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2020/2021-ci tədris ili üzrə bakalaviat,magistratura və doktorantura 

səviyyələrinə qəbul üzrə  
 

ƏRİZƏ forması 
TƏLİMAT 

Təlimatı diqqətlə oxumağınız xahiş olunur. 
 

SƏNƏDLƏRİN QƏBUL VAXTI: 
2020/2021-ci tədris ili üçün sənədlər 10 sentyabr- 30 sentyabr il tarixlərində qəbul edilir. Ərizəçi ərizə 

formasını tam doldurmalı və tələb olunan sənədləri aşağıda qeyd olunan e-mailə göndərməli və ya 

şəxsən aidiyyatı üzrə təqdim etməlidir. 

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR: 
Bakalavriat/magistratura və doktorantura (əlavə sənədlər tələb oluna bilər) səviyyələrində təhsil almaq 

üçün universitetə müraciət edən əcnəbilər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

 təhsil müəssisəsi rəhbərinin adına ərizə; 

 elektron ərizə forması; 

 əvvəlki təhsil pilləsində (səviyyəsində) keçdiyi fənlər və həmin fənlərdən aldıqları qiymətləri 

göstərən və müvafiq qaydada leqallaşdırılmış(və ya apostil olunmuş) təhsil haqqında sənədin 

(sənədlərin) və onun Azərbaycan dilinə tərcüməsinin notariat qaydada təsdiq edilmiş surəti 

(surətləri); 

 ümumi sağlamlıq, o cümlədən QİÇS, Hepatit B və C viruslarının daşıyıcısı olmaması haqqında 

arayışlar; 

 təmsil etdiyi ölkənin ümmumvətəndaşlıq pasportu; 

 tərcümeyi-hal (CV); 

 3×4 ölçüdə 6 ədəd fotoşəkil; 

 fəxri təltiflər, sertifikatlar, diplomlar və digər bu kimi sənədlərin surətləri (mövcud olduğu halda). 

 
Qeyd: Əcnəbilərin müvafiq təhsil səviyyəsi üzrə hazırlığı və tədris dilini bilmə səviyyəsi yoxlanılır və 

müəyyən edilən tələblərə uyğun gəldikləri halda onların təhsil müəssisəsinə qəbulu rəsmiləşdirilir. Qeyd 
edək ki, Gəncə Dövlət Universitetində tədris azərbaycan və rus dillərində aparılır.  

Doktorantura və dissertantlıq yolu ilə təhsil almaq üçün müraciət edən əcnəbilər Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 1 iyul tarixli 129 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları”nın 7.3-cü bəndində müəyyən edilmiş 
sənədləri təqdim etməlidirlər: 

7.3. Xarici dövlətlərdə təhsil almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün ali təhsil 
haqqında diplomun notarial qaydada təsdiq edilmiş surəti və diplomun tanınması haqqında 
şəhadətnamə təqdim edilməlidir. 

 

 
(Foto) 
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TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR AŞAĞIDAKI ÜNVANA TƏQDİM EDİLMƏLİDİR: 
G ə n c ə  ş ə h ə r i ,  Heydər Əliyev 

prospekti 429, AZ 2000,  

Gəncə Dövlət Universiteti,  

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi 

E-mail: ird@gsu.az  

 

ƏRİZƏÇİ HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT 
Adı, Ata adı, Soyadı (təmsil etdiyi ölkənin ümmumvətəndaşlıq pasportunda yazıldığı qaydada olmalıdır) 

 

 
                          

          (Adı)             (Ata adı)                              (Soyadı) 

 

Doğum tarixi (Gün/ Ay/İl):   
 

Elmi adı:   Bakalavr         Magistr   Doktorant Digər ___________________________________ 

Cinsi:  Kişi       Qadın   

 

Yaşadığı ölkədə qeydiyyat ünvanı: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Email:              Əlaqə telefonu: ______________________________                             

                   (Daim istifadə olunan e-mail)                                                                             (Ölkə və şəhər kodunu daxil etməklə) 
                                                                                            
   MYİ (Müvəqqəti yaşayış icazə) sənədinin seriyası və bitmə tarixi:        _         _         _         _         ______ 
 
Əlavə əlaqə telefonu (yaxın qohumlarının): _         _                                                                                                                     
 
QEYD: Sənədləşmə haqqında yekun nəticəni e-mail vasitəsi ilə və ya şifahi şəkildə sizə məlumat veriləcəkdir. Daim 
istifadə etdiyiniz əlaqə telefon nömrəsi və e-mail ünvanınızı qeyd etməyinizi xahiş edirik. 
 
