiya idarəetmə strategiyası; yeni müəssisənin 

planlaşdırılmasının hüquqi aspektləri; və qlobal təşəbbüs; liderlik, ünsiyyət; təsviri və ədədi; 

problemin həlli; effektiv danışıqlar və münaqişələrin idarə edilməsi; qərar qəbulu; layihənin idarə 

olunması. 

Marketinq ixtisası üzrə öyrədilən bacarıqlar: 

Tədqiqat və araşdırma bacarıqları; məlumatların toplanması; məlumatların təhlili; strateji 

düşüncə, qlobal marketinqi inkişaf etdirmək. Bu bacarıqlar çərçivəsində tələbələr marketinq 

haqqında düşüncə tərzini və strateji düşüncəni inkişaf etdirirlər. Bu ixtisas tələbələrin marketinq 

strategiyalarını xüsusi bazar mühitlərinə uyğunlaşdırmaq və istifadə etmək bacarıqlarını artırır. 
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İstər menecment, istərsə də marketinq ixtisaslarının yuxarıda qeyd olunan bacarıqları bir 

müddət ərzində müxtəlif fəaliyyətlər çərçivəsində öyrədilir. Bu fəaliyyətlər qrup layihələri, 

təqdimatlar, tapşırıqlar, sinif mülahizələri və müzakirələrdir. 

Bu boşluq təhlili işəgötürən məmnuniyyəti sorğusu əsasında hazırlanmışdır. Sorğuya 

məzunlardan işəgötürənlərin məşğulluqdan məmnunluğunu və gözləntilərini öyrənmək üçün 

suallar daxildir. Sorğu Xəzər Universitetinin on dörd sənaye tərəfdaşı tərəfindən doldurulmuşdur. 

Bu on dörd biznes müəssisəsində Xəzər Universitetinin bir çox məzunları çalışır. Sorğuda əsasən HR 

mütəxəssisləri və işəgötürənlər iştirak ediblər. Onlar bank, telekommunikasiya, audit, konsaltinq 

sektorlarını və digər sektorları təmsil edirlər. Peşəkarlıq, təşkilatçılıq, təşəbbüskarlıq kimi peşəkar 

keyfiyyətlər daha çox Xəzər Universitetinin məzunundan sənaye tərəfindən tələb olunur. 

Respondentlərin 50 faizindən çoxu cavab verdi ki, onlar şəxsiyyətə, uyğunlaşma qabiliyyətinə, 

istehsalat təcrübəsi və təcrübə keçməsinə, iş təcrübəsinin olmasına diqqət yetirirlər. Maraqlıdır ki, 

şirkətlər məzunların transkriptlərindəki barmaqlıqlara diqqət yetirirlər. Təkmilləşdirmə üçün 

konkret təkliflər verildikdə, şirkət nümayəndələrinin 64 faizi cavab verdi ki, onların universitetlə 

bağlı təklifləri yoxdur. Sorğuda respondentlərə 21-ci əsrdə tələb olunacaq şəxsi və peşəkar 

bacarıqlar barədə sual verilib. Çeviklik, yaradıcı təfəkkür, məlumatların təhlili, tənqidi düşüncə və 

problemlərin həlli. 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində təhsil proqramları hazırlanarkən tələbələrin 

ali təhsil alması üçün zəruri olan kompetensiyaların siyahısı qanunla müəyyən edilir. “Neft-qaz 

mühəndisliyi” ixtisası üzrə peşəkar səriştələrin siyahısına nümunə İnstitusional bakalavr və 

magistrlər üçün təhsil standartları: 

Peşəkar 

səlahiyyətləri

n adı təyin 

edin 

Peşəkar səlahiyyətlər ixtisasının adı 

Bakalavr səviyyəsi Master 
səviyyəsi 

 
 
 
 
 
 

 
Nəzəri və 

metodoloji 

İxtisas üzrə Azərbaycan dilində 

şifahi və yazılı ünsiyyət 

bacarıqlarına sahib olmaq; neft-

qaz mühəndisliyi elminin əsas elmi 

anlayışları və kateqoriyaları və 

onların həllində tətbiq etmək 

bacarığı 

peşəkar problemlər 

- Komanda işi, problemin həllinə ümumi 

yanaşmaya nail olmaq bacarığı; 

- Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, təşəbbüs 

göstərmək və uğur qazanmaq iradəsi; 

- Problemləri həll etmək üçün əlavə 

informasiya resurslarını müəyyən etmək 

və seçmək bacarığı; 

- Müvafiq məlumatları peşəkar 

məqsədlər üçün təhlil edin, 

ümumiləşdirin və tətbiq edin 

-Peşəkar fəaliyyəti planlaşdırmaq və təşkil 

etmək, gələcək təhsili və mövcud 

bacarıqları təkmilləşdirmək, vaxtı idarə 

etmək və tapşırıqları vaxtında yerinə 

yetirmək bacarığı; 

İxtisas üzrə ən azı bir xarici dildə 

ünsiyyət bacarığı; 

- Tarixi, hüquqi, siyasi, mədəni, 

ideoloji mövzularda sistemli və 

hərtərəfli biliklər 

Azərbaycan dilinin əsasları 
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- Sosial və ekoloji məsuliyyət 
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 dövlətçilik və onun müasir 

dünyada yeri və rolu, milli 

dövlətimizin gələcək inkişafını 

proqnozlaşdırmaq bacarığı; 

- Milli dövlətimizin qarşısında 

duran təhlükə və çağırışları 

müəyyən etmək bacarığı; 

- informasiyadan istifadə etmək 
bacarığı 

iş yerində texnologiya; 

öz fəaliyyətində, habelə vətəndaş şüuru 

və etik yanaşma, habelə keyfiyyətə 

üstünlük vermək bacarığı: 

- Bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək 

üçün vəziyyəti yenidən qiymətləndirmək 

və özünütənqid etmək bacarığı; 

- Tədqiqat fəaliyyətində təbiət elmlərinin 

əsas qanunlarından, riyazi metodlardan 

və modelləşdirmədən istifadə etmək 

bacarığı 

peşəkar fəaliyyətlər. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tətbiq 
olunub 

Riyazi qaydaları və qanunları 

tətbiq etmək, mövcud 

metodlardan istifadə etmək və 

nəticələrin emalında riyazi 

metodlardan istifadə etmək, 

təbiət elmlərində, sadə 

sistemlərdə və proseslərdə riyazi 

modellərdən istifadə etmək və/və 

ya səhv və qeyri-müəyyənlik 

mənbələrini nəzərə almaqla 

eksperimental məlumatları 

tənqidi təhlil etmək bacarığı; -nin 

analitik və ədədi hallarını etmək, 

istifadə etmək, şərh etmək və 

təqdim etmək 

riyaziyyatın əsas tənliklərini; 

dənizin çirklənməsinə dair tələblərə əməl 

olunmasını təmin etməyi bacarmalı; 

- neft, qaz və su təzahürlərinin qarşısını 

ala bilmək; 

- neft və qaz quyularının qazılması 

texnologiyasının mühüm bölmələrindən 

biri kimi qazma tarixini, müasir quyu 

qazma üsullarını, qazma avadanlığının 

təsnifatını, rotorlu qazma texnoloji 

sxemlərini, maili quyuları, quyuların 

möhkəmləndirilməsi, son quyu işləri, 

boruların sınaqdan keçirilməsi haqqında 

məlumatları, təhlükəsizlik; 

Üzvi maddələrin növləri, fiziki-

kimyəvi xassələri və üzvi 

molekulyar nəzəriyyəsi haqqında 

bilikləri neft-qaz mühəndisliyində 

tətbiq etmək bacarığı; 

- Neft-qaz yatağının strukturunu 

bilmək və onun xəritədə 

görünüşünü müəyyən etmək 

bacarığı; 

- ixtisasa meyl və marağı gücləndirməyi və 

innovativ layihələri yaradıcılıqla həyata 

keçirməyi bacarmalı; 

- praktiki məsələləri formal üsullarla həll 

edilə bilən şəkildə təsvir etməyi 

bacarmalı; 

- tədris prosesində əldə edilmiş nəzəri 

bilikləri praktiki məsələlərin həllində 

tətbiq etməyi bacarmalı; 

- quyu qazmağı və işləri yerinə yetirməyi 
bacarmalı; 
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neft və qaz horizontlarının 

stratiqrafiyasını, süxurların 

tərkibini, neft və qazın yığılma 

sxemini bilmək, separatoru 

təmizləməyi bacarmaq; 

- yazmağı və oxumağı bacarmalı 

hesabatlar və texniki sənədlər; 

qazıldıqdan sonra quyuları tamamlamağı, 

yəni qoruyucu boruları aşağı salmağı, 

qoruyucu boruların iş şəraiti, bufer 

məhlulları, onların sement məhlulu ilə 

doldurulması haqqında məlumat verməli, 

mühafizə boruları formalaşdıqdan sonra 

sınaqdan keçirilməlidir. 

sement daşı və nəhayət perforasiya; 
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 - qazma avadanlığı ilə işləyən 

briqadada təhlükəsiz növbə 

tutmağı bacarmalıdır; - bloklanan 

rabitə sistemindən istifadə etməyi 

bacarmalıdır; 

- işləyən quyuda tənzimləyicinin 

dəyişdirilməsi zamanı təhlükəsizlik 

qaydalarına əməl etməyi bacarmalı; 

- perforasiya zamanı reperin rolunu 

bilmək; 

- neft və neft məhsullarının yanması 

zamanı yanğın ən təsirli yanğınsöndürən 

vasitələrdən istifadə etməyi bacarmalıdır; 

- qazlift quyularında optimal rejimin 

seçilməsi məsələsini bilmək və lazım 

gəldikdə tətbiq etməyi bacarmaq; 

- xilasetmə avadanlıqlarından istifadə 
etməyi bacarmalı; 

- qazmada ilk yardımdan istifadə etməyi 
bacarmalı; 

- əsas avadanlığı və köməkçi 

mexanizmləri, habelə müvafiq 

idarəetmə sistemlərini idarə 

etməyi bacarmalı; 

- yuyucu və sement məhlulları, 

sürtkü materialları ilə işləyərkən 

ətraf mühitin çirklənməsinin 

qarşısını almaq üçün tədbirlər 

görməyi bacarmalı; 

avadanlığı quraşdırmağı və istismar 

etməyi, istiliyi qiymətləndirməyi və 

təhlükəsiz saxlamağı bacarmalıdır: 

- nəzarət-ölçü cihazlarının (NOC) və 

avadanlıqların nasazlıqlarını aradan 

qaldırmağı və onları işlək vəziyyətə 

gətirməyi bacarmalı; 

- texniki xidmət və təmir işlərini 

təhlükəsiz yerinə yetirməyi, 

mexanizmlərin nasazlığının səbəblərini 

müəyyən etməyi və 

qüsurları aradan qaldırmaq; 

