UNEC
Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
2018-2019 Tədris İli
Akademik Təqvim
Başlama-Bitmə Tarixi

Açıqlama

Sentyabr 2018
04.09.2018 – 14.09.2018
Çərşənbə Axşamı – Cümə

2018-2019 tədris ili payız semestri üçün fərdi tədris
planlarında dəyişiklik edilməsi 1

17.09.2018

I kurslar üçün payız semestrinin başlanması 2

Bazar ertəsi

Oktyabr 2018
01.10.2018 – 05.10.2018
Bazar ertəsi – Cümə

01.10.2018 – 26.10.2018
Bazar ertəsi – Cümə

15.10.2018 – 09.11.2018
Bazar ertəsi - Cümə

II kursların dissertasiya işi ilə bağlı I hesabatı
(Tədqiqatlar, İnnovasiya və Kommunikasiya) 3
Dissertasiya işi mövzularının seçilməsi 4
II kurslar üçün Elmi pedaqoji təcrübə 5

Noyabr 2018
05.11.2018 – 16.11.2018

Payız semestri Ara imtahanları 6

Bazar ertəsi – Cümə

12.11.2018 – 07.12.2018

II kurslar üçün Elmi tədqiqat təcrübəsi 7

Bazar ertəsi - Cümə

Dekabr 2018
03.12.2018 – 07.12.2018
Bazar ertəsi – Cümə

II kursların dissertasiya işi ilə bağlı II hesabatı
(Tədqiqatlar, İnnovasiya və Kommunikasiya) 8

Yanvar 2019
07.01.2019 – 25.01.2019

Payız semestri Final imtahanları 9

Bazar ertəsi – Cümə

28.01.2019 – 01.02.2019
Bazar ertəsi – Cümə

i. Üzürlü səbəbdən dolayı imtahan
ii. Təkrar imtahan 10

Fevarl 2019
04.02.2019 – 08.02.2019
Bazar ertəsi – Cümə

11.02.2019 – 14.02.2019

2018-2019 tədris ili yaz semestri üçün fərdi tədris
planlarının tərtib edilməsi 11

Bazar ertəsi – Cümə Axşamı

2018-2019 tədris ili yaz semestri üçün fərdi tədris
planlarında dəyişiklik edilməsi 12

19.02.2019

I kurslar üçün yaz semestrinin başlanması 13

Bazar ertəsi

18.02.2019 – 22.02.2019
Bazar ertəsi – Cümə

II kursların dissertasiya işi ilə bağlı III hesabatı
(Tədqiqat İşinin Aparılması) 14

Başlama-Bitmə Tarixi

Açıqlama

Aprel 2019
08.04.2019 – 19.04.2019

Yaz semestri Ara imtahanları 15

Bazar ertəsi – Cümə

22.04.2019 – 26.04.2019
Bazar ertəsi – Cümə

II kursların dissertasiya işi ilə bağlı IV hesabatı
16
(Tədqiqat İşinin Aparılması)

May 2019
13.05.2019 – 24.05.2019
Bazar ertəsi – Cümə

II kurslar üçün dissertasiya işlərinin elektron və
cildlənmiş versiyasının təhvili 17

İyun 2019
03.06.2019 – 21.06.2019

Yaz semestri Final imtahanları 18

Bazar ertəsi – Cümə

24.06.2019 – 28.06.2019
Bazar ertəsi – Cümə

21.06.2019 – 05.07.2019
Bazar ertəsi – Cümə

i. Üzürlü səbəbdən dolayı imtahan
ii. Təkrar imtahan 19
Yay məktəbinə qeydiyyat 20
II kurslar üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsi 21

İyul 2019
01.07.2019 – 05.07.209

Növbəti tədris ili üçün fərdi tədris planlarının tərtibi 22

Bazar ertəsi – Cümə

08.07.2019 – 09.08.2019

Yay semestri tədris müddəti 23

Bazar ertəsi – Cümə

Avqust 2018
12.08.2019 – 16.08.2019

Yay semestri imtahan sessiyası 24

Bazar ertəsi – Cümə

19.08.2019 – 23.08.2019
Bazar ertəsi – Cümə

Üzürlü səbəbdən dolayı imtahan25

UNEC
Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
2018-2019 Tədris İli
Akademik Təqvim Qeydləri
Açıqlaması

№

1

Magistrant payız semestri üzrə fərdi tədris planında açılan dərslər içərisindən istədiyi dəyişikliyi edə
bilər.

