
 

UNEC-də MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ  

üzrə cari və aralıq qiymətləndirmənin  təşkili və keçirilməsi 

 

QAYDALARI  

 

Magistratura səviyyəsində təhsilin bütün illəri (I və II kurs) üzrə fənlərin 

attestasiyası cari və aralıq qiymətləndirmə əsasında həyata keçirilir. Cari və aralıq 

qiymətləndirmələrin hər biri 50 bal üzərindən aparılır. Cari qiymətəndirmə aktivlik 

balı və ara imtahanı əsasında, aralıq qiymətləndirmə isə sessiya imtahanı əsasında 

formalaşır.   

Cari qiymətləndirmə üzrə 50 balın 20 balı (aktivlik balı) semestr ərzində 

müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirilən bir kurs layihəsinin, 30 balı isə ara 

imtahanı əsasında formalaşır. Aralıq qiymətləndirmə üzrə 50 bal - test üsulu ilə 

distant və ənənəvi (imtahan zallarında) formada keçirilən sessiya imtahanı əsasında 

formalaşdırılır.   

Ara imtahanları - akademik təqvimlə müəyyən edilən dövrdə 1-7-ci tədris 

həftələri ərzində keçilmiş mövzular üzrə tərtib edilən məxfi testlər əsasında distant 

və ya ənənəvi (imtahan zallarında) formada keçirilir. Bu imtahanlar keçirilən zaman 

dərslər 1 tədris həftəsi müddətində dayandırılır və bu müddət hər semestr üzrə 

imtahan sessiyası üçün nəzərdə tutulmuş 5 həftənin 1 həftəsi ilə əvəz edilir.  

Zərurət yarandığı halda ara imtahanları şənbə günü də daxil olmaqla 6 gün 

ərzində keçirilir.  

İmtahanlar kurslar üzrə günaşırı (1,3,5 və ya 2,4,6-cı günlər), hər gün ərzində 

2 fənndən aparılır.  

Ara imtahanlarının cədvəli tərtib edilərkən fənlərin günlər üzrə çətinlik 

səviyyəsi nəzərə alınmaqla qruplaşdırılması imkan daxilində təmin olunur. Cədvəl 

6- cı tədris həftəsinin sonundak tərtib edilir, Tədris və təlim texnologiyaları üzrə 

prorektor tərəfindən təsdiq edilərək UNEC-in saytında elan edilir, habelə cədvəlin 

yerləşdiridiyi linklər təhsilalanların şəxsi kabinetlərinə göndərilir.  
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Ara imtahanlar zamanı hər bir fənn üzrə təhsilalnlara 15 test təqdim olunur. 

Testlərin hər biri 2 bal üzərindən qiymətləndirilir və səhv cavablandırılmış testlər 

düz cavablara təsir etmir. 

Qiymətləndirmə zamanı hər bir magistranta cəmi 30 dəqiqə (hər bir fənnə 15 

dəqiqə olmaqla) vaxt verilir. Distant və ya ənənəvi formada aparılmasından asılı 

olmayaraq verilən 30 dəqiqənin 2 fənn üzrə müxtəlif nisbətlərdə (məs: 1 fənnə 20 

dəqiqə, 2-ci fənnə 10 dəqiqə) istifadə olunması hər bir magistrantın özü tərəfindən 

müəyyən olunur.  

Ara imtahanlar üzrə üzrlü imtahanları (online imtahanlarda texniki problemi 

yarananlar da daxil olmaqla) 11-ci tədris həftəsi ərzində eyni qaydada keçirilir. 

Apellyasiya müraciətlərinin cavablandırılması isə ümumi qaydada (fakültə imtahan 

komissiyalarının təşkilatçılığı ilə) təmin edilir. Bu imtahanlar üzrə nəticələr kağız 

formasında arxivləşdirilmir.   

Aralıq qiymətləndirmə - test üsulu ilə distant və ya ənənəvi (imtahan 

zallarında) formada keçirilən sessiya imtahanı əsasında formalaşdırılır. Bu halda 

təhsilalnların qiymətləndirilməsi 50 bal üzərindən həyata keçirilir. İmtahan zamanı 

təhsilalnlara 50 test tapşırığı təqdim olunur və onların hər biri 1 bal nisbətindən 

hesaba alınır. Təhsilalanların səhv cavablandırdıqları testlər düz cavablara təsir 

etmir.  