- qazma avadanlığı və 

alətlərindən, sementləmə, nasos 

sistemlərindən istifadə etməyi 

bacarmalı; 

- hissələrin hazırlanmasında və 

avadanlıqların təmirində əl 

alətlərindən, dəzgahlardan və ölçü 

alətlərindən istifadə etməyi 

bacarmalı; 

- təhlükəsizlik qaydalarını 
bilməlidir 

dənizdə naviqasiya zamanı; 

- dərin dəniz dibində quyuların 

istismarını bacarmalı; 

- fontan-qazlift quyularında müxtəlif 

markalı və diametrli nasos-kompressor 

borularının maksimum boşaldılması 

dərinliyini bilmək; 

- iynə ucluqlarından nə vaxt istifadə 
edəcəyini bilmək; 
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Analitik 

quyu məhsulunda suyun 

miqdarının artması halında suyun 

analizindən sonra onun 

izolyasiyası üçün lazımi üsulları 

tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

laboratoriya; 

quyu dibi zonasının vəziyyətini təyin 

etmək üçün tədqiqat üsullarını, quyudan 

quyuya axın rejimlərinin yaradılması 

yollarını bilmək, quyuya salınan quyuları 

mənimsəməyi bacarmaq. 

qazma olmadan əməliyyat; 

- kimyəvi reagentlərdən istifadə 

qaydalarını mükəmməl bilməli və 

bacarmalıdır 

- quyuların fontanla istismarı zamanı boru 

kəməri məkanında qazın yığılmasının 

səbəblərini bilməli 
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 təhlükəsizliyinə riayət olunmasını 
təşkil etmək 

üsul; 

həm özü, həm də özü tərəfindən 
idarə olunur 

- səmərəliliyini hesablaya bilmək 

heyət; qaldırıcı; 
 - işini tənzimləməyi bacarmalıdır 

- dərin biliyə malik olmaq 

asfaltla mübarizə üsulları 
kompressor quyuları; 

qatran-parafin yataqları;  

- təhlükəsizliyi təmin etməyi 
bacarmalı, 

 

avtomatik idarə etmək və 
saxlamaq 

 

və maşın qazma açarları;  

- məlumatlandırmağı bacarmalıdır  

idarə edilməsində qərarlar qəbul 
edir 

 

neft və qaz hasilatı prosesləri.  

Cədvəl 8. Neft və qazda boşluqların təhlili. 

 
Cədvəldən göründüyü kimi, bakalavr pilləsində olduğu kimi, magistraturada da 

kompetensiyaların formalaşdırılması ümumi (geniş) xarakter daşıyır, onların nailiyyətlərində 

universitetə və müəllimə müəyyən sərbəstlik verir. Bundan əlavə, universitetin hər bir təlim 

proqramı üçün əmək bazarının regional sorğularına və tövsiyələrinə uyğun olaraq əlavə peşəkar 

səlahiyyətlər formalaşdırmaq lazımdır. Bununla belə, hər bir universitet əmək bazarı ilə əməkdaşlıq 

strategiyasını seçir, hər biri təlimin məzmununun formalaşmasına və təlimin keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsinə öz yanaşmasını yaradır. 

Təhsilin təkmilləşdirilməsi və tələb olunan əmək bazarı səriştələrinin müəyyən edilməsi 

məqsədilə empirik tədqiqatlar təşkil edilir və aparılır. 2020-ci ilin sentyabrından 2021-ci ilin 

dekabrına qədər olan dövr ərzində 2 təlim sahəsi üzrə 16 000-dən çox iş elanı təhlil edilib: 

1) Neft və qaz mühəndisliyi 

2) Tətbiqi İnformatika 

Vakansiyaların axtarışı üçün işəgötürənlərin aşağıdakı aparıcı Azərbaycan saytlarından 

istifadə edilib: https://jobsearch.az/,https://ejob.az/ 

vəhttps://edumap.az/category/vakansiyalar/. Mövcud vakansiyalarda işəgötürən namizəd üçün 

aşağıdakı tələbləri göstərir: 

1) təhsil səviyyəsi və peşəkar təcrübə; 

2) əmək (peşəkar) vəzifələri; 

3) zəruri bilik, bacarıq və şəxsi keyfiyyətlərin siyahısı. 

Vakansiya məzmununa əsasən, onlar peşəkar tələblər, eləcə də şəxsi keyfiyyətlər kimi seçilib. 

Seçim nəticələri unikaldır, lakin hər bir təlim istiqaməti üzrə məlumat bazasında qeydlərin tezliyi 

ilə. 
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Başlı

q 
Tezlik 

Azərbaycan ana dili kimi; 20 

Neft və qaz mühəndisliyi sahəsində ali təhsil 20 

İşgüzar ünsiyyət bacarıqları 17 

AutoCAD proqramında sərbəst işləmək 17 

MS Office proqramlarını mükəmməl bilməli 17 

Neft-mədən avadanlıqları ilə tanış olmaq 16 

Komandada işləmək bacarığı 14 

Texnoloji sənədləri hazırlamağı bilməlidir 14 

Sıx son tarixlərdə işləmək bacarığı. 14 

Zəhmət, məsuliyyət, dəqiqlik və punktuallıq. 15 

Neft və qaz sənayesində standartları bilmək 13 

İdarəetmə və qərar vermə bacarıqları 16 

İş təcrübəsi 3 ildən çox 16 

İşində diqqətli, dəqiq olmalıdır 11 

Təşkilati bacarıqlar 11 

Neft-mədən avadanlıqlarının çertyojlarının işlənib hazırlanması 17 

Anbarda məhsulların dövriyyəsinə nəzarət etmək; 16 

Texniki hesabatların hazırlanması; 15 

Neft yatağının hasilatı üçün texnoloji sənədlərin işlənib hazırlanması 

avadanlıq: 

16 

Cədvəl 9. “Neft və 

Qaz mühəndisliyi” 

 
Bundan əlavə, hər bir təlim sahəsi üçün işəgötürənlərin bütün tələbləri təlim proqramlarında 

öz əksini tapmış hazırda həyata keçirilən səlahiyyətlərlə əlaqələndirilirdi. Beləliklə, təkcə əmək 

bazarında tələbat olan bacarıqları müəyyən etmək deyil, həm də təlim proqramlarımızda hələlik 

səlahiyyətlər şəklində təsbit edilməmiş bacarıqların siyahısını müəyyən etmək mümkün 

olmuşdur. 
 
 

İşəgötürənlərin tələbləri Bacarıqlar kateqoriyası 

• Azərbaycan ana dili kimi; Bakalavr proqramları 
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• Neft-qaz mühəndisliyi 

sahəsində ali təhsil 

• İşgüzar ünsiyyət bacarıqları 

• AutoCAD proqramında sərbəst 
işləmək 

• MS Office proqramlarını 

mükəmməl bilməli 

• Kimə olmaq tanış ilə

neft yatağıavadanlıq 

• Komandada işləmək bacarığı 

• Texnoloji sənədləri hazırlamağı 

bilməlidir 

• Sıx son tarixlərdə işləmək 

bacarığı. 

• Çalışqanlıq,

məsuliyyət,dəqiqlik və 

punktuallıq. 

• Neft və qaz sənayesində 

standartları bilmək 

• İdarəetmə və qərar-

bacarıqların yaradılması 

• İş təcrübəsi 3 ildən çox 

 
• İşində diqqətli, dəqiq olmalıdır 

• Təşkilati bacarıqlar 

• Komanda işi 

vəliderlik 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• Sistemli və 

tənqidi 

düşüncə 

• İdarəetmə və 

qərar vermə 

bacarıqları 

 

• Ümumi 

PeşəkarBacarıqlar 

• Ümumi neft-qaz mühəndisliyi, 

analitik təhlil, nəzəri və 

biliklərini tətbiq etmək 

təcrübəyə əsaslanan tədqiqat; 

• Müasir informasiya 

texnologiyalarından 

istifadə etmək; 

• Standart problemləri 

peşəkar mühitdə həll etmək; 

• Tədris prosesində əldə 

edilmiş nəzəri bilikləri 

praktiki məsələlərin 

həllində tətbiq etmək; 

• Quyuların qazılması və işlərin 
görülməsi; 

• dərin dəniz dibində 

quyuları istismar edə 

bilmək; 

• -da iştirak edin 

peşəkar mühitdə ünsiyyət 

prosesi. 

Magistr 
proqramları 
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• Neft-mədən avadanlıqlarının 

çertyojlarının işlənib 

hazırlanması 

• Anbarda məhsulların 

dövriyyəsinə nəzarət etmək; 

• Texniki hesabatların 

hazırlanması; 

• Neft-mədən avadanlıqlarının 

istehsalı üçün texnoloji 

sənədlərin işlənib hazırlanması: 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• Mədəniyyətlər

arası ünsiyyət 

• Özünü təşkilivə 

fərdi inkişaf 

• Fövqəladə 

halların idarə 

edilməsi 

• Ümumi 

PeşəkarBacarıqlar 

• Neft-qaz mühəndisliyi sahəsinə 

dair bilikləri və digər peşəkar 

bilikləri müstəqil şəkildə əldə 

etmək, genişləndirmək və 

qeyri-standart problemlərin 

həllində istifadə etmək; 

• Peşəkar fəaliyyətləri 

planlaşdırmaq və təşkil etmək, 

gələcək təhsili və mövcud 

bacarıqları təkmilləşdirmək, 

vaxtı idarə etmək və 

tapşırıqları vaxtında yerinə 
yetirmək. 

• Nəzarət-ölçü cihazları (NOC) və 

avadanlıqların nasazlıqlarını 

aradan qaldırmağı və onları 

işlək vəziyyətə gətirməyi 

bacarmaq 

• Elmi prinsipləri tətbiq etmək və 
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  təcrübə üçün tədqiqat metodları; 

• Baxım və təmir işlərini 

təhlükəsiz yerinə yetirə 

bilmək, 

səbəblərini müəyyənləşdirin 

mexanizmlərin nasazlığı 

və qüsurları aradan qaldırmaq; 

 

1. Minimum iş təcrübəsi tələbinə cavab verməmək 

2. Tələb olunan səviyyədə əlavə xarici dil bilmək 

3. Müasir avadanlıqların texniki bilikləri 

4. Tenzor mikroprosessorunun istifadəsinə əsaslanan qrafik və ardıcıllıqla bölmə 

metodologiyasının inkişafı. 

