
Savadlı Bacarıqlı Hazırlıqlı..



“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə

Dövlət Strategiyası”ndan çıxarış

• Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması;

• Təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsi;

• Təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə

mexanizmlərinin yaradılması;
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SABAH nədir?

SABAH-ın üstünlükləri nələrdir?

SABAH-ın məqsədi və hədəfləri nələrdir? 
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ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, kadr hazırlığının təmin 

edilməsi və ali təhsil sistemində yeni mühitin 

formalaşdırılması məqsədilə 2014/2015-ci tədris ilindən 

etibarən yaradılmış
SAvadlı, 

BAcarıqlı, 
Hazırlıqlı 

tələbələrdən ibarət qruplardır.
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SABAH-ın tələbəsi və müəllimi

KİMDİR? 

SABAH-ın tələbəsi

• I kursu bitirmiş

• Akademik göstəricilər 
(TQDK, ÜOMG)

• Məntiq və ingilis dili 
imtahanı

• Müsahibə

SABAH-ın müəllim-professor
heyəti

• Baza ATM-lərindən müsabiqə 
yolu ilə seçilmiş

• Xarici və ya beynəlxalq 
sertifikatlı müəllimlər və 
beynəlxalq təcrübə

• Sənaye müəssisələri, özəl və 
dövlət qurumlarından 
müsabiqə yolu ilə seçilmiş
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Statistika
• 11 baza ali təhsil müəssisəsi

• 1610 tələbə (II və III kurs)

• 6 ixtisas istiqaməti (təhsil, humanitar, təbiət, iqtisadiyyat, texniki, mədəniyyət)

• 45 ixtisas

• 500 nəfərdən artıq müəllim-professor heyəti
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Statistika
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Statistika: ixtisas istiqamətləri

% 
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Təhsilalanların inkişafı

Tədrisdə imkanlar

• Yenilənmiş tədris planı (syllabus)

• Tələbəyönümlü yanaşma

• Sənaye müəssisələri, özəl və dövlət qurumlarında təcrübə 
proqramları 

• İnteraktivlik

• İngilis dilli akademik qruplar

• İntensiv ingilis-dili dərsləri

• Fransız dili dərsləri
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Təhsilalanların inkişafı

Tədrisdənkənar imkanlar

• İnfoturlar

• Xaricdə təlim və mübadilə proqramları

• Master klasslar

• İntellektual yarışlar və debat klubu

• Könüllülük ... və
• Yataqxana

• SABAH təqaüdü
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Təhsilverənlərin inkişafı

• Yerli və xarici təlimlər (ADA Universiteti, Paris Sorbon Universiteti)
• Yay akademiyası
• Müasir tədris metodlarının tətbiqinə dəstək
• Qiymətləndirmə sorğusu 
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SABAH - İslahatların nümunəsidir!

• TƏDRİS prosesində müasir yanaşma ve metodlar;
• TƏLƏBƏlərin tədris və tədrisdənkənar fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi;
• TƏHSİLVERƏNlərin inkişafı və stimullaşdırılması;
• AKADEMİK VƏ BİZNES MÜHİTİ arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və 

inteqrasiyası;
• BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏN istifadə;
• TƏHSİLƏ investisiya
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bu gündən başlayır!

Uğurlu
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