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Təlimçilər



Elektron Universitet Modelinin 
Üstünlükləri 

• Dərs zamanı hər hansı əlavə avadanlığa (flashcard, CD) ehtiyac yoxdur
• Fakültələr üzrə dərs cədvəllərinin elektronlaşdırılması və dərs cədvəlləri 

haqqında müəllim və tələblərin elektron qaydada məlumatlandırılması,
• Elektron jurnalların tətbiqi nəticəsində imtahana qədərki balların 

(kollokvium, seminar balları, sərbəst işlər və dəvamiyyət) elektron 
qaydada hesablanması;

• Tədris materiallarının elektronlaşdırılması (mühazirə mətnlərinin, • Tədris materiallarının elektronlaşdırılması (mühazirə mətnlərinin, 
təqdimatların, dərs üzrə əlavə materialların və s.);

• Təqvim-tematik planların və sillabusların elektronlaşdırılması;
• Tələbələr tərəfindən hər semestr üzrə tədris prosesinin keyfiyyəti ilə 

əlaqədar müəllimləri elektron qaydada qiymətləndirilməsi;
• Differensial əmək haqqı sisteminin tətbiq edilməsi və professor-müəllim 

heyətinin elmi, pedaqoji və şəxsi inkişaf fəaliyyətlərinin 
qiymətləndirilməsi;

• Kollokviumların və imtahanların elektron qaydada keçirilməsi;
• Universitet üzrə professor-müəllim heyətinin və tələblərin vahid elektron 

platformasının yaradılması və s. 



Təlimin proqramı

• Şəxsi kabinetindən istifadə

• Elektron Jurnalların istifadəsi (davamiyyət, kurs işi 
və sərbəst işlərin qeydiyyatı)

• Şəxsi kabinetin fayl bölməsi (Təqdimatların • Şəxsi kabinetin fayl bölməsi (Təqdimatların 
yüklənilməsi və dərs zamanı istifadəsi)

• Xidməti fəaliyyət bölməsi və istifadə qaydaları

• Korporativ email

• Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, 
Excel)





Sistemə giriş ardıcıllığı

unec.edu.az saytından

və ya 

muallim.unec.edu.az



Sistemə giriş ardıcıllığı

Müəllim şəxsi
login və şifrəsinilogin və şifrəsini

daxil edir.

Şifrənin kənar şəxslərə bildirmək 
şəxsi məlumatlara 

müdaxilə riskini artırır.
Bu halda məsuliyyəti müəllim daşıyır.



Əsas səhifənin görünüşü



İşçi dilinin dəyişdirilməsi
Müvafiq bayraq işarəsinə klik etməklə işçi dili dəyişə bilərsiniz



Müəllim haqqında informasiya

Bu bölmədə 
məlumatlar bazadan 
avtomatik götürülür avtomatik götürülür 
və hər hansı şəxsin 
məlumat dəyişməsi 

mümkün deyil.



Şifrənin dəyişdirilməsi

11

2



Əsas səhifədə avtomatik görünən 
dərs cədvəli sistemin bazasından yüklənir.

Tədris binası və otağı da müvafiq qurum tərəfindən tənzimlənir.



Müəllimlər öz dərs cədvəllərini ÇIXARIŞ düyməsinə klik etməklə 
PDF formatda yükləyə bilərlər.



Yüklənən dərs cədvəlinin görünütüsü



2. Bölmə: TƏQVİM PLANI
Müəllim fənnin kodu və dərsin növünü seçməklə 

təqvim planı üzrə mövzu və dərs saatlarına baxa bilər.



3. Bölmə: Fənn üzrə qruplar
Üçüncü bölmədə müəllimin tədris etdiyi fənn üzrə qruplar 

haqqında geniş məlumat yer alıb.



3. Bölmə: Fənn üzrə qruplar
Məlumat almaq istədiyiniz qrupun üzərinə klik edərək fənnin aid olduğu 

fakültə, qrupun nörməsi, fənnin adı, mühazirə və məşğələ müəllimi, qrupun 
tyutoru, tədris və təhsil forması barədə məlumat ala bilərsiniz.



4. Bölmə: Laboratoriya qrupu
Əgər fənn üzrə laboratoriya dərsləri mövcuddursa, 

bu haqda məlumat 4-cü bölmədə yer alacaqdır..



5. Bölmə: Fayl
Müəllimlər tərəfindən fayl daxil edilə bilən və ən çox istifadə edilən bölmədir.



Faylın daxil edilmə ardıcıllığı
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Faylın daxil edilmə ardıcıllığı

yüklənən faylın qısa təsviri

yüklənən faylın təyinatı



Faylın daxil edilmə ardıcıllığı

Faylı yükləmək üçün:

1. Fayl sətrində SEÇ1. Fayl sətrində SEÇ
düyməsinə klik olunur.



Faylın daxil edilmə ardıcıllığı

Faylı yükləmək üçün:
2. Açılan yeni pəncərədə faylın kompyuterdə yerləşdiyi yer 
tapılır və OK düyməsi seçilir.