5. Təlim və inkişaf heyətinin olmaması səriştəni qiymətləndirmək üçün matrisadan 
istifadə edir 

6. Boşluqları doldurmaq və təlimin effektivliyini yoxlamaq üçün kurikulumların olmaması 

7. İş funksiyalarını müəyyən etmək və onun biznes və texniki ehtiyaclarını anlamaq 

üçün fəaliyyətlərin olmaması 

8. İşçinin proqram təminatı biliyi domen təcrübəsinə uyğun gəlmir 

9. Təhlükəli proqram təminatından istifadə edən praktiki kurslar şirkətə təqdim edilmir. 

10. İş axını və nizam-intizamla təşkil edilmiş tövsiyə olunan proqram təminatı ilə 

bacarıq üçün etalon təşviq edilmir 
 

Cədvəl 10. Bacarıqlar Boşluğu Təhlili Nəticələri: Neft və Qaz Mühəndisliyi 
 
 
 

İşəgötürənlərin tələbləri Bacarıqlar kateqoriyası 

• Əsaslarını başa düşmək Bakalavr proqramları 
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proqramlaşdırma, dizayn, 

proqram təminatının inkişafı, 

arxivləşdirmə və sənəd 

idarəetməsi. 

• Kompüter haqqında sağlam 

anlayış

sistemləri(aparat/proqram 

təminatı), şəbəkələr və s. 

• İT sistemlərinin və onların 

spesifikasiyalarının təhlili, tətbiqi 

və qiymətləndirilməsi sahəsində 

təcrübə. 

• Təcrübə in

layihəidarəetmə. 

• Əla liderlik və qərar vermə 

bacarıqları. 

• Strateji düşüncə. 

• İnformasiya texnologiyaları 

büdcəsinə nəzarət təcrübəsi. 

• Azərbaycan, Rus və İngilis 

dillərində sərbəst danışıq 

qabiliyyəti. 

• Əla yazılı və şifahi ünsiyyət 

bacarıqları. 

• Güclü şəxsiyyətlərarası bacarıq 

və bacarıq üçün

səmərəlibütün təşkilatdakı 

komandalarla əlaqə saxlayın. 

• Məxfiliyi qorumaq və başqaları 

ilə yaxşı işləmək bacarığı 

olmalıdır. 

• Əla təşkilatçılıq və liderlik 

bacarıqları 

• Detallara yüksək səviyyədə 

diqqət. 

• Sistemli və 

tənqidi 

düşüncə 

• Layihə 

inkişafvə 

həyata keçirilməsi 

• Komanda işi 

vəliderlik 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• İxtisas üzrə Azərbaycan dilində 

şifahi və yazılı ünsiyyət bacarıqları; 

İxtisas üzrə ən azı bir xarici dildə 

ünsiyyət bacarığı, 

• iş yerində informasiya 

texnologiyalarından istifadə etmək 

bacarığı; - Komanda işi, problemin 

həllinə ümumi yanaşmaya nail 

olmaq bacarığı; 

• • Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, 

təşəbbüskar olmaq və uğur 

qazanmaq iradəsi; 

• · Problemlərin həlli üçün əlavə 

informasiya resurslarını müəyyən 

etmək və seçmək bacarığı; 

•  Müvafiqi təhlil edin, ümumiləşdirin 

və tətbiq edin məlumat

 üçünpeşəkar məqsədlər üçün 

bacarıqlar; 

• General

 PeşəkarBacarıqlar 

• Təbii və ümumi texniki bilikləri 

praktikada tətbiq edə bilmək

 elmlər, theriyazi təhlil və 

modelləşdirmə metodologiyası, 

nəzəri və eksperimental 

tədqiqatlar; 

• Riyazi məntiqin əsas anlayışlarını, 

aksiomatik metodları, sintaksis və 

semantikanın başa düşülməsini, 

formal dillərdə təcrübənin 

toplanması, diskret riyaziyyatın 

əsaslarını, proqramlaşdırmada 

tətbiqini, diskret informasiyanın 

emalının əsas üsullarını bilmək. 

• Tipik xassələri bilmək, müəyyən 

məsələlərin qrafik şəklində təqdim 

edilməsi, 

həll üsulları, içərisindəki axınlar 
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  şəbəkə və ağaclar. 

• Ehtimalın müxtəlif tərifləri və onun 

hesablanması qaydalarına dair 

biliklərə malik olmaq, mütləq 

ehtimalın tətbiqi və Bayesian

 düsturlar,diskret və təsadüfi 

kəmiyyətlərin paylanma qanunları 

və onların ədədi xarakteristikaları, 

böyük ədədlər qanunu və mərkəzi 

limit teoremlərinin əsas mahiyyəti, 

riyazi statistikanın əsas elementləri 

statistik tərifi, normal paylanma ilə 

bağlı qanunları, parametrlərin 

statistik qiymətləndirilməsini 

bilməlidir. və etimad intervalının 

qurulması, sınaq üsulları 

statistik fərziyyələr 

Magistr proqramları 

• Ünsiyyətbacarı

qlar 

• Mədəniyyətlər

arası ünsiyyət 

• öz- 

təşkilat və 

fərdi inkişaf 

• Fövqəladə 

halların idarə 

edilməsi 

• Ümumi 

PeşəkarBacarıqlar 

• Kompüter şəbəkələrinin 

topologiyalarını, informasiyanın 

ötürülməsində istifadə olunan 

müxtəlif rabitə şlyapalarını 

bilməli, kompüter şəbəkəsini 

qurmağı bacarmalıdır. 

• Müxtəlif şəbəkə modellərini, o 

cümlədən ISO-OSI model 

səviyyələrini, iş prinsipini 

bilməlidir. 

• Müxtəlif şəbəkə 

texnologiyalarının iş prinsipini, 

server texnologiyasını bilməlidir. 

• İnternet şəbəkə xidmətləri və 

protokolları, domen adları, əsas 

TCP/IP protokolu haqqında biliyə 

malik olmalıdır. 

• Kompüterlərin inkişaf 
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mərhələlərini bilməli və 

fon Neumann memarlığı, bilirik 
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  kompüterlərin əsas avadanlıqları 

(CPU və əsas yaddaş), onların iş 

prinsipi və əsas göstəriciləri. 

• Bu əlaqəni təmin edən kompüter 

avadanlığının qarşılıqlı əlaqəsi və 

aparat (avtobus, nəzarətçi və 

sürücü konsepsiyaları) haqqında 

biliyə malik olmalıdır. 

Kompüterlərin periferik 

qurğularını (xarici yaddaş, 

monitor, printerlər, klaviatura, 

siçan və s.), onların iş prinsipini və 

əsas göstəricilərini bilməlidir. 

Müxtəlif kompüterləri texniki 

göstəricilərinə görə müqayisə 

etməyi bacarmalıdır. Cədvəldə 

göstərilən parametrlərə cavab 

verən kompüterin 

konfiqurasiyasını müəyyən etməyi 

bacarmalıdır. 

• Bilikləri müstəqil şəkildə 

mənimsəmək, genişləndirmək 

və istifadə etmək 

riyaziyyat, təbiət elmləri, 

elmlər və qeyri-standart 

məsələlərin həllində digər peşə 

bilikləri; 

• Öz alqoritmlərini və proqram 

təminatını inkişaf etdirin, o 

cümlədən. müasir ağıllı 

texnologiyalardan istifadə edərək, 

problemləri peşəkar bir şəkildə 

həll etmək üçün 

mühit. 

• Peşə ilə bağlı məlumatları 

araşdırmaq, əsas məqamları 

vurğulamaq, strukturlaşdırmaq, 

formatlaşdırmaq və analitik 

sorğular kimi təqdim etmək; 

• Elmi prinsipləri və tədqiqat 
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metodlarını təcrübədə tətbiq 

etmək; 

• İnformasiyada istifadə olunan 

proqram təminatı və texniki 

vasitələrin hazırlanması və 

modernləşdirilməsi 

və avtomatlaşdırma sistemləri; 
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  • Cari məsələləri nəzərdən keçirin və 

tətbiqi informatika və informasiya 

cəmiyyətində istifadə olunan 

metodlar 

inkişaf məsələləri; 

• Tədqiqat metodlarından istifadə 
edin və 

informasiya sistemi ilə bağlı riyazi 

modelləşdirmə üsulları 

dizayn və idarəetmə; 

• Proqram təminatının hazırlanması 

və layihələndirilməsi prosesini 

səmərəli şəkildə idarə etmək 

inkişaf. 

 

1. Minimum iş təcrübəsi tələbinə cavab verməmək 

2. Tələb olunan səviyyədə əlavə xarici dil bilmək 

3. Uzaqdan satış nöqtələrində kassa aparatının/alınma avadanlığının/şəbəkə 

avadanlığının konfiqurasiyası və dəstəklənməsi 

4. Lokal şəbəkəyə və müvafiq avadanlıqlara texniki qulluq. 

5. Avadanlığın istismara verilməsi və işə salınması, o cümlədən. məlumatların 

ötürülməsi şəbəkələri, videomüşahidə şəbəkələri, server avadanlıqları. 

6. Mikrokontroller sisteminin tərtibatçısı ilə əməkdaşlıqda proqram təminatının 
sazlanması 

Cədvəl 11. Bacarıqlar Boşluğu Təhlili Nəticələri: Kompüter elmləri 

 
Belə ki, “Neft-qaz mühəndisliyi” və “Tətbiqi informatika” istiqamətləri üzrə təlim çərçivəsində 

bu və ya digər şəbəkədə tətbiq olunan əmək bazarına uyğun və tələb olunan 33 ixtisas müəyyən 

edilib. Eyni zamanda, bakalavriat və magistratura pillələri üzrə kadr hazırlığı çərçivəsində 

açıqlanmayan, lakin işçilər arasında tələbat olan 16 kompetensiya mövcuddur. 