 

Vətəndaşlıq vəziyyəti: ________________________       Pasport nömrəsi: _____________________ 

 
QEYD: Gəncə Dövlət Universitetində tədris Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 
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 İXTİSASLAR (Bakalavr): 
 Xahiş edirik seçdiyiniz ixtisası işarələyin (İstənilən təhsil səviyyəsi üzrə yalnız bir ixtisas seçilə bilər): 

 
 050101  Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 

 050102 Biologiya müəllimliyi 

 050103 Coğrafiya müəllimliyi 

 050105 Fizika müəllimliyi 

 050106 Fiziki tərbiyə və çağrışaqədərki hazırlıq müəllimliyi  

 050107 İbtidai sinif müəllimliyi  

 050108 İnformatika müəllimliyi 

 050109 Kimya müəllimliyi 

 050110 Kimya və biologiya müəllimliyi 

 050112 Məktəbəqədər təhsil  

 050113 Musiqi müəllimliyi 

 050114 Riyaziyyat müəllimliyi 

 050115 Riyaziyyat və informatika müəllimliyi 

 050116 Tarix müəllimliyi 

 050117 Tarix və coğrafiya müəllimliyi 

 050118 Təhsildə sosial - psixoloji xidmət 

 050119 Xarici dil müəllimliyi (İngilis dili) (Az;Rus) 

 050119 Xarici dil müəllimliyi (Rus dili)  

 050119 Xarici dil müəllimliyi (Alman dili)  

 050119 Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili)   

 050119 Texnologiya müəllimliyi 

 050119 Təsviri incəsənət müəllimliyi 

 050205 Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı) 

 050211 Psixologiya 

 050214 Tarix 

 050215 Tərcümə (İngilis dili) 

 050402 Biznesin idarə edilməsi  

 050404 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi 

 050405 İqtisadiyyat 

 050406 Maliyyə 

 050407 Marketinq 

 050408 Menecment 

 050409 Mühasibat uçotu və audit 

 050501 Biologiya 

 050508 Kimya 

 050509 Kompüter elmləri 

 050606 Ekologiya mühəndisliyi 

 050805 Məşqçilik 

 050807 Sosial iş 

 050807 Turizm işinin təşkili 

 050809 Turizm bələdçisi 
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ƏRİZƏÇİ BƏYANNAMƏSİ 
 İmzam ilə təsdiq edirəm ki, qeyd olunan məlumatlar doğru və qərəzsizdir. 

 İmzam ilə təsdiq edirəm ki, təqdim etdiyim sənəd və məlumatlarla əlaqədar hər hansı səhv 

aşkar edilərsə ərizənin qəbul olunmamasına etiraz etmirəm. 

Azərbaycan Respulikasının vətəndaşlığını almaq üçün müraciət etməmişəm və şəxsiyyət 

vəsiqəm yoxdur. Bu cür hal aşkarlanarsa qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məsuliyyəti öz 

üzərimə götürürəm:  

o Bəli  

o Xeyir  

 

     Ərizəçi imzası: ______________________                                           Tarix və yer __________________________ 
 

       

 

Gəncə Dövlət Universiteti tərəfindən (rəsmiləşmə üçün) 

  

    Sənədləşmənin yekunu: 

   Qəbul olundu 

 Qəbul olunmadı 

   Sənədləri qəbul edən məsul şəxs:                 

   Ruslan Məmmədov:  ____________________________    Tarix və yer:  ________________________ 
  (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri) 

          

 

 Sənədin sonu. 
 


