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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Tələbələr üçün imtahan sistemi 

Təlimatı 

İmtahan sisteminə daxil olmaq üçün tələbə ilk öncə şəxsi kabinetə daxil olmalıdır.Şəxsi kabinetə daxil olmaq 

üçün UNEC-in rəsmi saytı olan http://unec.edu.az/ daxil olmaq lazımdır.Burada Şəxsi kabinet  xanasının 

üzərinə sıxmaq lazımdır (Şəkil 1). 

 

 

(Şəkil 1) 

Şəxsi kabinetə daxil olmaq üçün öncədən təqdim olunmuş istifadəçi adı və şifrə daxil edilir və kabinetə daxil 

olunur (Şəkil 2). Şəxsi kabinetdə tələbə təyin edilmiş imtahanlarının siyahısını, tarixlərini, başlama və bitmə 

saatlarını, giriş ballarını, imtahanların növlərini, imtahanlara daxil olmaq üçün lazım olan istifadəçi adlarını və 

parollarını görür 

 

 

(Şəkil 2) 

http://unec.edu.az/
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Şəxsi kabinetdə tələbə imtahan cədvəli bölməsində imtahanlarla bağlı ətraflı məlumatlarla tanış ola bilər 

(Şəkil 3). 

 

 

(Şəkil 3) 

 

Tələbə imtahan zalına daxil olduqda Elektron imtahandan keçəcəyi kompüterinin ekraında bu pəncərə ilə 

qarşılaşır.Şəxsi kabinetdə müvafiq imtahan üçün təyin edilmiş istifadəçi adı və parolu daxil edilir  (Şəkil 4). 

 

 

(Şəkil 4) 
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İstifadəçi adı və parol daxil edildikdən sonra yeni bir pəncərə açılır.Bu pəncərədə tələbə imtahan verdiyi 

fənni, imtahana giriş balını, imtahana düşəcək sualların sayını və imtahan vaxtı ilə tanış olur (Şəkil 5). 

 

 

(Şəkil 5) 

Daha sonra imtahana başlamazdan qabaq İmtahan qaydalarının üzərinə sıxaraq imtahan qaydalarını oxuyur 

və İmtahan qaydaları ilə tanış oldum və razıyam xanasına sıxaraq imtahana hazır olduğunu təsdiqləyir. Başla 

düyməsini sıxaraq imtahana daxil olunur (Şəkil 6). 

 

 

(Şəkil 6) 
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Burada tələbə imtahana düşən bütün sualların siyahısını görür.Tələbə istədiyi sualın üzərinə sixaraq imtahana 

başlaya bilər. (Şəkil 7) 

 

 

(Şəkil 7) 

Tələbə istədiyi sualın üzərinə sıxdiqdan sora sual cavabları ilə görünür. Düzgün cavabı qeyd edərək Əvvəlki və 

ya Növbəti düymeəsini sıxaraq digər suallara keçilir. Bu qayda ilə bütün suallar cavablandırılır. Sonra 

cavablandırmaq istədiyi sual olduqda cavabı qeyd ederek və ya cavabı qeyd etmədən sağ yuxarı hissədə Qeyd 

et düyməsi sıxılır. (Şəkil 8) 

 

 

(Şəkil 8) 
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Sualların hamısı cavablandırıldıqdan sonra və ya hələ sualların cavablandırılması bitməmiş tələbə sualların 

vəziyyətinə baxmaq üçün alt sağ tərəfdəki Bütün suallar düyməsini sıxılmalıdır. Bütün suallar  düyməsı 

sıxıldıqda cavablandırılmış, cavablandırılmamış və qeyd olunmuş sualların siyahısı görünür.Pəncərənin Alt sol 

tərəfindəki İmtahan düyməsi sıxılaraq və ya siyahıdakı istənilən sualın üzərinə sıxaraq imtahana davam edilir. 

(Şəkil 9) 

 

 

(Şəkil 9) 

 

Alt sağ tərəfdəki Qeyd olunanlar  (Şəkil 9) düyməsi sıxıldıqda isə qeyd olunmuş sualların siyahısı çıxır (Şəkil 

10) 

 

 

(Şəkil 10) 
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İmtahanı bitirmək istədikdə isə alt sağ tərəfdəki Cari vəziyyət düyməsi sıxılır və yeni pəncərə açılır.Burada 

Imtahan düyməsi sıxıldqda yenidən imtahan sisteminə qayıtmaq mümkündür. (Şəkil 11) 

 

(Şəkil 11) 

 

 

Bitir düyməsi sıxıldıqda bildiriş pəncərəsi açılır. Burada ok düyməsi sıxıldıqda imtahan bitirilmiş olur. (Şəkil 12) 

 

 

(Şəkil 12) 
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Yeni pəncərə açılır və bu pəncərədə tələbə  imtahanın nəticəsini görür. İmtahan nəticəsini pəncərəsi 30 

saniyə aktiv olur. Əgər tələbə yenidən həmin nəticələr ilə tanış olmaq istəyirsə bir daha imtahan giriş adını və 

şifrəsini daxil edir və nəticə ilə tanış ola bilər.  (Şəkil 13) 

 

 

(Şəkil 13) 

 

 

İmtahan bitdikdən sonra tələbə şəxsi kabineti vasitəsi ilə imtahan nəticələri ilə tanış ola bilər. Bunun üçün 

şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra İmtahan nəticələri bölməsinə giriş edilməlidir. (Şəkil 14) 

 

 

(Şəkil 14) 