Rusiya, Belarus və Azərbaycanın nəticələrinin müqayisəli təhlili göstərdi ki, bu boşluqların 

aradan qaldırılması üçün aşağıdakı mexanizmlər təklif oluna bilər: 

• təcrübələrin təşkili üçün innovativ elmi konsepsiyaların hazırlanması; 

• uğurlu məzunlarla görüşlərin təşkili; 

• peşəkar mütəxəssislərin aparıcı rolunu vurğulamaqla təcrübənin idarə edilməsinin nəzəri 

və metodoloji modelinin təkmilləşdirilməsi; 

• səriştə əsaslı və fərdi yanaşmalar əsasında gələcək mütəxəssislər üçün peşəkar inkişaf 

proqramlarının təkmilləşdirilməsi; 

• tələbələrin təqaüdlərə və ya digər maddi həvəsləndirmələrə əlavə mükafatlar almasına 

imkan yaradan təcrübə keçmək üçün əsas olan təşkilatdan tövsiyə məktublarının, 
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təşəkkürnamələrin verilməsi əsasında tələbələrin motivasiyasının gücləndirilməsi; 
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• tərəfdaş təşkilatların mütəxəssisləri tərəfindən gələcək praktiki fəaliyyətin mahiyyəti, 

hədəf istiqaməti və vəzifələri haqqında tələbələr üçün mühazirələrin təşkili; 

• tələbələrin təcrübədən əvvəl xüsusi nəzəri hazırlığının gücləndirilməsi; 

• tələbələrin məşğulluq və karyera bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə 

dərsdənkənar tədbirlərin (master klasslar, seminarlar, söhbətlər) keçirilməsi və s. 
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Peşəkar 

 

 

E. Ali Məktəblər üçün Siyasət Tövsiyələri 

UniLab layihə görüşlərində aparılan müzakirələr, lakin ən əsası əmək bazarından toplanmış 

rəylər göstərdi ki, işəgötürənlərin və siyasətçilərin uzunmüddətli öhdəliklərini, iş adamlarının 

töhfəsini cəlb edən yüksək keyfiyyətli işə əsaslanan öyrənmə və güclü şagirdlik sistemlərini inkişaf 

etdirmək üçün struktur dəyişikliyinə ehtiyac var. müəllimlər, tələbələr və digər maraqlı tərəflər 

WBL fəlsəfəsinin hazırlanması və həyata keçirilməsində iştirak edirlər. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, WBL strategiyasının fərdlər, müəssisələr və ümumilikdə cəmiyyət 

üçün faydaları çox qiymətləndirilə bilməz. Davam edən islahatlarla yanaşı, işə əsaslanan 

öyrənmənin digər formalarına, xüsusən də təcrübələrə (təhsil, peşə və diplomdan əvvəl) sərmayə 

qoymaqla da dərhal nəticələr əldə etmək olar. 

WBL strategiyasının işlənib hazırlanmasında uğur əldə etmək üçün sənəddə təsvir olunan üç 

əsas DBL yanaşmasını və formasını praktikada tətbiq etmək üçün maraqlı tərəflərin geniş 

müxtəlifliyi ilə səmərəli əməkdaşlıq lazımdır. WBL tətbiqi nəticəsində aşağıdakı transformasiya 

zənciri baş verməlidir: 
 

  

WBL vəziyyətinin təhlili prosesində biz universitetdə təcrübə yönümlü təlimin həyata 

keçirilməsi zamanı yaranan problemləri qeyd etdik: 

• Təlim prosesinin təşkili ilə bağlı müəllimin düşüncə stereotipinin aradan qaldırılması: 

biliklərin ötürülməsi texnologiyasından təcrübənin mənimsənilməsi ilə öyrənmə 

texnologiyasına keçmək. 

• İstehsalat biliklərində müəllimin peşəkar səriştəsinin artırılması. 

• təhsil sahəsində müəssisə və təşkilatlarla uzunmüddətli qarşılıqlı maraq doğuran 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsi. 

• Tələbələrin iştirakı ilə tədqiqat və dizayn işlərinin inkişafı. 

• Bakalavriat tələbələrinə yekun ixtisas işlərinə çevrilərək kəsişən yaradıcı layihələrin 

verilməsini təcrübədən keçirmək. 

• Şöbələrdə, xüsusən məzun olanlarda, tələbələrin öyrənmə motivasiyasını artırmaq 

üçün planlar və fəaliyyətlər etmək. 

• TPU institutlarında istedadlı tələbələrin tapılması və həvəsləndirilməsi, onların 

qrantların, elmi tədqiqatların, real layihələrin və müəssisə və təşkilatların tapşırıqları 

üzrə təsərrüfat müqavilələrinin həyata keçirilməsinə cəlb edilməsi üçün səmərəli 

sistem yaradılmalıdır. 

Müəllim 

 

tələbə - 

ifaçı 
Nəticə 
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Mövcud WBL çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq və akademiya ilə əmək bazarı arasında 
əməkdaşlığı asanlaşdırmaq üçün UniLab Tərəfdaş Ölkələri Rusiya, Belarusiya və Azərbaycan üçün 
ümumi xarakter daşıyan aşağıdakı tövsiyələri universitet rəhbərliyinə təqdim etmək istəyirlər. 

(1) tələbələrin öz vəzifələrinin peşəkar və keyfiyyətli icrasına dair tələblərlə tanış olduqları, 

əmək haqqının səviyyəsi və şirkətin sosial siyasəti və missiyası barədə məlumatlı olduqları 

təcrübələr təşkil etmək; 

(2) peşəkar inkişaf proqramlarının bir hissəsi kimi ixtisaslaşdırılmış İT proqramlarına təlim 

proqramlarını daxil etmək; 

(3) Tələbələrə və məzunlara iş axtarışı, CV yazmaq, iş müsahibələri və s. üçün daha çox 

məsləhət xidmətləri təqdim etmək; 

(4) təcrübənin təşkilinə kömək etmək üçün fakültə/departament səviyyələrində yaradılmış 

ixtisaslaşdırılmış strukturlar və ya hüceyrələr; 

(5) tələbələrlə görüşmək və seminarlar keçirmək üçün sənayenin mütəxəssislərinin iştirak 

etdiyi əmək yarmarkalarını təşkil etmək; 

(6) ali məktəblərdə (fakültələrdə, kafedralarda) bitirdikləri ixtisas üzrə çalışan məzunların 

məlumat bazasını yaratmaq; 

(7) tələbələrin orada təcrübə keçməsini təmin etmək üçün universitet mini-şirkətləri, startaplar 
yaratmaq; 

(8) təcrübə yerlərində şöbələrin filialları əsasında konkret praktiki tapşırıqlar üçün layihələr və 

könüllü qruplar təşəbbüsü ilə çıxış etmək; 

(9) bütün təhsil dövrü ərzində ardıcıl və davamlı təcrübə tətbiq etmək; 

(10) təcrübənin yeni formalarını inkişaf etdirmək üçün innovativ elmi yanaşmalar hazırlamaq; 

(11) mütəmadi olaraq müvəffəqiyyət qazanmış məzunlarla görüşlər təşkil etmək; 

(12) peşəkar mütəxəssislərin aparıcı rolunu vurğulamaqla təcrübənin idarə edilməsinin 

nəzəri və metodoloji modelini təkmilləşdirmək; 

(13) səriştə əsaslı və fərdi yanaşmalar əsasında gələcək mütəxəssislər üçün peşəkar 

inkişaf proqramlarını təkmilləşdirmək; 

(14) tələbələrə təqaüd üçün müraciət etməyə imkan verəcək təşkilat tərəfindən ən 

yaxşılara tövsiyə məktubları, digər nəcib mükafatlar verməklə tələbələrin motivasiyasını 

artırmaq; 

(15) tərəfdaş təşkilatların mütəxəssislərinin mühazirələrini təşkil etmək; 

(16) tələbələrin məşğulluq və karyera bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə 

dərsdənkənar tədbirlər (master klasslar, seminarlar, söhbətlər) keçirmək. 

İDARƏETMƏ 

Sorğu göstərdi ki, müasir əmək bazarı qlobal miqyasda pandemiya və qeyri-sabit iqtisadi, 

siyasi və sosial vəziyyətlər səbəbindən biznes mühitinin xarakterini əks etdirən risklərin idarə 

edilməsi bacarıqlarının əldə edilməsinə diqqət yetirir. hər hansı bir böhrandan asılı olmayaraq 

biznesi proqnozlaşdıra, idarə edə və ayaqda saxlaya bilsin. 
 

Tövsiyə 1 
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Risk idarəetmə bacarıqlarını öyrədən modulları təqdim etmək. Gələcək menecerlərin 

böhran zamanı biznesi proqnozlaşdırması, bəlkə də qarşısını alması və uğurla idarə etməsi 

gözlənilir. 

Əmək bazarının tələb etdiyi başqa bir bacarıq da startaplarla bağlıdır. Tələbələrin yeni 

başlayan sahibkarlar üçün strategiyaları bilməsi gözlənilir. Əmək bazarı gözləyir ki, universitet bu 

strategiyaları öyrədəcək və eyni zamanda tələbələrdə sahibkarlıq ruhunu inkişaf etdirəcək və hətta 

məzun olmadan sahibkarlıq təşəbbüslərini həyata keçirilə bilən məhsula çevirəcək. Bu bacarığı 

həyata keçirmək üçün, inkişaf etmiş məhsul və ya xidməti bazara çıxarmaq öhdəliyi daşıyan 

müəyyən bir şirkətin rəhbərliyi altında tələbələrin real məhsul və ya xidmətlər hazırladıqları 

şirkətlərlə universitet arasında əməkdaşlıq tələb olunur. 

Tövsiyə 2 

Sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək və birinci əldən təcrübə əldə etmək üçün 

universitetlərin əmək bazarı ilə əməkdaşlıq edərək tələbələrə şirkət tərəfindən təklif olunacaq 

yeni məhsul və ya xidmət formatında real həyatda start-up layihələri təyin etməsi gözlənilir. 

bazar. 

Anket daha bir boşluq üzə çıxardı ki, bu da geniş mənada Psixologiyanın biliyi kimi ifadə edilə 

bilər. Riyaziyyat, iqtisadiyyat və maliyyə ilə yanaşı, effektiv menecer, tapşırıqlar və motivasiya 

verməklə komandasını idarə edə bilmək üçün şəxsi, şəxsiyyətlərarası, təşkilati və sosial psixologiya 

sahəsində biliyə sahib olmalıdır. 

Tövsiyə 3 

Şəxsi, şəxsiyyətlərarası, təşkilati və sosial fəlsəfəyə diqqət yetirməklə, təhsil proqramlarını 

psixologiyanın müxtəlif sahələri ilə zənginləşdirmək. Psixologiyanın geniş biliyi əmək bazarı 

tərəfindən işçiləri daha yaxşı iş nəticələrinə nail olmaq üçün həvəsləndirmək və yeni stimullar 

yaratmaq üçün tələb olunur. 

Əmək bazarına görə, menecer komanda üzvlərini yetişdirmək üçün bilik və bacarıqlara malik 

olmalıdır. Bunun üçün peşəkar menecerdən əsas tədris və ya mentorluq bacarıqları tələb olunur. 

Tövsiyə 4 

Magistr proqramları çərçivəsində təlimdə səriştələri inkişaf etdirəcək tədris/mentorluq 

modullarının tətbiqi, komandanın qurulması, ünsiyyət, motivasiya, vaxtın idarə edilməsi və s. 

kimi bir sıra sahələrdə şirkət işçilərinin hazırlanması üçün müvafiq metodologiyanın istifadəsi. 