2

I kurslar üçün 2018-2019 tədris ili üzrə payız semestrinin başlanması.

3

Tədqiqatlar, İnnovasiya və Kommunikasiya passiv dərs olub, 6 kreditdir (AKTS). Magistrant hər
hesabatına görə qiymətləndirilir və qiymətləndirmə mərkəzin idarə heyətinin qərarı ilə formalaşdırılan
komissiya və dissertasiya işi rəhbəri tərəfindən aparılır. Dissertasiya işinin I hesabatında magistrant;
o Dissertasiya işinin planı, ədəbiyyat siyahısının ilkin forması, dissertasiya işində tətbiq olunacaq
metod barəsində 5 səhifəlik hesabatı elmi rəhbərinə təhvil verməlidir.

4

Magistrant fərdi şəkildə araşdırma aparmaq istədiyi sahə üzrə mövzu müəyyənləşdirərək dissertasiya işi
mövzusunu müəyyən edir.

5

Magistrant 4 həftəlik elmi pedaqoji təcrübə müddətində bakalavr səviyyəsi üzrə minimum 5 dərs (2
seminar, 3 mühazirə) olmaqla elmi rəhbərlə bərabər və ya sərbəst dərs tədris etməlidir.

6

Magistrant payız semestrinin 8-ci və 9-cu həftələrində imtahanlarda iştirak edərək semestr sonu
imtahanlara qədər müəyyən bal yığa bilər. Ara imtahan balı 40 üzərindən hesablanır. Eyni zamanda
magistrant ara imtahanından əlavə olaraq smestr ərzində 10 ballıq layihə yazaraq təqdim edir. Beləliklə
magistrantın smestr ərzindəki balı ara imtahanında və layihədən topladığı ballar əsasında formalaşır və
bu bal maksimum 50 ola bilər.

7

4 həftəlik elmi praktiki təcrübə müddətində;
o Magistrant universitet, fakültə və kafedraların inzibati strukturlarında praktiki işlərdə iştirak
etməlidir.
o Tələb olduğu təqdirdə müxtəlif dövlət və ya özəl sektor strukturlarında təcrübəçi olaraq iştirak
etməlidir.
o Magistrant akademik biliklərinin təkmilləşdirməsi məqsədi ilə BMDM tərəfindən təsdiq edilən
master classlarda iştirak etməlidir.
o Magistrant ən az 1 dəfə elmi məqaləsini approbasiya etməlidir.

8

Dissertasiya işinin II hesabatında magistrant;
o Dissertasiya işinin birinci bölümü haqqında minimum 5 səhifəlik hesabatı (ədəbiyyat siyahısı ilə
birlikdə) elmi rəhbərə təhvil verməlidir.

9

Magistrant payız semestri ara imtahanlardan yığdığı balla semestr sonu imtahanlarda iştirak edə bilər.
Final imtahan balı 50 üzərindən hesablanır və keçid balı 51-dir.
i.

10

ii.

Üzürlü səbələrdən dolayı imtahanlarda iştirak edə bilməyən magistrantlar üçün yenidən imtahan
təşkil edilir.
Payız semestri üzrə akademik borcu qalan magistrantlar üçün təkrar imtahan təşkil olunur. Hər
magistrant maximum 2 fənn üzrə təkrar imtahan verə bilər.