Faylın daxil edilmə ardıcıllığı

Faylı yükləmək üçün:

3. Yekun olaraq TƏTBİQ ET 3. Yekun olaraq TƏTBİQ ET 
düyməsini klik etməklə 
faylın yüklənməsi prosesi 
tamamlanır.



Yüklənən faylları siyahı üzrə baxmaq mümkündür. Bölməyə doc, excel, ppt, 
mp4, mp3, jpeg və digər təyinatlı fayllar yükləmək mümkündür.

Faylların saxlama müddəti yoxdur.



Bazada faylı yükləmək üçün seçilən faylın sətrində YÜKLƏ düyməsini klik 
etmək kifayətdir. Əgər faylı bazadan silmək istəyirsinizsə, X düyməsini seçin.

Yükləmək üçün Silmək üçün



Daxil faylın informasiyasını və ya faylın özünü dəyişmək istəyirsinizsə,
düyməsinə klik edin.



Açılan pəncərədə istədiyiniz 
məlumatı yeni ilə dəyişib məlumatı yeni ilə dəyişib 

TƏTBİQ ET düyməsini seçin.



6. Bölmə: Xidməti fəaliyyət
Bu bölmədə müəllimlərin differenasial əmək haqqı sistemi üzrə 

məlumatların daxil etməsi yerləşdirilir.



Daxil edilən məlimatların istiqaməti, kriteriyası, fəaliyyətın adı, sistemə 
daxil edilmə tarixi, komissiya tərəfindən verilən status, məlumatın müəllim 

tərəfindən silinmə funksiyası bölmədə yer alımışdır.



Müəllim daxil etdiyi məlumatlar haqqında sənədi yükləmək üçün ÇIXARIŞ
düyməsini seçməsi kifayətdir. Açılan sənəddə müəllim cari reytinqini görə bilir.



Açılan sənədin görünüşü



Differensial əmək haqqı sistemi haqqında qaydalarla tanış olmaq üçün
QAYDALAR düyməsini seçməyiniz kifayətdir.



Differensial əmək haqqı sisteminə 
məlumatın daxil edilməsi ardıcıllığı

1
1. Sağ küncdə yerləşən YENİ düyməsini seçin



Differensial əmək haqqı sisteminə 
məlumatın daxil edilməsi ardıcıllığı

2. Açılan yeni pəncərədə daxil 
edilən məlumatın istiqamətini, 
kriteriyasını, fəaliyyət növünü, 

əsaslandırıcı veb ünvanını 
daxil edirsiniz.

Daha sonra isə fayl bölməsində Daha sonra isə fayl bölməsində 
SEÇ düyməsini seçərək, 

təsdiqləyici sənədin Scan 
edilmiş PDF faylını 

kompyuterdə seçib OK
düyməsini klik edirsiniz. 

Məlumatları nəzərdən 
keçirdikdən sonra isə TƏSDİQ

düyməsini seçirsiniz.



Bundan sonra daxil edilən məlumat siyahıda BAXILIR statusunda görünəcəkdir.
Komissiya baxdıqdan sonra isə TƏSDİQ və ya İNKAR statusu görünür.



Əgər sənəd Komissiya tərəfindən inkar olunarsa, bu zaman 
komissiyanın inkar etmə səbəbinə də baxmaq mümkündür.

1. İnkar olunan məlumatın üzərinə klik edin.



2. ƏTRAFLI düyməsini seçin.



3. Komissiyanın bildirişini bu bölmədən oxumaq mümkündür.



ELEKTRON JURNAL
Elektron jurnala giriş yalnız universitetin 
lokal internet şəbəkəsindən mümkündür. 



ELEKTRON JURNAL
Elektron jurnala giriş yalnız universitetin 
lokal internet şəbəkəsindən mümkündür. 



ELEKTRON JURNAL
Açılan yeni pəncərədə dərs keçilən qrupların siyahı yer alıb.



ELEKTRON JURNAL
Mühazirə/məşğələ dərsində 

davamiyyət və qiymətləndirilmənin aparılması ardıcıllığı

1. Dərsin tipi seçilir



ELEKTRON JURNAL
Mühazirə/məşğələ dərsində 

davamiyyət və qiymətləndirilmənin aparılması ardıcıllığı

1. Dərsin tipi seçilir



ELEKTRON JURNAL
2. Qrup seçilir və sətirin üzərində klik edilir.



ELEKTRON JURNAL
3. Yeni pəncərədə cari gün üzrə təqvim planı üzrə mövzunun adı 

və elektron jurnal açılır.



ELEKTRON JURNAL
Müəllim yalnız cari gün üzrə siyahı üzrə davamiyyət qeydləri apara bilər. 

Müəllim Q/b yazıldıqdan sonra onu yenidən i/e etmək hüququna malik deyil. 
Səhv qeydin düzəlişi üçün Tyutor xidmətinə yazılı müraciət etmək lazımdır.