Yuxarıda verilmiş geniş tövsiyələrlə yanaşı, Bakalavr və Magistr səviyyələrində əmək bazarı 

tərəfindən konkret tövsiyələr müəyyən edilmişdir: 
 

Bakalavr proqramları 
• Strateji planlaşdırma, məhsul satış 

planının hazırlanması və həyata 

Magistr proqramları 

• Büdcə idarəetməsi 
• Böyük komanda rəhbərliyi 
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keçirilməsi; 

https://unilab.eucen.eu/
mailto:unilab@eucen.eu


WP 3.1. Təhsil Modelinin Prototipi 

21-ci əsrdə universitetdən əmək bazarına: işə əsaslanan yerləşdirmədə irəliyə doğru bir addım 
610245-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP 

Layihənin koordinatoruevsen|https://unilab.eucen.eu |unilab@eucen.eu 

Avropa Komissiyasının bu nəşrin hazırlanmasına verdiyi dəstək yalnız müəlliflərin fikirlərini əks etdirən məzmunun təsdiqini təşkil etmir və Komissiya oradakı 
məlumatın hər hansı istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. 

70 

 

 

 
 
 

monitorinq performans əlaqəli
 üçünəmtəə dövriyyəsi 

• B2С/ B2B satışı üçün tələb olunan 

bacarıqlar 
Hüquq normalarının və qaydaların işlənib 
hazırlanması 

İnnovasiyaların idarə edilməsi 

 
 

TƏTBİQİ İNFORMATİKA 

Sorğu nəticəsində məlum oldu ki, Federal Dövlət Təhsil Standartları əmək bazarında çox vaxt 

tələb olunmayan ümumi bacarıqları ehtiva edir. Məsələn, özünü inkişaf etdirmə bacarıqları, vaxtın 

idarə edilməsi və yaxşı fiziki forma analitik düşüncə və sistem düşüncəsi kimi transversal bacarıq 

kimi əmək bazarına o qədər də uyğun deyil. 

Tövsiyə 1 

Analitik təfəkkür, sistemli düşüncə və təqdimat bacarıqları kimi digər transversal 

bacarıqların xeyrinə vaxtın idarə edilməsi, bədən tərbiyəsi və özünü inkişaf kimi ümumi 

bacarıqları inkişaf etdirən fənlərdə iş yükünü azaltmaq. 

İnternet istifadəçilərinin sayı dünya miqyasında artmaqda davam etdiyindən, elektron 

təhlükəsizliyi bu gün bir çox ölkə prioritet hesab edir. Universitetlərin internetdə necə təhlükəsiz 

olmağı öyrətməsi və istifadəçinin şəxsi təhlükəsizlik və təhlükəsizlik riskləri barədə məlumatlılığını 

maksimum dərəcədə artırması gözlənilir.şəxsi məlumat, və özünümüdafiə, eləcə də şirkətin 

müdafiəsikompüter cinayəti.Son vaxtlar kibertəhlükəsizliyə və rəqəmsal hüquq və məlumatın 

qorunmasına çox diqqət yetirildiyi üçün işəgötürənlər rəqəmsal məlumat axını və təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi sahəsində Rusiya qanunvericiliyinin biliklərini tələb edirlər. 

Tövsiyə 2 

Təhsil proqramını kibertəhlükəsizliklə əlaqəli müxtəlif mövzuları əhatə edən modullarla 

zənginləşdirmək, o cümlədən informasiyanın mühafizəsi qanunvericiliyində Rusiya və Aİ 

qanunvericiliyi. 

Mövcud əmək bazarı həmin İT proqramları və proqram təminatı ilə bağlı çox spesifik tələblər 

irəli sürsə də, FSES böyük məlumat ödənişlərini və ya veb proqramların və veb-əsaslı xidmətlərin 

adlarını müəyyən etmir. 

Tövsiyə 3 

Tələbələrə xüsusi Böyük məlumat alətlərindən, eləcə də veb proqramlarından necə istifadə 

etməyi öyrədən əlavə kurslar əlavə etmək. İşəgötürənlər tərəfindən seçilən ən çox tələb olunan 

Big data alətləri bunlardır: Apache Airflow, Apache Flink, ClickHouse, Redis, GridGain, Apache 

Ignite, Tarantool, SyslogNG, WinlogBeat, ELK stack, Cloudera. Ən çox tələb olunan veb 

proqramlar bunlardır: HTTP, TCP/IP, HTML/CSS, JS. 
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Tətbiqi İnformatika üzrə FSES bildirir ki, məzunlar rus dilində yazışmağı və danışıqlar 

aparmağı bacarmalı, lakin digər dillərin bilikləri barədə heç nə deməməlidirlər. 
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Xarici dillər. Sorğunun nəticələrinə görə, işəgötürənlər ingilis dilini yaxşı bilməyi zəruri hesab 

edirlər. 

Tövsiyə 4 

Məzunun B2 və ya daha yüksək səviyyədə olmasını təmin etmək üçün ingilis dili üzrə tədris 

saatlarının sayını artırmaq, o cümlədən xüsusi şərtlərlə müxtəlif peşə mövzularında şifahi və 

yazılı ünsiyyət qura bilməli, yazışmalı, peşəkar ədəbiyyat oxumalı və danışıqlar aparmalıdır. 

ingiliscə. 

Yuxarıda verilmiş geniş tövsiyələrlə yanaşı, Bakalavr və Magistr səviyyələrində əmək bazarı 

tərəfindən konkret tövsiyələr müəyyən edilmişdir: 
 

Bakalavr proqramları 
• Lokal şəbəkəyə və müvafiq 

avadanlıqlara texniki qulluq. 

• Avadanlığın istismara verilməsi və işə 
salınması, o cümlədən. məlumatların 
ötürülməsi şəbəkələri, video nəzarət 
şəbəkələri, server 
avadanlıq. 

• Kassa aparatının/ekvayrinqin 
konfiqurasiyası və dəstəyi 
uzaq satış nöqtələrində 
avadanlıq/şəbəkə avadanlığı 

Magistr proqramları 
• Tensorflow/PyTorch istifadə edərək 

neyron şəbəkələri ilə əməliyyatlar. 

• Biliktelekommunikasiya 
protokollarının və ya radio rabitə 
protokollarının 

• Qrafik və ardıcıllığın inkişafı 
tenzor mikroprosessorunun istifadəsinə 
əsaslanan bölmə metodologiyası. 

• Neyroşəbəkə 
kompilyatorları/optimallaşdırıcıla
rı (XLA, TVM) ilə əməliyyatlar. 

• Mikrokontroller sisteminin tərtibatçısı 
ilə əməkdaşlıqda proqram təminatının 
sazlanması 

 

PR VƏ REKLAM 

Əvvəlki sorğularda da göstərildiyi kimi, əmək bazarı universitet məzununun PR və Reklam 

sahəsində təhsil almalı olduğu alətlər və texnologiyalar haqqında daha konkret və ətraflı məlumat 

ortaya qoyur. Məsələn, MICE sənayesi sürətlə inkişaf edir və PR sahəsində peşəkarlar yetişir. və 

Reklam milli, eləcə də beynəlxalq marketinq tədbirlərinin (görüşlər, konfranslar, sərgilər və s.) 

təşkili ilə bağlı təcrübəyə malik olmalıdır. 

 

 
Tövsiyə 1 

Rus və ingilis dillərində milli və beynəlxalq ölçülərdə MICE strategiyalarını öyrədən məcburi 

modullar təklif etmək. 

Reklamların vizuallaşdırılması tendensiyası getdikcə artdığından və daha çox bloqçuluq 
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formasındadır, əmək bazarı məzundan video çəkilişdən həm yumşaq, həm də yumşaq istifadə 

etmək bacarığını tələb edir. 
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reklam klipləri hazırlaya bilmək və ya onları çəkib kəsə bilmək üçün video redaktə proqramları. 

Tövsiyə 2 

Məzunların reklam çarxları hazırlamaq, istehsalat studiyasını idarə etmək və ya effektiv 

əməkdaşlıq etmək, bloqçuların işinə tapşırıqlar vermək və onlara nəzarət etmək üçün onlara 

düşmən olan film çəkilişi və video montaj bacarıqlarını inkişaf etdirəcək modullar əlavə etmək. 

İşəgötürənlər fikirlərini ən cəlbedici və əhatəli şəkildə çatdırmaq üçün stilistik vasitələrdən və 

müxtəlif ünsiyyət strategiyalarından istifadə edərək rus və ingilis dillərində həm şifahi, həm də yazılı 

şəkildə ünsiyyət qurmaq bacarığına çox diqqət yetirirlər. 

Tövsiyə 3 

Tələbələrə mətnlər tərtib edərkən, dil kodlarını dəyişdirərkən müxtəlif stilistik vasitələrdən 

istifadə etmək vərdişlərinə yiyələnmək üçün kurslar təklif etmək. 

Yaxşı qurulmuş və təsirli yazı və şifahi təqdimatlar vasitəsilə ictimai rəyi idarə etməyi və 

tənzimləməyi öyrədən kursun tətbiqi. 

FSES-in bob-standart vəziyyətlərdə hərəkət etmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyə yönəlmiş bir 

neçə səriştələrə malik olmasına baxmayaraq, əmək bazarı bu cür bacarıqlara məhəl qoymur. Eyni 

şəkildə əmək bazarı istər keyfiyyət, istərsə də kəmiyyət tədqiqat metodlarından istifadə etməklə 

hər hansı elmi araşdırmaların aparılmasının zəruriliyi barədə susur. 

Tövsiyə 4 

PR və Reklam sahəsində tədqiqat metodlarının tədrisi, nəzəriyyələrin işlənməsi fənlərində 

dərs yükünü minimuma endirmək. 

Yuxarıda verilmiş geniş tövsiyələrlə yanaşı, Bakalavr və Magistr səviyyələrində əmək bazarı 

tərəfindən konkret tövsiyələr müəyyən edilmişdir: 
 

Bakalavr proqramları 

• Davranış modelləri və oyunlaşdırma 

• Moderasiya, asanlaşdırma və vasitəçilik 
• Dizayn 

• İşin avtomatlaşdırılması 

• Kodsuz proqram təminatının inkişafı 

Magistr proqramları 

• Biznes modelinin inkişafı 

• Menecerlərin sənədləri 
• Layihə sənədləri 

• Səmərəliliyin qiymətləndirilməsi 

• Məzmun və tədbirin planlaşdırılması 

• Mətnin redaktəsi 

• Məlumatların vizuallaşdırılması 
• Müəlliflik hüququ və əqli 

mülkiyyət hüquqlarının 
leqallaşdırılması 
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NEFT VƏ QAZ SƏNAYƏSİ 
 

UniLab konsorsiumu tərəfindən Neft və Qaz sənayesində sorğu keçirən mütəxəssislər bu gün 

sənayenin üç əsas problemini müəyyən ediblər: 

1) Daha az emissiya ilə daha az xərclə daha çox enerji istehsal etmək zərurəti. Covid-19 və 

əhalinin artması səbəbindən enerji istehlakı kəskin şəkildə artıb. 

2) Eyni zamanda, dünya daha təmiz enerji tələb edir, buna görə də neft və qaz şirkətləri 

bunu etməlidir bu enerjini daha az emissiya ilə təmin edin. 

