Tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən və ya
ixtisasdan digərinə köçürülməsi (bərpası)
qaydaları

Normativ baza
•

“Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində
təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik
məzuniyyət götürülməsinə dair Müvəqqəti Qaydalar” (Azərbaycan Respublikasının
təhsil nazirinin 14.02.2014-ci il tarixli 194 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur)
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Bütün növ köçürmələr (bərpalar) qış və yay tətili dövründə həyata keçirilir.

Köçürülmələrin (bərpanın) növləri
•

Bir təhsilalma formasından digərinə

•

Bir ixtisasdan digərinə

•

Bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə

•

Bir ixtisasdan və təhsilalma formasından digər ixtisasa və təhsilalma
formasına
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•

Bir təhsilalma formasından digərinə köçürmələr və tələbənin əvvəl təhsil aldığı ali təhsil
müəssisəsinə öz ixtisası üzrə bərpası tələbənin ərizəsi əsasında rektorun əmri ilə həyata
keçirilir.

•

Digər köçürülmələr (bərpalar) Təhsil Nazirliyinin razılığı əsasında aparılır.

•

Köçürülmə və bərpalar zamanı tələbə ərizə və müvafiq sənədlərlə Təhsil Nazirliyinə deyil,
köçürülmək (bərpa olunmaq) istədiyi ali təhsil müəssisəsinə müraciət edir.

•

Magistratura səviyyəsində tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən və ya ixtisasdan
digərinə köçürülməsinə yol verilmir. Həmin səviyyədə tələbələr yalnız təhsilalma
formasını dəyişmək, xaric olunanlar isə öz ixtisası üzrə əvvəl təhsil aldığı ali təhsil
müəssisəsinə bərpa olunmaq hüququna malikdirlər.
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Tələb olunan sənədlər
•

tələbənin təhsil müddətində fənlər üzrə topladığı kreditləri və qiymətləri özündə əks
etdirən sənəd (akademik transkript, dövlət xətti ilə təhsil alanlar istisna olmaqla, xaricdə
öz hesabına təhsil alan tələbələr - təhsil aldıqları dövlətin qanunvericiliyinə uyğun
legallaşdırılmış akademik transkript);

•

ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunarkən topladığı bal haqqında sənəd;

•

köçürülmə səbəblərini təsdiq edən sənədlər

•

xaricdə təhsil alanlar təhsil aldıqları müddətdə gediş-gəlişi təsdiq edən rəsmi sənədlər
(xarici pasportun surəti).

5

Köçürülmənin şərtləri
•

TQDK (DİM) tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında tələbənin topladığı bal qəbul
olunduğu ildə köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsində müvafiq ixtisas üzrə minimal
keçid balından az olmaması (bakalavriat səviyyəsində xarici ölkə ali təhsil müəssisəsində
təhsil alan tələbənin ailəsi və ya özü təhsil aldığı müddətdə ailə qurması ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikasına köçdükdə bu şərt nəzərə alınmır);

•

tələbənin qəbul olunduğu və köçürülmək istədiyi ixtisaslar TQDK (DİM) tərəfindən
müəyyən olunmuş eyni ixtisas qrupu daxilində olması;

•

Xarici ölkə ali təhsil müəssisələrindən köçürülmə məsələsinə baxılarkən tələbənin təhsil
aldığı ali təhsil müəssisəsinin dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələri reytinqlərində yer
alması;

•

tələbənin akademik göstəriciləri;
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•

Fəaliyyəti dayandırılan özəl ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələrin digər ali təhsil
müəssisələrinə köçürülməsi (bərpası) də bu Qaydalara uyğun həyata keçirilir. Həmin
tələbələrin köçürülməsi (bərpası) ilə bağlı müsbət qərar qəbul olunduğu təqdirdə və
şəxsi işləri Təhsil Nazirliyinin arxivində aşkar edildiyi halda sənədlər Nazirlik tərəfindən ali
təhsil müəssisələrinə təhvil verilir.
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