NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ
DİSTANT TƏHSİL MƏRKƏZİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏ
"Təhsil
haqqında"
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununu,
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 22 may 2009-cu il tarixli "2009-2013-cü illərdə
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqrami"nın
həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 2.9-cu maddəsini, eləcə də, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamı ilə "Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın dördüncü strateji istiqamətini
əsas
götürərək
Naxçıvan
Dövlət
Universitetində
informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları əsasında təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil
müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması və həyata keçirilən digər tədbirləri nəzərə
alaraq məsafədən təhsilin (distant təhsil) həyata keçirilməsi qərara alınır.
Naxçıvan Dövlət Universitetində "Distant (məsafədən) təhsil - tədris prosesinin elektron,
telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması"
dır.
I bölmə
Distant Təhsil Mərkəzinin vəzifələri və strukturu:
1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Distant təhsil Mərkəzi ali təhsil müəssisəsi daxilində
ali təhsilin müxtəlif proqramlarını (bakalavr, magistratura, ixtisasartirma, əlavə təhsil,
online kurslar və s.) əhatə edir.
2. Distant Təhsil Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanununa, ona müvafiq
olaraq distant təhsillə bağlı Azərbaycan Respublikasında qəbul olunmuş digər
qanunvericilik aktlara, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Nizamnaməsinə, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 iyun 2017-ci il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş
“Kredit Sistemi ilə Tədrisin Təşkili qaydaları”na uyğun fəaliyyət göstərir.
3. Distant Təhsil Mərkəzi Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada
yaradıla, qeydiyyata alına, yenidən təşkil oluna və ləğv edilə bilər.
4. Naxçıvan Dövlət Universiteti Distant Təhsil Mərkəzinə qəbulda, tələbələrin tədris
planının seçilməsində və biliyinin qiymətləndirilməsində bütün ölkələrdən müraciət
edən tələbələr üçün bərabər imkanlar yaradılmasını təmin edir.
5. Distant Təhsil Mərkəzi Ali təhsil müəssisəsi nəzdində təhsil, elm və mədəniyyət
mərkəzi kimi aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:







hər bir şəxsin məsafədən intellektual, mədəni və mənəvi inkişafı, ali təhsil alma
və ixtisasartırma tələblərinin ödənilməsi;
online elmi araşdırmaların aparılması;
çoxpilləli ali təhsil müəssisəsində məsafədən yüksək ixtisaslı elmi kadrların
hazırlanması;
məsafədən ixtisasartıma və kadrların yenidən ixtisaslaşmasının təmin edilməsi;
Online konfransların və təlimlərin həyata keçirilməsi

6. Distant Təhsil Mərkəzi nəzdində xarici tələbələr üçün hazırlıq şöbəsi, eyni zamanda
online tədris mərkəzi və digər bölmələr ola bilər.
7. Distant Təhsil Mərkəzi təlimin forma və metodlarını müəyyən etmək, xarici
dövlətlərin vətəndaşlarını universitetə qəbul etmək, müəyyən olunmuş əmək haqqı
fondu çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin Nizamnaməsinə uyğun mərkəzə
cəlb olunan müəllimlərin əmək haqqını ödəmək, maliyyələşdirmənin müxtəlif
növlərindən istifadə etmək hüququna malikdir.
II bölmə
Distant Təhsil Mərkəzində tələbə qəbulu
8. Distant Təhsil Mərkəzi təhsili yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirir. Ödəniş
haqqının miqdarı universitet rəhbərliyinin təklifi əsasında Elmi Şura tərəfindən təsdiq
edilir.
9. Distant Təhsil Mərkəzi universitetin müvafiq ixtisaslarına (hələlik xarici dillər üzrə)
tələbə qəbulunu Universitetin müəyyən etdiyi qaydalar əsasında distant (məsafədən)
həyata keçirir.
10. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Distant Təhsil Mərkəzi xarici tələbə qəbulunu və
qəbul planını xaricdən olunan müraciətlər əsasında dövlət sifarişi nəzərə alınmaqla
(bakalavr, magistr, əlavə təhsil, ixtisasartırma) müstəqil müəyyən edir.
11. Distant Təhsil Mərkəzi müvafiq istiqamət (ixtisas) üzrə təhsil vermək hüququnu
sübut edən dövlət sənədi və ya sertifikatla tələbələri təmin etməyə borcludur.
III bölmə
Distant Təhsil Mərkəzinin tədris və elmi fəaliyyəti
12. Distant Təhsil Mərkəzində təhsilin ayrı-ayrı pillələrində təhsil müddəti, təhsil
standartları və müvafiq ixtisaslar üçün tədris planları Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin qəbul etdiyi təhsil stadartlarına və tədris planlarına uyğun universitetin
elmi-pedaqoji heyəti tərəfindən hazırlanır və Universitet Elmi Şurasında təsdiq edilir.