3) Qeyri-müəyyənlik dövründə yaradıcı düşüncə və möhkəmlik. 

Beləliklə, səriştə boşluqlarının təhlili göstərdi ki, məzunlarda yaradıcı təfəkkür və möhkəmlik 

inkişaf etdirəcək transversal bacarıqlar yoxdur. Sənayenin vurğuladığı başqa bir məqam, 

proqramların öyrənilməsi və “yaşıl şüurun” və ya əsasən təbii ehtiyatların hasilatı və istifadəsi 

nəticəsində yaranan çirklənməyə görə məsuliyyətin dərk edilməsini inkişaf etdirmək üçün ekoloji 

fənlərin daxil edilməsinin zəruriliyidir. Eyni zamanda, təbii ehtiyatların artan istehlakı universitetləri 

enerji istehlakı və paylanmasında yeni yanaşmalar yaratmağa, tədricən yaşıl enerjiyə (su, günəş, 

külək) keçməyə təşviq etməlidir. 

Tövsiyə 1 

Təhsil proqramını aşağıdakı bacarıqları artıracaq modullarla zənginləşdirmək: 

• İT bacarıqları (kiber təhlükəsizlik, süni intellekt); 

• əməyin mühafizəsi, sənaye və ekoloji təhlükəsizlik tələblərini bilmək; 

• ünsiyyət bacarıqları, komandada işləmək bacarığı; 

• çox vəzifəlilik, yeni məqsəd və vəzifələrə tez reaksiya vermək bacarığı; 

• yaradıcılıq və qutudan kənar düşüncə. 

Qlobal miqyasda qalıq yanacaqların payı azalmaqda davam etdiyindən və yeni texnologiyalar 

alternativ texnologiyalara və enerji mənbələrinə təhlükəsiz keçidi təmin etdiyi üçün neft və qaz 

şirkətləri alternativ enerjinin inkişaf etməkdə olan bazarlarını fəth etməkdən narahatdırlar. 

Tövsiyə 2 

Enerjiyə qənaət edən, ekoloji cəhətdən təmiz texnologiyalar və qeyri-ənənəvi enerji 

mənbələri sahəsində fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatları genişləndirmək. 
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F. Əlavə İnkişaf və WBL UniLab Modelinə Keçid 

UniLab Tərəfdaş Ölkələri akademiya ilə biznes arasında əməkdaşlığın əhatə dairəsini 

genişləndirməyi və iş paketlərinin tapşırıqlarının məhdudiyyətlərindən kənara çıxmağı və layihənin 

praktiki nəticəsini artırmaq üçün WBL-nin hazırlanması və həyata keçirilməsinə vahid yanaşma 

tətbiq etməyi hədəfləyirlər. Tərəfdaş ölkələr indi aşağıdakı sahələri əhatə edən WBL modeli 

üzərində işləyirlər: 
 
 
 

 
Qrafik 1. İş əsaslı öyrənmə UniLab Modeli 
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Aşağıdakı qrafik Proqram Ölkələrinin universitetləri arasında yayılacaq iş əsaslı öyrənmə 

modelini təqdim edir. Hazırkı model WBL strategiyasını həyata keçirəcək universitetlərin həm 

təhsil, həm də inzibati strukturlarını əhatə edir. WBL universitetdə müxtəlif təcrübə yönümlü 

öyrənmə fəaliyyətlərini, eləcə də təcrübə, şagird, sahibkarlıq və s. daxildir. 

Təhsil nöqteyi-nəzərindən universitetlər ümumi və fənlərə xas səlahiyyətlərdə əmək 

bazarının cari tələblərinə cavab vermək üçün təhsil proqramlarını müntəzəm olaraq yeniləyirlər. 

Yenilənəcək BA və MA təhsil proqramlarından başqa, tələbələrə peşəkar inkişaf kursları təklif 

olunur: 

• Özünü anlama; 

• İş imkanları, iş yerində inkişaf; 

• Sahibkarlıq və özünü brendinq; 

• İş təzyiqini idarə etmək və problemlərin həlli. 

Beləliklə, Modelin təhsil komponenti tələbələrin ümumi və fənn üzrə bacarıqlarını inkişaf 

etdirəcək və yeni məzunlar üçün karyera şanslarını artıracaq əsas təhsil proqramları və peşəkar 

inkişaf proqramları ilə təmsil olunur. 

Modelin inzibati komponenti postsovet ölkələrinin əksər universitetlərində mövcud olan 

Tələbə karyera mərkəzləri ilə təmsil olunur və tələbələrə təcrübə və məşğulluq üçün yer tapmaqda 

köməklik göstərir. Bu cür mərkəzlərdə aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirən müxtəlif işəgötürənlərin 

dəvət olunduğu əmək yarmarkalarının keçirilməsi adi bir təcrübədir: 

1. Biznes ilə tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək, sənaye və tələbələrin ehtiyaclarını əmək 

bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq; 

2. Yeni yaranan və köhnəlmiş peşələr haqqında universitet rəhbərliyini 

məlumatlandırmaq üçün proqnoz funksiyası; 

3. Dəyişikliklər və yaranan tələblər barədə universitet rəhbərliyinə məlumat vermək 

üçün əmək bazarının tədqiqi və monitorinqi; 

4. Təcrübəçi şirkətlərə və tələbələrə təcrübə üçün doğru şirkəti seçməkdə kömək 

etmək üçün Tələbə portalını idarə etmək; 

5. Tələbələr üçün peşəkar inkişaf proqramları hazırlamaq, əmək bazarı ilə universitet 

arasında seminarlar və digər fəaliyyətlər təşkil etmək. 

WBL UniLab Model Tərəfdaş Ölkələri layihələndirərkən konsorsium üzvləri Avropa 

tərəfdaşlarının təcrübəsini rəhbər tutdular, burada təhsil proqramı təhsil bazarında digər oxşar 

proqramlarla rəqabət aparan diqqətlə hazırlanmış təhsil məhsuludur. Belə bir proqramın tərtibi və 

ya hazırlanması əmək bazarının təhlilinə əsaslanır. 

Beləliklə, Karyera mərkəzləri mərkəzin əməkdaşlarının əməklə qarşılıqlı əlaqədə zəngin 

təcrübəsinə əsaslanaraq tələbələr üçün işə yerləşdirmə, iş təcrübəsi, iş təcrübəsi axtarışında 

mentorlara və təhsil proqramları rəhbərlərinə dəstək olmaq üçün faydalı vasitəyə çevrilə bilər. 
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bazar, digər tərəfdən proqram tərtibatçılarının daha dərin bir baxışına görə bazarın ehtiyaclarını, 

belə bir proqramın hazırlanması zamanı aparılan monitorinqlərə əsaslanaraq. 

Ən təsirli və innovativ alət UniLab layihəsinin nəticəsi ola bilər - tələbə portalı yerləşdirmə, 

təcrübə, məşğulluq, işəgötürənlər və tələbələrin portfeli haqqında məlumat bankını yerləşdirməyə 

imkan verəcək ki, bu da tələbələrin işini xeyli asanlaşdıracaq. işçi tapmaq üçün işəgötürən və 

işəgötürən tapmaq. Məşğulluq variantları sizə ən səmərəli şəkildə düzgün təcrübə və məşğulluğu 

tapmağa və Tələbələr, işəgötürənlər, ali təhsil müəssisələri arasında davamlı qarşılıqlı əlaqə 

yaratmağa imkan verəcək. 

Təcrübənin yeni forması kimi, Avropa tərəfdaşlarının təcrübəsinə əsaslanaraq, tələbələrin 

könüllü fəaliyyətlərini təcrübənin tanınması kimi təsdiqləmək də mümkündür. 

Yekun olaraq qeyd edək ki, bu model sistemin bütün elementlərinin inteqrasiyası və 

qarşılıqlı əlaqəsi üçün innovativ vasitədir və Rusiyada və postsovet ölkələrində WBL proqramının 

səmərəli qurulmasına töhfə verən sinerji effekt yaradacaqdır. 
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Əlavə 1 
 

Xəzər Universiteti – Əmək Bazarı Araşdırması 
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Əlavə 2 

Almetyevsk Dövlət Neft və Qaz İnstitutu - Əmək Bazarının Tədqiqi (rus dilində) 
 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 
 

OOO "ТаграС-РемСервис" 

ГК Миррико 

İdarəetmə "Tatneftesnab" 

Татарское геологоразведочное управление 

Управление по подземному ремонту скважин ПАО "Татнефть" Институт 

"ТатНИПИнефть" 

СП "Татнефть-Добыча" 

Управление социальными объектами 

ООО "ТНГ-Групп" 

İdarəetmə "Татнефтегазпереработка" 

PAO "Татнефть" OOO "Татнефть-Самара" tikinti layihələrinin həyata 

keçirilməsinin idarə edilməsi 

Альметьевское районное нефтепроводное управление (filial акционерного общества 

"Транснефть - Прикамье") 
OOO УК "Шешмаойл" 

ОП «Татнефть – цифровое развитие» 

Предприятие Шинного бизнеса Группы «Татнефть» 

КАКОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ ВАША 
ОРГАНИЗАЦИЯ? 12 

11(66,7%) 

10 

8 

6 (33,3%) 
6 

4 

2 

0 0 
0 

Dövlət, 
муниципальной 

Kommerchesko
y 

Смешанной (российской) Смешанной (rus- 
иностранной) 
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мужской женский 

КАКОЕ ПРИМЕРНО КОЛИЧЕСТВОВЫПУСКНИКОВ НАШЕГО 
İNSTİTUTA RABOTAET VƏŞEY ORGANİZASİ: 
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11 (64,7%) 
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4 (23,5%) 
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единицы 10-dan 30 nəfərə 
qədər 
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Ваш возраст 
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8 (47,1%) 
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25 yaşa 
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26-30 yaş 31-40 yaş 41-50 yaş 51-60 yaş 60-dan 
yuxarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (41,2%) 
  

    

   

   

   

   

 

1 (5,9%) 1 (5,9%) 
  

       

0 0 

 

 

 

 

 

 

ВАША ДОЛЖНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Заместитель директора подразделения 

Руководитель группы 

специалист 

начальник отдела 

Ведущий специалист 

Начальник отдела 

veдущий специалист 

Начальник отдела 

Ведущий инженер по работе с молодежью Специалист 

Spetsialist 

Müəllif ekspert qrupu 

İnjener 

Начальник отдела 

Инженер 

Менеджер 

Начальник отдела 
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12 

ОЦЕНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИВЫПУСКНИКОВ 

АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА 

11 (64,7%) 

10 

 
8 

 
6 

 
4 

3 (17,6%) 3 (17,6%) 

2 

0 0 
0 
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КАКИМИ НАВЫКАМИ, КОСВЕННО СВЯЗАННЫМИ С 
PROFESSİONALЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ДОЛЖЕН, ПО ВАШЕМУ 

