
Azərbaycan İqtisad Dövlət Universitinin (UNEC) Əlilliyi olan tələbələr üçün 

Mərkəzin 2017/2018-ci tədris ili üçün tədbirlər planı 

  

 Tədbirin adı İcra müddəti Məsul şəxs və qurum 

1 Mərkəzin fəaliyyəti haqqında maarifləndirmə işinin təşkili 

1.1 Mərkəzin fəaliyyətini əks etdirən məlumatlarını 

UNEC-in rəsmi internet səhifəsində 

yerləşdirilməsi (www.unec.edu.az) 

sentyabr 2017 Mərkəz, və Marketing 

və kommunikasiya 

departamenti  

1.2 Mərkəzin fəaliyyətini əks etdirən broşüra və 

bukletlərin nəşr olunması 

sentyabr-

oktyabr 2017 

Mərkəz   

1.3 Dövlət qurumları, digər tədris müəsissələri ilə, 

qeyri-dövlət təşkilatları ilə əməkdaşlığın 

qurulması 

Daimi Mərkəz  

1.4 Radio-UNEC-də mütəmadi Mərkəzin fəaliyyəti 

haqqında, eləcə də əlilliyi olan tələbələrlə birgə 

verilişlərin yayınlanması 

Mütəmadi Mərkəz və Yaradıcılıq 

Mərkəzi 

1.5 KİV-də Mərkəz haqqında məlumatların 

yerləşdirilməsi, video çarxı hazırlayıb sosial 

şəbəkələrdə yerləşdirilməsi 

Tədris ilinin 

əvvəli 

Mərkəz və Marketing və 

kommunikasiya 

departamenti 

1.6 UNEC-də təhsil alan tələbələrin valideynlərilə 

görüşlərin keçirilməsi 

sentyabr- 

oktyabr 2017 

Mərkəzin, Beynəlxalq 

əlaqələr departamenti 

1.7 UNEC-in tələbələri üçün maarifləndirici 

təlimlərin və görüşlərin təşkil edilməsi 

Mütəmadi Mərkəz və Marketing və 

kommunikasiya 

departamenti 

2. Tədbirləri yerinə yetirilməsi və Mərkəzin işinin nəzəratinin təşkili 

2.1 Məsləhət komitəsi, Qiymətləndirmə komitəsi və 

Tələbə təşikilatlarının üzvləri ilə görüşlərin 

keçirilməsi 

Mütəmadi Mərkəz və bütün 

aidiyyatı olan strukturlar 

3 Tədris prosesində əlilliyi olan tələbələrlə işinin təşkili 



3.1 Mərkəzin internet səhifəsi vasitəsilə əlilliyi olan 

tələbə qeydiyyatdan keçirilməsi (Qeydiyyat 

forması Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində 

təqdim olunur); Əlilliyi olan tələbədən müvafiq 

sənədlərin (şəxsiyyət vəsiqəsi, əlilliyini təstiq 

edəcək sənədin və s.) təqdim olunması tələb 

olunur. 

Hər semestrin 

ilk həftəsi 

Mərkəz, fakultə 

dekanlıqları 

3.2 Mərkəzin təqdim etdiyi imkanlar və təhsil 

alacağı fakültə haqqında məlumatların verilməsi 

Hər semestr ilk 

həftəsi 

Mərkəz 

3.3 Əlilliyi olan tələbələrin dərs cədvəlinin 

müəyyənləşdirilməsi  

Hər semesrt Mərkəz 

3.4 Əlilliyi olan tələbələr üçün ehtiyac yarandıqda 

dərsdən öncə məsləhət saatlarının təşkil edilməsi 

Mütəmadi Mərkəz 

3.5 Tələbələrin tədris prosesində iştirak edəcək 

professor- müəllim heyəti üçün təlimlərin təşkil 

edilməsi.(Bu sahə üzrə mütəxəssislər dəvət 

olunacaqdır). 

Hər semestr Mərkəz, dekalıqlar 

3.6 Əlliliyi olan tələbələrə dərs materiallarının 

müvafiq formata çevrilməsini təmin edilməsi. 

