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1. Ümumi müddəalar  

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 24 dekabr 

tarixli 348 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat 

və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili 

Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır.  

1.2. Bu Qaydalar Bakı Ali Neft Məktəbi (bundan sonra – BANM) ilə tələbə arasında 

könüllülük prinsipi ilə ödənişli əsaslarla həyata keçirilir və akademik borcların ləğv 

edilməsi, fənlərin prerekvizitliyi gözlənilməklə, humanitar fənlər bölümünə daxil 

olan və ali təhsil müəssisəsi  tərəfindən müəyyən edilən seçmə fənlərin 

kreditlərinin qazanılması, müvəffəqiyyət qazanılan fəndən qiymətin yüksəldilməsi, 

BANM-in təklif etdiyi ayrı-ayrı fənlər üzrə digər ali təhsil müəssisələrinin 

tələbələrinə müvafiq kreditlər qazanmasına şəraitin yaradılması zamanı yaranan 

münasibətləri tənzimləyir.  

 

2. Yay semestrinin təşkilinə dair tələblər 

 

2.1. Yay semestrinin təşkil edilməsi məqsədilə tələbələrin yaz semestri başa 

çatdıqdan sonra iyul ayınadək qeydiyyat aparılır. Yay semestrinin qrupları 

tələbələrin sayı  ən azı 3 nəfər (fənnin xüsusiyyətindən və tədrisin formasından 

asılı olaraq) olduqda müəyyən edilir. Müraciət etmiş tələbələrin sayı, fənnin 

xüsusiyyəti və tədrisin forması nəzərə alınaraq qeydiyyat proseduru bitdikdən 1 

gün sonra yay semestrinin təşkil edilib edilməməsi barədə tələbələrə məlumat 

verilir.   

2.2. Yay semestrində qrup üçün müəyyən edilmiş minimum say təmin olunmadıqda 

tələbə digər iki tələbənin ödəniş öhdəliyini könüllü üzərinə götürərək yay 

semestrinin təşkili üçün müraciət edə bilər.   

2.3. Yay semestri imtahan sessiyası başa çatdıqdan sonra 15 iyul tarixindən gec 

olmayaraq təşkil olunur. Yay semestrinin (nəzəri təlim və imtahanlar) müddəti 6 

(altı) həftədir və imtahan müddəti 1 (bir) həftədən artıq olmamaqla, yay 

semestrinin sonuncu həftəsində təşkil edilir. Yay semestri və imtahanlar növbəti 

semestrin başlanmasına 2 həftə qalanadək başa çatdırılır.  



 
 

2.4. Yay semestrində tələbənin götürdüyü fənlər üzrə kreditlərin cəmi 10-dan artıq 

olmamalıdır   

2.5. Fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25 faizindən çoxunda iştirak etməyən 

tələbə imtahana buraxılmır. Bu tələbə semestrdə fənn (fənlər) üzrə müəyyən 

edilmiş dərslərin 50 faizindən çoxunda iştirak etdiyi halda o, həmin fənni (fənləri) 

yay semestrində təkrar götürmək hüququna malikdir.  

2.6. Tələbə əvvəlki imtahan sessiyalarında müvəffəqiyyət qazandığı fəndən qiymətini 

yüksəltmək üçün yay imtahan semestrində həmin fənni yenidən götürərək 

dinləməklə imtahan verir. Tələbə öz məqsədinə nail olmadıqda, onun əvvəl 

topladığı bal qüvvədə qalır.  

2.7. Yay semestrində üzrlü səbəblərdən –xəstələnməsi, ezamiyyətdə, yaşayış 

yerindən kənarda məzuniyyətdə olması, yaxın qohumunun vəfatı və şəxsin 

iradəsindən asılı olmayan digər hallarla bağlı imtahanda iştirak etməyən tələbələr 

üçün növbəti semestr başlayanadək bir dəfə imtahan təşkil olunur.  

2.7.1. Qeyd: 2.7-ci bənddə tələbənin «yaxın qohumu» dedikdə, atası, anası, 

babası, nənəsi, əri (arvadı), uşaqları, bacıları, qardaşları, qudaları, ərinin 

(arvadının) valideynləri, qardaşları, bacıları başa düşülməlidir. Tələbənin 

digər qohumlarının vəfatı ilə əlaqədar imtahanda iştirak etməməsi rektor 

tərəfindən üzürlü hal hesab edilə bilər.  

 

 

3. Yay semestrində ödəniş qaydaları  

3.1. Təşkil edilmiş yay semestrinin ödənişi ixtisas üzrə illik təhsil haqqını 60-a bölərək 

nəticəni hər fənnin kreditinə vurmaqla müəyyənləşdirilir.  

3.2. Yay semestrinin təşkil olunmasının mümkünlüyü barədə tələbələrə məlumat 

verildikdən 2 (iki) iş günü ərzində yay semestrinin ödənişi BANM-in bank hesabına 

ödənilir.  



3.3. Yay semestri üçün təşkil edilmiş qrupda müəyyən olunmuş minimum tələbə sayı 

ödəniş olunmaması ilə əlaqədar tam olmadıqda və Qaydaların 2.2-ci bəndinin 

icrası ilə bağlı tələbə tərəfindən razılıq verilmədikdə yay semestri həmin fənn üzrə 

təşkil olunmur, ödəniş etmiş tələbəyə həmin məbləğ geri qaytarılır.  

3.4. Bu hissədə nəzərdə tutulmayan digər hallarla əlaqədar ödənilmiş məbləğ geri 

qaytarılmır.  

 

 