13. Distant Təhsil Mərkəzində strukturundan və çoxpilləliyindən asılı olaraq, müxtəlif
ali ixtisas təhsili, ali təhsildən sonrakı ixtisas təhsili, habelə ixtisasartırma və kadrların
yenidən hazırlanması və online kusrlar həyata keçirilə bilər.
14. Mütəxəssislərin hazırlanması və yenidən hazırlanması istiqamətləri (ixtisasları) ali
təhsil müəssisəsinə verilən və təhsil vermək hüququnu sübut edən dövlət sənədi ilə
müəyyən edilir və ali təhsil müəssisələrinin nizamnaməsində əks olunur.
15. Ali təhsil müəssisəsi nəzdində fəaliyyət göstərən Distant Təhsil Mərkəzi təhsil
prosesinin məqsədyönlü təşkili, tədrisin, forma, metod və vasitələrin seçilməsi yolu ilə
təhsilalanlara təhsil proqramlarını mənimsəmələri üçün zəruri şərait yaradır.
16.Distant Təhsil Mərkəzində tədris məşğələlərinin (dərslərin) aşağıdakı əsas növləri
müəyyənləşdirilir: online mühazirə, online məşğələ, online seminar, sərbəst işlər, virtual
diplom layihəsi (işi) və s.
IV bölmə
Distant təhsilin dövlət standartları
17. Naxçıvan Dövlət Universitetində Distant Təhsil Mərkəzi ixtisaslar üzrə ali təhsil
standatrlarını dünya standartlarına müvafiq olaraq universitetin elmi-pedaqoji heyəti
tərəfindən hazırlayır.
18. Həmin standart aşağıdakıları müəyyənləşdirir:









ali ixtisas təhsili sahəsində distant təhsili əhatə edən əsas anlayışları;
ali ixtisas təhsilinin strukturu və ali təhsil haqqında online sənədləri;
ali ixtisas təhsilinin əsas peşə təhsili proqramlarına olan ümumi tələbatı və
onların virtual həyata keçirilməsi şərtlərini;
ali təhsil müəssisələrinin distant təhsil tələbələrinin dərs yüklərini əhatə edən
ümumi normativlərini;
ali ixtisas təhsilinin məzmununun müəyyən olunmasında Distant Təhsil Mərkəzi
nin rolunu
standartın tələblərinə əməl olunmasına ictimai və dövlət nəzarətinin qaydalarını;
distant təhsilin istiqamət və ixtisaslarının siyahısını;
distant təhsil üzrə məzunlara ixtisas və istiqamətlər üzrə bakalavr hazırlığına
verilən tələblərin minimumunun məzmunu və səviyyəsini.

19. Tədris prosesində Distant Təhsil standartlarının tələblərinə əməl olunması
məcburidir.
20. Distant Təhsilin normativ müddəti “Tədrisin Kredit sisteminə uyğun qurulması
qaydaları”na müvafiq olaraq müəyyənləşir.