(Brayl əlifbasına, audio formata, surdo tərcümə 

və s.). Mərkəz əlilliyi olan tələbələrin dərsdə 

müəllimin səsinin yazılmasına dəstək 

göstərəcəkdir.  

Mütəmadi Mərkəz, UNEC-in 

kitabxanası 

3.7 Əlilliyi olan tələbələrin imtahan prosesində 

iştirakı. (Onlar bunun üçün imtahan vaxtından 

10 gün əvvəl internet vasitəsilə və yaxud birbaşa 

mərkəzə müraciət etməlidirlər.)  

Sesiya ərzində Mərkəz, Tədrisin 

keyfiyyəti 

qiymətləndirilməsi və 

idarə edilməsi mərkəzi 

3.8 Müxtəlif  müsabiqələrdə (elmi, mədəni, sosial və 

s.) elmi seminarlarda və konfranslarda iştirakını 

təskil edilməsi 

Mütəmadi Mərkəz, Marketing və 

kommunikasiya 

departamenti, Tələbə 

təşkilatları 

3.9 Əlilliyi olan tələbələrin əlavə istedadlarının və 

xüsusi bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün 

tədbirlərin təşkil edilməsi. 

Mütəmadi Mərkəz, Marketing və 

kommunikasiya 

departamenti, Tələbə 

təşkilatları 

4. Tələbələrin sosial fəaliyyətinin və asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi işinin təşkili 

4.1 Əlilliyi olan tələbələrin tədrisə və universitetin 

sosial həyatına uyğunlaşması prosesində yarana 

Mütəmadi Mərkəzin koordinatoru 



biləcək mənəvi-psixoloji problemlərin aradan 

qaldırılması üçün Mərkəzə müvafiq könüllü 

mütəxəsislərin cəlb edilməsi 

və psixologu 

4.2 UNEC tələbələrinin iştirakı ilə könüllülər  işçi 

qrupunun yaradılması. (Mütəxəssislər tərəfindən 

əlilliyin növünə görə onlara təlimlər 

keçiriləcəkdir)  

Hər tədris 

ilinin əvvəlində 

Tələbə rektor, Tələbə 

təşkilatları 

4.3 Əlliliyi olan tələbələrin Universitetin Tələbə 

təşkilatlarının işinə cəlb edilməsi 

Mütəmadi Tələbə rektor, Tələbə 

təşkilatları 

4.4 Əlilliyi olan tələbələrin UNEC-in maraq 

dərnəklərinə cəlb olunması, yaradıcılıq 

təşəbbüslərinin dəstəklənməsi (sərgilərin, 

müsabigələrin təşkil edilməsi) 

Mütəmadi Mərkəz Tələbə rektor, 

Tələbə təşkilatları 

4.5 Əlilliyi olan tələbələrlə gəzintilərin təşkil 

edilməsi 

Mütəmadi Mərkəz, Marketing və 

kommunikasiya 

departamenti, Tələbə 

təşkilatları 

4.6 Mərkəzdə əlilliyi olan tələbələr üçün istirahət 

guşəsinin yaradılması 

May 2016 Mərkəz 

5. Tələbələrin sağlamlığına nəzərət 

5.1 Əlilliyi olan tələbələrin tibbi müəyənələrdən 

keçməsinə nəzərət edilməsi 

Mütəmadi Mərkəz 

5.3 Valideynlərlə görüşlərin təşkil edilməsi Mütəmadi Mərkəz 

 

Qeyd: UNEC–də “Əliliyi olan tələbələr üçün mərkəz ” (“Center for Students with disabilities”) 

yaradılmışdır və Elmi Şuranın 29 iyun 2015-ci il tarixli  139 №-li qərarı ilə Mərkəzin 

“Əsasnaməsi” təsdiq olunmuşdur.  

 

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetin 

Əlilliyi olan tələbələr üçün mərkəzin koordinatoru   Sevinc Məhsimova 

 