ELEKTRON JURNAL
Məşğələ dərsində qiymətləndirilməni dərs boyunca dəyişmək mümkündür. 



KURS İŞİNİN DAXİL EDİLMƏSİ
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Tələbə seçilir

Kurs işinin mövzusu seçilir

Qiymət verilir

Təhvil tarixi seçilir

Yekunda TƏTBİQ ET düyməsi seçilir



SƏRBƏST İŞİNİN DAXİL EDİLMƏSİ

1 3. Tələbələrin qiymətləndirilməsi aparılır

2. Sərbəst işin mövzusu daxil edilir və + işarəsinə klik edilir



YEKUN QİYMƏT

Yekun qiymət bölməsində qrup üzrə tələbələrin imtahana qədər ayri-ayri 
kriteriyalar üzrə topladıqları balları görmək mümkündür.



Sistemdə işinizi tamamladıqdan sonra 

şəxsi kabinetinizdən ÇIXIŞ etməyi unutmayın!





@unec.edu.az 
Koorporativ elektron poçtu (e-mail)

• Koorporativ email-dən istifadə qayları və 

qısa tanışlıq.



Koorporativ email adreslərinə Universitetimizin web saytının Ana səhifəsində

Webmail menyusu vasitəsi ilə daxil olunur.



Verilmiş istifadəçı adı və şifrə ilə e-mail adresimizə daxil oluruq.
Şifrə böyük və kiçik hərflər,rəqəm və işarələrdən ibarət 6 simvoldan az olmamalıdır!



Microsoft Officec365 əsaslı email xidmətinin əsas səhifəsi. 
Poçt göndərmə,Gələn mesajların oxunması,

yönləndirilməsi praktiki göstərmək.





E-poçt

Bulud texnologiyası

Fayl paylaşımı

Yaddaş təqvimi

Online powerpoint

Online Excell

Online Word

Video təlimatlar 





PPT slaydlarının əsas elemetnləri

• Məzmun

• Slayd strukturu

• Rəng seçimi

• Fon seçimi• Fon seçimi

• Qrafik və cədvəllərin seçimi



Slayd –strukturu (Yaxşı nümünə)

• Təqdimatda bir dəqiqəyə 1-2 slayd uzərində 
çalışma

• Tam cümlələr deyil, mövzunun əsas • Tam cümlələr deyil, mövzunun əsas 
hissələrinin qeydi

• Hər slaydda 4-5 frazanın yazılması

• Açar sözlərdən istifadə



Slayd –strukturu (PİS nümünə)

• Slaydın yaradılmasında uzun və mürəkkəb 
cümlələrdən istifadə etdikdə, bu fakt nəzəri 
cəlb etmir. Sanki ele mühazirəni kopyalamış 
kimi görünür kənardan. Və auditoriya sizin kimi görünür kənardan. Və auditoriya sizin 
təqdimatiniza qulaq asmaqdansa uzun və 
çətin cümlələrin oxunmasına zaman sərf 
edir. Belə slaydlar- çox sözlü slaydlardır və 
pis nümünə kimi təqdim olunur



Rəng seçimi (PİS nümünə)

• Fonla kontrast olunmayan rəng seçdikdə, 
slaydı oxumaq çətinləşir

• Hər sətir üçün fərqli rəng seçimi də 
lazımsızdırlazımsızdır
– Alt bölmələr üçün də həmçinin

• Həddindən artıq kreativ olmaq da ciddi
görünmür



Arxa fon – PİS (nümunə)

• Arxa fonun çox rəngli və kreativ olması cəlb 
etmir

• Texniki hissələrə fikir verib arxa fonu 
seçmək lazimdirseçmək lazimdir



Graphs – Yaxşı (nümunə)
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Qrafiklər – PIS (nümunə)
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Slaydın yaradılması





Slaydların maketlərinin seçimi funksiyası



Fon mövzusunun seçilməsi



Diaqramların yaradılması





Diaqramların məlumatlarının 
yerləşdirilməsi





Cədvəllərin yaradılması



Cədvəlin 
strukturunun strukturunun 

qurulması





Şəkil əlavə etmə







Video və filmlərin əlavə edilməsi





Keçidlərin nizamlanması







Presentasiyanın translyasiyası



• Ctrl+C  - kopyalama

• Ctrl+V  - kopyanın yerləşdirilməsi

• Ctrl+L  - məntnin (SOL)

• Ctrl+E  - (orta)

Qısa keçidlər

• Ctrl+E  - (orta)

• Ctrl+R  - (Sağ) hissəyə ötürülməsi

• F5   - presentasiyanın 1ci slayddan başlanması

• Shift +F5  - mövcud slayddan başlanma-

• F7  - orfoqrafik yoxlama





Mətnin stilinin, şrift, ölçüsünün seçilməsi 
funksiyaları



Fiqurların əlavə edilməsi



Cədvəl daxilində mətnin istiqaməti



Sənədi şifrələmə









Cədvəldə hesablama alqoritmi



Filtrləmə



DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜRLƏR!

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜRLƏR!