21. Naxçıvan Dövlət Universitetində Distant təhsil üzrə mütəxəssis hazırlığı üzrə
ixtisasların siyahısı və qəbul planı Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən
edilir.
22. Distant təhsil üzrə məzunlara iki dildə (Azərbaycan və ingilis dillərində) təhsili
bitirmək haqqında diplom (sertifikat) verilir. Diploma əlavədə (transkript) tədris edilmiş
bütün fənnlərin siyahısı, onların kreditlərinin miqdarı və uyğun imtahanlardan alınmış
qiymətlər öz əksini tapır.
23. Distant Təhsil Mərkəzində Bakalavr hazırlığının əsas peşə təlimi proqramlarına
ümumi humanitar, sosial-iqtisadi, təbiət elmləri, peşəyönümü fənləri ilə yanaşı,
ixtisaslar üzrə peşə hazırlığının elmi, texniki və mədəni sahəsini geniş əhatə edən
fənlərin tədrisi daxildir.
Distant Təhsildə normativ tədris müddəti bakalar pilləsində 3—4 il müəyyən olunur.
Həmin proqramın yerinə yetirilməsi nəticəsində tələbəyə hazırlandığı ixtisas və
istiqamətin adı, elmi dərəcəsi qeyd olunan diplomla (sertifikatla) təsdiq olunmuş
“Bakalavr” ixtisas dərəcəsi verilir.
24. Distant təhsil üzrə Magistratura hazırlığında dərin ixtisaslaşdırma aparılır, elmi
araşdırma bacarıqları və vərdişləri formalaşdırılır, xarici dillərin öyrənilməsinə xüsusi
diqqət yetirilir.
Normativ tədris müddəti 1, 5—2 il nəzərdə tutulur.
Həmin proqramın yerinə yetirilməsi nəticəsində tələbəyə hazırladığı ixtisasın adı, elmi
dərəcəsi qeyd olunan diplomla (sertifikatla) təsdiq olunmuş «magistr» elmi və ixtisas
dərəcəsi verilir.
25. Təhsil alanın bundan əvvəlki təhsili (ali və ya orta ixtisas) nəzərə alınmaqla,
normativ təhsil müddətinin qısaldılmasına icazə verilir.
26 Distant təhsili əhatə edən təhsilin digər formalarının tədris müddəti proqramın
müəyyən etdiyi zaman çərçivəsində dəyişə bilər.
27. Distant Təhsil Mərkəızinə sənəd qəbulu iyul ayının 1-dən başlayaraq 1 ay
müddətində davam edir.
28. Distant Təhsil üzrə dəsrlər oktyabr ayının 1-dən başlanır.

V bölmə
Distant Təhsil Mərkəzinin idarə olunması
29. Naxçıvan Dövlət Universiteti Distant Təhsil Mərkəzini idarə edən başlıca
subyektdir.
30. Distant Təhsil Mərkəzinin fəaliyyətinə bilavasitə rəhbərlik rektor tərəfindən
müəyyən edilmiş ali təhsilli şəxs tərədfindən icra edilir. Həmin şəxs ali təhsil
müəssisəsinin nizamnaməsinə müvafiq olaraq 5 il müddətinə (iki müddətdən artıq
olmayaraq) seçilir və özünü doğrultmadığı halda geri çağırılır.
VI bölmə
Distant Təhsil Mərkəzinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti və maddi-texniki bazası
31. Distant Təhsil Mərkəzinin maliyyələşdirilməsinin əsas mənbəyi tələbələrin
ödənişindən gələn vəsaitdir.
32. Distant Təhsil Mərkəzinin maddi-texniki bazasını Naxçıvan Dövlət Universitetinin
İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyalarını əhatə edən texniki vasitələr əhatə edir.
VII bölmə
Distant Təhsil Mərkəzinin beynəlxalq fəaliyyəti
33. Distant Təhsil Mərkəzi xarici əlaqələri və beynəlxalq əməkdaşlığı Naxçıvan Dövlət
Universitetinin müəyyən etdiyi beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində aparır.
34. Distant Təhsil Mərkəzi müvafiq ixtisaslar üzrə xarici ölkələrin müvafiq distant tədris
müəssisələri və təşkilatları ilə rektorun razılığı ilə birbaşa müqavilələr, sazişlər
bağlamaq hüququna malikdir.
35. Distant Təhsil Mərkəzi xarici ölkələrin təhsil müəssisələri, təşkilatları və qurumları
ilə, habelə beynəlxalq təşkilat və müəssisələrlə müstəqil surətdə təcrübə və kadr
hazırlığı mübadiləsi aparmaq, birgə online proqramlar həyata keçirmək, beynəlxalq
tədbirlərdə iştirak etmək və əməkdaşlığın başqa formalarını həyata keçirmək hüququna
malikdirlər.
36. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Distant Təhsil Mərkəzində təhsil
almaları, ixtisas artırmaları, dövlətlərarası razılaşmalar, universitetlərarası razılaşmalar,
Təhsil Nazirliyi ilə xarici ölkələrin müvafiq orqanları arasındakı razılaşmalar əsasında
həyata keçirilir.