11

2018-2019 tədris ilinin yaz semestri ərzində magistrant maximum 40 kredit (AKTS) seçərək alacağı
məcburi və seçməli dərslər üzrə fərdi tədris planı doldurularaq qeydiyyatdan keçə bilər.

12

Magistrant yaz semestri üzrə fərdi tədris planında açılan dərslər içərisindən istədiyi dəyişikliyi edə
bilər.

13

I kurslar üçün 2018-2019 tədris ili üzrə yaz semestrinin başlanması.

№

Açıqlaması

14

Tədqiqat İşinin Aparılması passiv dərs olub, 6 kreditdir (AKTS). Dissertasiya işinin III hesabatında
magistrant;
o Dissertasiya işinin ikinci bölümü haqqında minimum 5 səhifəlik hesabatı (ədəbiyyat siyahısı ilə
birlikdə) elmi rəhbərə təhvil verməlidir. Daha öncə I və II hesabatın hər ikisini vəya hər hansı birini
təqdim etməmiş magistrant III hesabat yerinə I hesabatı təqdim edir.

15

Magistrant yaz semestrinin 8-ci və 9-cu həftələrində imtahanlarda iştirak edərək semestr sonu imtahanlara
qədər müəyyən bal yığa bilər. Ara imtahan balı 40 üzərindən hesablanır. Eyni zamanda magistrant ara
imtahanından əlavə olaraq smestr ərzində 10 ballıq layihə yazaraq təqdim edir. Beləliklə magistrantın
smestr ərzindəki balı ara imtahanında və layihədən topladığı ballar əsasında formalaşır və bu bal
maksimum 50 ola bilər.

16

Dissertasiya işinin IV hesabatında magistrant;
o Dissertasiya işinin ümumi gedişatı və nəticələri haqqında minimum 5 səhifəlik hesabatı (ədəbiyyat
siyahısı ilə birlikdə) elmi rəhbərə təhvil verməlidir. Daha öncə I və II hesabatın hər ikisini vəya hər
hansı birini təqdim etməmiş magistrant IV hesabat yerinə II hesabatı təqdim edir.

17

Magistrant göstərilən müddət ərzində dissertasiya işinin elektron və cildlənmiş versiyasını mərkəzə təhvil
verməlidir.

18

Magistrant yaz semestri ara imtahanlardan yığdığı balla semestr sonu imtahanlarda iştirak edə bilər. Final
imtahan balı 50 üzərindən hesablanır və keçid balı 51-dir.
i.

19

ii.

Üzürlü səbələrdən dolayı imtahanlarda iştirak edə bilməyən magistrantlar üçün yenidən imtahan təşkil
edilir.
Yaz semestri üzrə akademik borcu qalan magistrantlar üçün təkrar imtahan təşkil olunur. Hər
magistrant maximum 2 fənn üzrə təkrar imtahan verə bilər.

20

Magistrant həm payız, həm də yaz semestri ərzində akademik borcu qaldığı dərsləri keçmək üçün yay
məktəbindən qeydiyyatdan keçə bilər. Yay məktəbinə qeydiyyatdan keçə bilmək üçün magistrantın semestr
ərzində həmin dərslər üzrə minimum 50% davamiyyəti olmalıdır.

21

Dissertasiya işini təhvil vermiş və plagiatdan keçmiş magistrantlar müəyyən edilmiş müddət ərzində
dissertasiya işini müdafiəyə etməyə haqq qazanırlar.

22

2019-2020 tədris ilinin payız semestri üçün magistrant maximum 40 kredit (AKTS) seçərək alacağı
məcburi və seçməli dərslər üzrə fərdi tədris planı doldurularaq qeydiyyatdan keçə bilər.

23

Yay semestri tədris müddəti 5 həftədir.

24

Magistrantın seçdiyi dərslər üzrə imtahan sessiyası 1 həftədir.

25

Üzürlü səbələrdən dolayı imtahanlarda iştirak edə bilməyən magistrantlar üçün yenidən imtahan təşkil
edilir.