МНЕНИЮ, ОБЛАДАТЬ СПЕЦИАЛИСТ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 

18 

16 

14
1

 

12 

10 

14 (82,4%) 

8 

6 

4 

2 

0 
0 

1 (5,9%) 
1 (5,9%) 

2 (11,8%) 2 (11,8%) 

4(23,5%) 3 (17,6%) 

 
7 (41,8%) 

10 (58,8%) 

13 (76,5%) 
12(70,6%) 

13 (76,5%) 3 (76,5%) 

16 (94,1%) 

https://unilab.eucen.eu/
mailto:unilab@eucen.eu


WP 3.1. Təhsil Modelinin Prototipi 

 

 

21-ci əsrdə universitetdən əmək bazarına: işə əsaslanan yerləşdirmədə irəliyə doğru bir addım 
610245-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP 

Layihənin koordinatoruevsen|https://unilab.eucen.eu |unilab@eucen.eu 

Avropa Komissiyasının bu nəşrin hazırlanmasına verdiyi dəstək yalnız müəlliflərin fikirlərini əks etdirən məzmunun təsdiqini təşkil etmir və Komissiya oradakı 
məlumatın hər hansı istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

18 
16 
14 
12 
10 

КАКИМИ НАВЫКАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫМИ 
С 

PROFESSİONALЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ДОЛЖЕН, ПО 
ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ОБЛАДАТЬ СПЕЦИАЛИСТ ВАШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 
14 (82,4%) 

  15     
14(82,4%) 14 (82,4%) 

9(52,9%) 9(52,9%) 

12( 70,6%) 
10(58,8%) 10(58,8%) 11 (64,7%)  

8(47,1%) 
8 
6 
4 
2 
0 

4(23,5%) 
5 (29,45%(2) 
9,4%) 

   
3(17,6%) 

4 (23,5%)    

1(5,9%) 

ИСХОДЯ ИЗ ЛИЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОПЫТА, 

ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

НЕФТЯНОГО ИНСТИТУТА (АГНИ) 
14 

12 
1211 

10 
10 9 9 9 

8 8 8 8 8 
8 

6 55 5 
4 4 4 4 4 

4 3 3 3 3 
2 

3 3 3 

2 1 
0 

1 
0 

2 
1 1 1 1 

2 
1 

2 2 
1 1 

2 
1 

0 0 0 0 
0 
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ПРОСИМ ВАС ОЦЕНИТЬ ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
ВЫПУСКНИКОВ 

АГНИ КАК МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

14 13  
12 

12 11 11 
10 10 

10 9 9 9 9 9 
8 7 7 

6 
7 7 

6 
7 7 

6 66 6 6 
6 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 
4 3 

2 
3 333 3 

2 
3 3 3 

22 
2 1 1 

0 0 
1 1 

0 0 
1 
0 

2 
11 

2 
1 

2 
1 11 

0 0 

2 22 2 
1 

0 

22 
3 

2 

0 

Высокое rednee Низкое Затрудняюсь ответить 

14 

КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, ПО 
ВАШЕМУ 

МНЕНИЮ, ПРОЯВИЛ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В ВАШЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКНИК АГНИ КАК СПЕЦИАЛИСТ? 

1210(58,8%) 8 (47,1%) 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

8(47,1%) 
9(52,9%) 9(52,9%) 

10 (58,8%) 

8(47,1%) 

5(29,4%) 5(29,4%) 
6 (35,3%) 

3(17,6%) 3(17,6%)    

0 0 0 

https://unilab.eucen.eu/
mailto:unilab@eucen.eu


WP 3.1. Təhsil Modelinin Prototipi 

21-ci əsrdə universitetdən əmək bazarına: işə əsaslanan yerləşdirmədə irəliyə doğru bir addım 
610245-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP 

Layihənin koordinatoruevsen|https://unilab.eucen.eu |unilab@eucen.eu 

Avropa Komissiyasının bu nəşrin hazırlanmasına verdiyi dəstək yalnız müəlliflərin fikirlərini əks etdirən məzmunun təsdiqini təşkil etmir və Komissiya oradakı 
məlumatın hər hansı istifadəsinə görə məsuliyyət daşımır. 

78 

 

 

ЧТО ВАС ИЛИ ВАШИХ КОЛЛЕГ НЕ УСТРАИВАЕТ 
В 

ВЫПУСКНИКАХ АГНИ? 

12 

10(62,5%) 
10 

 
8 

 
6 

 
) 

2 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

5 (31,3%) 3 (18,8%) 
   
3 (18,8%) 

4(25%) 4 (25%)  4(25%) 

    3(18,8%)    

       2(12,5%) 1 (6,3% 

   1 (6,3%)      1(6,3%)  1 (6,3%) 

  0    0     
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ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ДАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ АГНИ И ПОВЫШЕНИЮ ЕГО 

ПРЕСТИЖНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ и 
9 

8 (47,1%) 
8 
 
7 

 
6 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

Предложений нет, daha çox realnoy необходимо усилить 
считаю, что все и так практической работи 

хорошо на буровой 

повысыть навыки На kajdom 
уровень работы в офисных предприятии своя 

профессиональных   proqramx  специфика и когда 
знаний və навыки  (уверенный студенты приходят 
применения их на пользователь), на работу, многое им 

практике navыki работы в кажется сложным и 
speциализированных не таким, как 
программах, знание представлялось в 

проектного и institute. 
proseslər Yaxşı, 
idarə необходимо davать 

более 
расширеннуюинфор

мацию о 
деятельности 

различных 
предприятий, 

наладить связь с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

  

  

  

 
1 (5,9%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 1 (5,9%) 
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ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, KAKIE ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ В 21 ВЕКЕ. PERECISLITE IX? 

 

NA CHTO, V PERVUY OCHEREDЬ, VЫ OBRAЩАЕТЕ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА? 
16

14 (82,4%) 
14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

11(64,7%) 11 (64,7%) 

8 (47,1%) 
8 (47,1%) 8 (47,1%) 

10 (58,8%)    

5 (29,4%) 

2 (11,8%) 
1 (5,9%) 

1 (5,9%) 

   

   

1 (5,9%) 
0 

мир идет к цифровизации və роботизации, mən schitayu bu napравления və bu naibolee 

востребованы. 
 

КОРПОРАТИВНАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ, ОРЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ, ОТКРЫТОСТЬ К 

ИЗМЕНЕНИЯМ, УМЕНИЕ RABOTATЬ В КОМАНДЕ, ЭФЕКТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ, 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЛИДЕРСТВО, İKT-КОМПЕТЕНЦИЯ, ОХРАНА ТРУДА, 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ BEZOPASNOSTЬ, ГРАМОТНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

умение быстро перестаиваться под поставленные задачи, başqa heç bir iş, yaradıcılıq, 

informasiya ehtiyatı, çoxfunksionallıq, stressoustoychivostь, расширение базы проф. знаний, 

знание программ и приложений 

Использование informasiyanıx технологий, цифровизации наложенные на 

professional znaniya 

İntellekt, obraznoe мышление, olmayanartnoe мышление 

İdarəetmə layihələri və prosesləri, iş IT-sistemi, sistemnoe мышление, işçilərlə işləmək və 

işləmək. 
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Высокий уровень культуры поведения, общения, воспитания, восприимчивость к новациям 

və izmeneniyam, stressoustoychivostь, professionalizm, qramotnost v rechi i pissme 

Emosional intellekt, гибкость мышления, kommunikativnost Bыstraya adaptasiya 

k novym informasiya sistemm, organizovannost 

kommunikativnıe, 

мышление 

организаторские, innovasiya, liderlik, стратегическое 

Уровень профессиональных знаний, мобильность 

Umenie upravlyat proektami və prossesami, ümenie fast reshion reshion, reagirovation on 

ismeneniya, umenie rabotate in komande, sistemnoe мышление, работа с IT-sistemi, 

kommunikasiya. 

Umenie работать в команде, ориентация на результат, ИКТ-компетенции, грамотная 

kommunikasiya 

Кибербезопасность, программирование, способность системно мыслить и адаптация в 

коллективе 

Peşəkar: proqramlarda işləmək, yenilikləri optimallaşdırmaq və biznes-proseslərin 

rəqəmsallaşdırılması; Lichnostnıe: грамотная письменная и устная речь, трудлюбие и 

ответственность. 
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Əlavə 3 

SORĞU 

İşəgötürən məmnunluğu 

Maliyyə Universitetində tələbələrin hazırlanması 
Hörmətli həmkarlar! 

“Ali peşə təhsili sisteminin formalaşması, əmək bazarında və peşələrdə rəqabətin artması 
şəraitində məzunların hazırlanmasının keyfiyyətinin sosioloji monitorinqi” tədqiqat layihəsi 

çərçivəsində ekspert kimi diqqətinizi diqqətinizə çatdırmağı xahiş edirik. və bu anketi doldurun. 

Anketi doldurmaq üçün istənilən rəngli markerlə baxış bucağınıza ən çox uyğun gələn 

cavabı (və ya cavab kodunu) qeyd etməlisiniz. Fərqli fikrinizi bildirmək istəyirsinizsə - sərbəst 

sətirlərlə bildirin. 

Sorğu anonimdir. 

Əməkdaşlığınız üçün təşəkkür edirik! 

Moskva, 2021 

 

İlk növbədə şirkətiniz haqqında 

1.ŞİRKƏTİNİN ADI 

2.ŞİRKƏTİNİZİN HÜQUQİ ŞƏXSİ NƏDİR?

 1 

Şəxsi 2 

qarışıq (rus) 3 

Qarışıq (Rus-Xarici) 4 

3.ŞİRKƏTİNİZİN ÖLÇÜSÜ... 

Kiçik 1 

Orta 2 

Böyük 3 

SİZİN ŞİRKƏTİNİZİN SAHƏSİ? 

4. Sənaye 1 

5. Bankçılıq 1 

6. Sığorta 1 

7. İnvestisiya 1 

8. Təhsil 1 

9. Ticarət 1 

10. Reklam 1 

11. Daşınmaz əmlak 1 

12. Nəqliyyat və Rabitə 1 

13. Sosial 1 

14. Digər (qeyd edin _  

 

15. ŞİRKƏTİNİZDƏ NEÇƏ FU MƏZUNU İŞLƏDİR?: 
Vahidlər 1 

10-dan 30-a kimi 2 

Çox 3 

16. BİZİM GİNSİYƏMİZ 
M F 
1 2 
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17. SƏNİN YAŞIN 
25-ə 26-30 yo 31-40 yo 41-50 yo 51-60 yo 60 və daha 
çox 

1 2 3 4 5 6 

18. SİZİN İŞ ADINIZ 
 

19. LÜTFEN FU MƏZUNLARININ PROFESSIONAL SƏVİYYƏSİNİ QİYMƏTLƏNDİRİN: 
Çox hündür 1 

Yüksək 2 

Orta 4 

Demək çətindir 5 

SİZİN FİKRİNİZCƏ TƏŞKİLATINIZIN MÜTƏXƏXSİSİ OLMALIDIR, SİZİN FƏRZİNİZƏ 

DOĞRU ÜZRƏ PƏŞƏKİ FƏALİYYƏTLƏRƏ BAĞLI OLAN HANSI BAŞARİQLƏR 

OLMALIDIR? 

