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Əlavə 4 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

                                 BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ 

Magistr dissertasiyası üzrə I hesabatın qiymətləndirilməsi 

 

Magistrantın S.A.A._______________________________   _______________(imza) 

 

Mövzu:  

İxtisaslaşma: 

Qrup: 

Əlaqə (telefon, e-mail və s.): 

 

Qiymətləndirmə  

 

1. Dissertasiya işinin planının mövzu ilə uyğunluğu     - ______bal 

2. Planın tədqiqat yönümlülüyü                                     - ______bal 

3. Planın dissertasiya tələblərinə uyğunluğu                  - ______bal 

4. Ədəbiyyatın yetərliliyi                                                - ______bal 

5.  Ədəbiyyatın yeniliyi                                                   -  ______bal 

YEKUN QİYMƏT - __________bal  

Qiymətləndirmə 10 ballıq şkala üzrə aparılır. Yekun qiymət meyarlar üzrə balların  cəmi kimi 

hesablanır 

Elmi rəhbər:__________________S.A.A. 

                                                          imza, tarix 

                    Elmi məsləhətçi:__________________S.A.A. (təyin oluduğu təqdirdə) 

                                                          imza, tarix 

Dissertasiya işinin planı, ədəbiyyat siyahısı və tədqiqat metodları barədə 5 səhifəlik hesabat əlavə olunmalıdır. 

 

 

 
 



2 
 

Əlavə 5 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

                                 BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ 

Magistr dissertasiyası üzrə II hesabatın qiymətləndirilməsi 

 

Magistrantın S.A.A._______________________________   _________(imza) 

Mövzu:  

İxtisaslaşma: 

Qrup: 

Əlaqə (telefon, e-mail və s.): 

Qiymətləndirmə meyarları  

1. Mövzunun aktuallığının, problemin qoyuluşunun, tədqiqat 

obyektinin və predmetinin əks etdirilməsi                               - _______bal 

2. Tədqiqatın məqsəd və vəzifələrinin qoyuluşu                          - _______bal 

3. Nəzəri-metodoloji bazanın və tədqiqat metodlarının                          

seçimində istifadə olunmuş ədəbiyyatın yeniliyi                      - _______bal 

4. Tədqiqatın nəzəri-metodoloji əsaslarının işlənmə səviyyəsi    - _______bal 

5. Seçilmiş tədqiqat metodlarının əsaslandırılma səviyyəsi          - _______bal 

       

YEKUN QİYMƏT  - __________bal  

 

Qiymətləndirmə 10 ballıq şkala üzrə aparılır. Yekun qiymət meyarlar üzrə balların  cəmi kimi 

hesablanır. 

Elmi rəhbər:__________________S.A.A. 

                                   imza, tarix 

Elmi məsləhətçi:__________________S.A.A. (təyin oluduğu təqdirdə) 

                                    imza, tarix 

Dissertasiya işinin girişi və birinci hissəsi haqqında 5-7 səhifəlik hesabat əlavə olunmalıdır (istifadə 

olunmuş ədəbiyyat siyahısı ilə birlikdə)  
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Əlavə 6 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

                                 BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ 

Magistr dissertasiyası üzrə III hesabatın qiymətləndirilməsi 

 

Magistrantın S.A.A._______________________________   _________(imza) 

Mövzu:  

İxtisaslaşma: 

Qrup: 

Əlaqə (telefon, e-mail və s.): 

 

Qiymətləndirmə meyarları  

1. Tədqiqatın informasiya bazasının əhatəliliyi                -  _____   bal 

2. Tədqiqatın informasiya bazasının yeniliyi                    -  _____   bal 

3. Seçilmiş tədqiqat metodlarından istifadə səviyyəsi      -  _____  bal 

4. Aparılmış tədqiqatın işin nəzəri-metodiki hissəsi ilə                                 

bağlılığı                                                                          -  _____  bal   

5. Əldə edilən nəticələrin qoyulmuş problemin həlli 

üçün əhəmiyyətliliyi                                                       -  _____ bal 

YEKUN QİYMƏT  - __________bal  

 

Qiymətləndirmə 10 ballıq şkala üzrə aparılır. Yekun qiymət meyarlar üzrə balların  cəmi kimi  

hesablanır) 

Elmi rəhbər:________________________S.A.A. 
                                     imza, tarix 

     

 Elmi məsləhətçi:______________________S.A.A. (təyin oluduğu təqdirdə) 

                                                                        imza, tarix 

 

Dissertasiya işinin ikinci hissəsi haqqında 5-7 səhifəlik hesabat əlavə olunmalıdır. istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı ilə birlikdə) 

 
 



4 
 

 

Əlavə 7 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

                                 BEYNƏLXALQ MAGİSTRATURA VƏ DOKTORANTURA MƏRKƏZİ 

Magistr dissertasiyası üzrə IV hesabatın qiymətləndirilməsi 

 

Magistrantın S.A.A._______________________________   _________(imza) 

Mövzu:  

İxtisaslaşma: 

Qrup: 

Əlaqə (telefon, e-mail və s.): 

 

Qiymətləndirmə meyarları  

1. Dissertasiyanın əvvəlki hissələri ilə məntiqi 

bağlılığının mövcudluğu                                         -      _________bal 

2. Tədqiqatın nəticələrinin sintezinin                                                                     

(ümumiləşdirilməsi) səviyyəsi                                -      _________bal 

3. Nəticə və təkliflərin aparılmış tədqiqatlarla 

əsaslandırılma səviyyəsi                                          -       _________bal 

4. İstifadə olunmuş mənbələrin tədqiqat üçün 

uyğunluğu və yetərliliyi                                         -       _________bal      

5. Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti                     -       _________bal 

 

YEKUN QİYMƏT  - __________bal  

Qiymətləndirmə 10 ballıq şkala üzrə aparılır. Yekun qiymət meyarlar üzrə balların cəmi kimi 

hesablanır 

Elmi rəhbər:__________________S.A.A. 
                                                          imza, tarix 

                    Elmi məsləhətçi:__________________S.A.A. (təyin oluduğu təqdirdə) 

(istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı ilə birlikdə) 

Dissertasiyanın üçüncü hissəsi haqqında 5-7 səhifəlik ümumi hesabat əlavə olunmalıdır. 
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