
Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində 
ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin

müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)



• Nostrifikasiya nədir?
• Kimlərin təhsil sənədləri nostrifikasiya olunmalıdır?
• Nostrifikasiya prosedurları necə aparılır?
• Nostrifikasiya ilə bağlı Nazirliyin müvafiq strukturu hansı
• işləri həyata keçirir?
• Nostrifikasiya prosedurlarının təkmilləşdirilməsi
• istiqamətində hansı işlər görülür?
• Nostrifikasiya ilə bağlı hansı statistik məlumatlar
• mövcuddur?
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Nostrifikasiya

Tanınma Ekvivalentliyin 
müəyyən edilməsi
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Tanınma

• Təhsil sənədinin 
Azərbaycan 
Respublikasının 
ərazisində 
qüvvədə 
olmasının 
təsdiqi 

Ekvivalentliyin 
müəyyən edilməsi

• İxtisasın dövlət 
təhsil 
standartlarına 
uyğunluğu

4



Nostrifikasiya alətləri (vasitələri)

Tanınma

Sorğular

Leqallaşma

Ekvivalentliyin 
müəyyən 
edilməsi

Ekspertiza
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Ali təhsil sahəsində ixtisasların 
tanınması

• Təhsil haqqında sənədin müvafiq təhsil müəssisəsi 
tərəfindən sənəddə göstərilən şəxsə verilməsi 
faktının təsdqilənməsi;

• Təhsil sənədinin dövlət nümunəli olması;
• Təhsil haqqında sənədin sahibinin təhsil 

müddətində təhsil aldığı dövlətdə olması;
• Təhsil haqqında sənədin onun verildiyi dövlət və 

yaxud beynəlxalq akkreditasiya qurumları 
tərəfindən tanınması;

Ali təhsil 
sənədinin 

hüquqi 
qüvvəsinin

təsdiqi
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Ali təhsil sahəsində ixtisasların tanınması
prosedurunun təşkili

- -



Sənəd 
qəbulu

Sorğuların 
göndərilməsi

Sorğuların cavabları 
daxil olduqdan, 

bütün çatışmayan 
sənədlər təqdim 

olunduqdan sonra 
sənədlərin 

araşdırılması

Araşdırma 
nəticəsində 

müvafiq rəyin 
verilməsi
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• https://nostrifikasiya.edu.az/frontend/
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https://nostrifikasiya.edu.az/frontend/


Düzgün apostil nümunələri
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Sənədin 
göndəril

məsi

Elektron 
şifrənin 

əldə 
edilməsi

Elektron şifrə ilə 
statusun 

yoxlanılması

Statuslarda 
son 

əməliyyatın 
görünməsi

Statuslar 
barədə 

məlumatın 
elektron 

ünvanlara 
göndərilməsi 
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Ali təhsil sahəsində ixtisasların ekvivalentliyinin
müəyyənləşdirilməsi



Tanınma Ekspertiza I ekspert II ekspert
III 

ekspert
Son 

mərhələ
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Ekspertiza zamanı nəzərə alınır

EkspertizaMəzmun

Həcm

Müddət Forma

Hüquqlar

Nəticələr
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• Göstərilənlərdən biri üzrə əsaslı mənfi rəy ekvivalentlik haqqında Şəhadətnamənin
verilməsinə imtina etmək üçün səbəb ola bilər.

• Xarici ixtisasın tanınması və nostrifikasiyasının müddəti sorğuların cavablarının daxil
olmasından və əlavə sənədlərin tələb olunmasından asılı olaraq bir aydan dörd ayadək
dəyişə bilər.

• 2015-ci ildən başlayaraq müraciət edənlər ekspertizanın son mərhələsində müsahibəyə
dəvət olunurlar.

• Müsahibə məzun hazırlığının təhsilin dövlət standartlarına uyğunluğunun yoxlanılması
məqsədi daşıyır və tədris dilində aparılır.

• Müsahibə nəticəsinin qənaətbəxş olmadığı təqdirdə vətəndaşa əsaslandırılmış cavab
məktubu göndərilir.

• Xarici ixtisasının tanınmaması barədə rəy alan müraciətçi müvafiq qaydada məhkəməyə
müraciət edə bilər.
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Nostrifikasiya üzrə statistika



İllər üzrə ali təhsil sənədlərinin tanınması üçün müraciət 
edənlərin sayı

1 2000 2
2 2001 1
3 2002 1
4 2003 2
5 2004 68
6 2005 154
7 2006 309
8 2007 792
9 2008 795

10 2009 934
11 2010 1027
12 2011 2142
13 2012 2421
14 2013 2024
15 2014 2253
16 2015 5240



2015-ci ildə xaricdə alınmış ixtisasların tanınması üçün ən çox müraciət daxil olan
ölkələr

Ölkə Daxil olan müraciət sayı İmtinaların ümumi müraciət
sayına faiz nisbəti

Gürcüstan 120 66.7
Rusiya Federasiyası 1685 18.7

Ukrayna 1405 11.0
İran İslam Respublikası 82 1.2

Böyük Britaniya 164 0.6
Türkiyə 661 0.0
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1. Gürcüstan 66,7% 
imtina 

2. Rusiya Federasiyası 
18,7% imtina3. Ukrayna 11% imtina

4. İran İslam 
Respublikası 1,2% imtina

5. Böyük Britaniya 0,6% 
imtina 6. Türkiyə 0% imtina

2015-ci ildə xaricdə alınmış ixtisasların tanınması üçün
ən çox müraciət daxil olan ölkələr və onların verilmiş 

imtina sayına görə sıralanması
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