Bu qiymətləndirmə zamanı fənlər üzrə testlərin məxfiliyi, habelə imtahan 

müddətləri UNEC Elmi Şurası tərəfindən təsdiq edilən müvafiq siyahıya uyğun 

olaraq təmin edilir. İmtahanların təşkili, keçirilməsi və nəticələri üzrə apellyasiya 

müraciətlərinin cavablandırılması isə qüvvədə olan ümumi qaydalara istinad 

edilməklə təmin olunur.    

Fənlər üzrə cari və aralıq qiymətləndirmə onların tədris formasından asılı 

olaraq aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:  

- Fənlər üzrə cari qiymətləndirmənin 20 balı təhsilalanların yerinə yetirdikləri 

layihə tapşırığı əsasında müəyyən edilən aktivlik balı hesabına, 30 balı isə  ara 

imtahanı əsasında formalaşdırılır. Aralıq qiymətləndirmə üzrə - 50 bal test üsulu ilə 

distant və ya ənənəvi (imtahan zallarında) formada keçirilən sessiya imtahanı 

əsasında formalaşdırılır.   
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Magistratura Mərkəzi üzrə kurs layihəsi tapşırığının  yerinə yetirilməsi 

QAYDALARI  

Magistratura səviyyəsi üzrə Magistratura Mərkəzində layihə tapşırığı 

aşağıdakı qaydada yerinə yetirilir:  

1. Müəllimlər tərəfindən qrupda olan hər bir magistranta fərqli kurs layihəsi  

mövzusu təqdim olunur. Mövzular fənlərin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq nəzəri və 

ya praktiki olmaqla müəllimlər tərəfindən müəyyən edilir.  

2. Layihə mövzuları müəllimlər tərəfindən şəxsi kabinetlərə 1-ci tədris 

həftəsində daxil edilməklə magistrantlara çatdırılır və layihənin son təqdim edilmə 

tarixi sistemdə qeyd olunur.  

3. Fənlərin xüsusiyyətindən asılı olaraq layihələrin həcmi Word formatında 

10 səhifəyədək ola bilər. Layihənin titul səhifəsi və ədəbiyyat siyahısı səhifə sayına 

aid edilmir. Mətn şriftinin ölçüsü 12 olmaqla Timеs Nеw Rоman, intеrval 1,5 və 

pt=0 оlmaqla tərtib edilir. Mətnin sоl bоş sahəsi – 30 mm, sağ bоş sahə – 10 mm, 

yuхarı və aşağı bоş sahələr – 20 mm, abzas 1,25 mm ölçüləri təyin edilir. Layihələr 

magistrantlar tərəfindən 13-cü tədris həftəsinədək şəxsi kabinetlərinə yüklənir və 

həmin layihə əsasında magistrant təqdimat hazırlayır.   

4. Layihənin qiymətləndirilməsi müəllim tərəfindən 13-14-cü tədris 

həftələrində seminar məşğələlərində 20 bal üzərindən həyata keçirilir. 10 bal 

layihəyənin qiymətləndirilməsi əsasında, 10 bal isə magistrantın 15 dəqiqə ərzində 

etdikləri təqdimat əsasında müəyyən edilir. Təqdimatda işin əsas məqamlarına və 

praktiki aspektlərinə yer verilir.  

5. Müəllim layihənin yazı qaydalarına və nəticələrin nəzəri uyğunluğunun hər 

birini - 5 bal üzərindən qiymətləndirməklə 10 balı, Layihənin təqdimatı və müəllim 

tərəfindən ünvanlanan sualların cavablandırılması əsasında isə 10 balı müəyyən 

etməklə Layihə tapşırığı üzrə hər bir magistrantın ümumilkdə 20 balını formalaşdırır. 

Yekun bal müəllimlər tərəfindən şəxsi kabinetlər vasitəsilə sistemə 15-ci tədris 

həftəsinin sonunadək daxil edilir.    

  