Bir neçə elementi işarələyin 

20. Vaxtınızı təşkil etməyi bacarın 1 

21. Təqdimat bacarıqlarına sahib olmaq 1 

22. Xarici dillərdə sərbəst danışır 1 

23. Müsahibə aparmağı bacarın 1 

24. Biznes məktubu yazma bacarığı 1 

25. Excel, Project, Power Point əsas proqramlarını bilmək 1 

26. Sürətli oxuma texnikasını mənimsəyin 1 

27. İşgüzar səfərlərə getməyə hazır olun, o cümlədən. xarici 1 

28. Komandada ünsiyyət qurmağı bacarın 1 

29. İşgüzar danışıqlarda bacarıqlara sahib olun 1 

30. İşə üstünlük verməyi bacarın 1 

31. "Kor yazma" texnikasını mənimsəyin 1 

32. Komandada münaqişələri həll etməyi bacarın 1 

33. Digər (əlavə edin)  

SİZİN FİKRİNİZCƏ TƏŞKİLATINIZIN MÜTƏXƏSSİSİ OLMALIDAN BİRBAŞA PƏŞƏKİ 
FƏALİYYƏTLƏRƏ ƏLAQƏLİ HANSI BACARIKLAR OLMALIDIR? 

Bir neçə elementi işarələyin 

20. 20. İş vaxtınızı planlaşdırmağı bacarın 1 

21. 21. Sənədlərlə işləmək, sənəd dövriyyəsini saxlamaq 1 

22. 22. Hesabatlar, nəticələr, tövsiyələr hazırlayın 1 

23. 23. Müqavilə münasibətləri ilə iş (bağlama, dəstək) 1 

24. 24. Operativ qərarlar qəbul edin 1 

25. 25. Xidmətləri, məhsulları təqdim etmək və satmaq 1 

26. 26. Biznes prosesinin diaqramını hazırlayın, təsvir edin 1 

27. 27. Riskləri qiymətləndirin (iqtisadi, sosial və s.) 1 

28. 28. Biznes planları, biznes layihələri hazırlayın 1 

29. 29. Maliyyə göstəricilərini hesablayın 1 

30. 30. Komandalarda, şöbələrdə tədqiqatların təşkili və aparılması 1 

31. 31. Büdcələşdirmə modulunu bilin 1 
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32. 32. İdarəetmə hesabatı modulunu bilin 1 

33. 33. Müştərilərlə, müştəri bazası ilə işləməyi bacarmaq 1 
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34. 34. Görüşlər, təqdimatlar, danışıqlar təşkil edin 1 

35. 35. İxtisaslaşmış qabaqcıl istifadəçi olun. proqramlar (1C və s.) 1 

36. 36. Qanunları və qaydaları bilmək 1 

37. 37. Digər (zəhmət olmasa əlavə edin)  

ŞƏXSİ PƏŞƏ TƏCRÜBƏSİ ƏSASINDA MALİYYƏ UNİVERSİTETİ (FINACADEMY) 

MƏZUNLARININ TƏLİM KEYFİYYƏTİNİ QİYMƏTLƏNİN 

 

Keyfiyy
ət 

Yüks

ək 

Orta е 
Aşağ

ı 
Demək 

çətindir 

38.1. Təhsil dərəcəsi 1 2 3 5 

39.2. İxtisas profili üzrə nəzəri biliklər 
1 2 3 5 

40.3. Aldığı ixtisasın profili üzrə praktik məşğələ 
1 2 3 5 

41.4. Alınan ixtisasın əlaqəli sahələri üzrə 

məlumatlılıq 
1 2 3 5 

42.5. Lazımi bacarıqları tez mənimsəmək bacarığı 1 2 3 5 

43.6. Peşəkarlığı inkişaf etdirməyə çalışmaq 1 2 3 5 

44.7. Yeni şeylərə can atmaq 1 2 3 5 

45.8. Xarici dilləri bilmək 1 2 3 5 

46.9. Kompyuter bilikləri, lazımi proqramları 
bilmək 

1 2 3 5 

47.10. bacarıqlar of Biznes

 rabitə,danışıqlar 
1 2 3 5 

48.11. Çalışqanlıq, lazım olduğu qədər işləmək 

istəyi 
1 2 3 5 

49.12. Biznes mobilliyi 1 2 3 5 

50.13. Kvalifikasiyanı təkmilləşdirməyə hazır 
olmaq 

1 2 3 5 

51.14. Təkmilləşməyə hazır olmaq 1 2 3 5 

52.15. Diqqəti əsas şeyə yönəltmək bacarığı 1 2 3 5 

53.16. Əxlaqi keyfiyyətlər 1 2 3 5 

17. Başqa bir şey əlavə edin 
1 2 3 4 

 

MALİYYƏ MƏZUNLARINI GƏNC MÜTƏXƏSSİS KİMİ ŞƏXSİ KEYFİYYƏTLƏRİNƏ 

QİYMƏT VERMƏYİ SİZDƏN HAHİŞ EDİRİK 
 

Yüks

ək 

Orta 
e 

Aşağ
ı 

Demək 

çətindir 

54.1. Ünsiyyətcillik 1 2 3 4 

55.2. Komandada işləmək bacarığı 1 2 3 4 

56.3. Təşkilatçılıq bacarığı 1 2 3 4 
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57.4. Liderlik keyfiyyətləri 1 2 3 4 

58.5. Sürətli öyrənmə 1 2 3 4 
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59.6. Stress müqaviməti 1 2 3 4 

60.7. Tapşırıqların həllinə yaradıcı yanaşma 1 2 3 4 

61.8. Rasional yanaşma 1 2 3 4 

62.9. Müstəqil qərar qəbul etmək bacarığı 1 2 3 4 

63.10. İnsanlarla münasibətdə çeviklik 1 2 3 4 

64.11. Şöhrətpərəstlik 1 2 3 4 

65.12. Təşəbbüs 1 2 3 4 

66.13. Məsuliyyət 1 2 3 4 

67.14. Yüksək təşkilatçılıq 1 2 3 4 

68.15. Nəticələrə diqqət yetirin 1 2 3 4 

69.16. Etik davranış 1 2 3 4 

70.17. Peşəkar və şəxsi inkişafa can atmaq 1 2 3 4 

71.18. Kəşfiyyat 1 2 3 4 

72.19. Analitik bacarıqlar 1 2 3 4 

73.20. Sadiqlik 1 2 3 4 

74.21. Vətənpərvərlik 1 2 3 4 

75.Digər  

MALİYYƏ UNİVERSİTETİNİN (FINACADEMY) MƏZUNU MÜTƏXƏSSİS KİMİ SİZİN 

FİKRİNİZDƏ, TƏŞKİLATINIZDA İŞLƏMƏSİ ƏSASINDA HANSI PƏŞƏKİ 
XÜSUSİYYƏTLƏRDİR? 

(Bir neçə işarələyin) 

76. Təşəbbüs 1 

77. Müstəqil qərar qəbul etmək bacarığı 1 

78. Təşkilati bacarıqlar 1 

79. Dürüstlük 1 

80. Köməyə gəlmək istəyi 1 

81. Yeniliklərə həssaslıq 1 

82. Müəssisə 1 

83. Nəzakət 1 

84. Münaqişələri həll etmək bacarığı 1 

85. Ağıl, xeyirxahlıq 1 

86. Peşəkarlıq 1 

87. Məhdudiyyət 1 

88. Qərarların qəbulunda, sərəncamların icrasında rasionallıq 1 

89. Həssaslıq 1 

90. Xarici təcrübəyə istinad edərək 1 

91. Eqoizm 1 

92. Əks təqdirdə - əlavə edin 1 

MALİYYƏ UNİVERSİTETİNİN (FINACADEMY) MƏZUNLARINA SİZ VƏ YA 

HƏMKARLARINIZ NƏYƏ UYUN DEYİLSİNİZ? (Bir neçə işarələyin) 

93. Ambisiya dərəcəsi, özünə inam 1 

94. Peşəkar bilik səviyyəsi 1 

https://unilab.eucen.eu/
mailto:unilab@eucen.eu
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95. Müəyyən xarakter xüsusiyyətləri 1 

96. Münaqişə 1 

97. “Nazılıq hissi”nin olmaması 1 

98. Yüksək sosial tələblər 1 

99. Zəif motivasiya 1 

100. Yüksək maaş gözləntiləri 1 

101. İşdə səhlənkarlıq 1 

102. Zəif nizam-intizam 1 

103. Özünə şübhə 1 

104. Yüksək tənqidilik 1 

105. Öz fikri 1 

106. Əks təqdirdə - əlavə edin  
 

 

 

MALİYYƏ UNİVERSİTETİ TƏLƏBƏLƏRİNİN İXTİSAR TƏLİMİNİN 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ, ƏMƏK, MƏŞĞULLUK VƏ Peşə Bazarında NÜFÜRÜZÜNÜN 

ARTIRILMASI ÜÇÜN XÜSUSİ TƏKLİFLƏR VERMƏYƏ HAZIRSINIZ? 

Təklif yoxdur 1 

Bəli var 2 
 

GƏNCİ İŞƏ QƏBUL ETMƏNƏ BİRİNCİ, NƏYƏ DİQQƏT VERİRSİNİZ 
Mütəxəssis? (Bir neçə işarələyin) 

107. İxtisas, ixtisasın adı 1 

108. Şirkət profilində iş təcrübəsinin olması 1 

109. İstehsalat təcrübəsinin, stajın mövcudluğu 1 

110. Diplomdakı qiymətlər 1 

111. Elmi tədbirlərdə fəal iştirak 1 

112. Görünüş 1 

113. Valideynlərin sosial vəziyyəti 1 

114. Şəxsi və ailə əlaqələri 1 

115. Tövsiyə məktubları 1 

116. Dostlardan gələn zənglər 1 

117. Komandaya tez uyğunlaşma bacarığı 1 

118. Şəxsiyyət 1 

119. Digər 

120. SİZİN FİKİRİNİZƏ 21-ci ƏSRDƏ HANSI PƏKESİ VƏ ŞƏXSİ 
SƏRƏTƏTLƏR TƏLƏB OLACAQ. ONLARI SAYALASA? 

 

Cavablarınız üçün təşəkkür edirik! 
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