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Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrinin 

köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi 

və bərpa olunması, akademik məzuniyyət 

alması və təkrar kursda 

saxlanılması haqqında 
 

Ə S A S N A M Ə  
 

Tələbələrin eyni tədris müəssisəsi daxilində ixtisasını və ya təhsil formasını dəyişməsi, eləcə 

də bir tədris müəssisəsindən digərinə köçürülməsi və tələbələr sırasından xaric edilmiş 

şəxslərin tələbələr sırasına bərpası (Həqiqi hərbi xidmətdən tərxis edilmişlər və akademik 

məzuniyyətdə olanlar istisna olmaqla) qış və yay tətilləri dövründə aparılır. 

Bütün hallarda tələbələrin köçürülməsi (təhsil formasını və ixtisasını, təhsil aldığı məktəbi, 

şəhəri və ya ölkəni dəyişməsi) yalnız əsaslandırılmış səbəblər olduqda həyata keçirilə bilər. 

Birinci kursda və sonuncu semestrdə heç bir köçürülməyə icazə verilmir. 

 

1. Tələbələrin köçürülməsi. 

 

1.1. Respublika daxilində: 

1.1.1 Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tələbələrinin istənilən təhsil forması üzrə bir 

məktəbdən digərinə köçürülməsi, köçürülmək istədiyi təhsil müəssisəsinin rektorunun 

(direktorunun) razılığı ilə həyata keçirilir. 

1.1.2 Uyğun ixtisas üzrə başqa tədris müəssisəsinə köçürülmək istəyən tələbə qiymət 

kitabçasından çıxarış və ərizə ilə birlikdə köçürülmək istədiyi təhsil müəssisəsinin rektoruna 

(direktoruna) müraciət  edir. Qiymət  kitabçasından  çıxarışla  ərizədə göstərilən ixtisasın  tədris  

planına  əsasən fənn fərqləri müəyyənləşdirilir. Fənn fərqlərin sayı 8-dən çox olmadıqda tələbə 

müvafiq kursa, sayı 8-dən çox olduqda isə, öz razılığı ilə bir kurs aşağıya da (birinci kurs istisna 

olmaqla) köçürülə (bu halda aşağı kurslarda yenə də fənlərin sayı 8-dən çox olmamalıdır) bilər. 

Bu zaman tələbə rektorun əmri ilə dərslərə buraxılır, onun  əvvəl  oxuduğu tədris müəssisəsinə 

şəxsi işini göndərmək haqda yazılı müraciət olunur və fərqləri ləğv etmək üçün bir semestr vaxt 

verilir. 

Tələbənin şəxsi işi alındıqdan sonra onun köçürüldüyü tədris müəssisəsində tələbələr sırasına 

daxil olması barədə əmr verilir. 

1.1.3. Tələbənin əvvəl təhsil aldığı ali (orta ixtisas) məktəbin rektoru (direktoru)  şəxsi  işin  

göndərilməsi barədə tələbnamə alındıqdan sonra "başqa ali (orta ixtisas) məktəbə köçürüldüyü 

üçün xaric olunur" - məzmunda əmr verir və üç gün müddətində tələbənin şəxsi işi və 

akademik arayış (göndərilən işlərin siyahısının surəti arxivdə saxlanılmaqla) tələbəni qəbul etmiş 

ali (orta ixtisas) məktəbin ünvanına göndərilir. 

Müstəsna hallarda şəxsi işin ali məktəb tərəfindən göndərilməsi üzürlü səbəbdən 

mümkün olmadıqda müvafiq qeydiyyat aparılmaqla tələbənin özünə verilə bilər. 

1.1.4. Tələbənin eyni təhsil müəssisəsində bir ixtisasdan, yaxud bir təhsil formasından (əyani, 

axşam, qiyabi) digərinə köçürülməsi, rektorun (direktorun) əmri ilə həyata keçirilir. 

1.1.5. Əgər qəbul zamanı hər hansı tələbə barədə idarə, müəssisə və təşkilatla fərdi  müqavilə 

bağlanmışdırsa, onda belə tələbənin başqa tədris müəssisəsinə və ya bir ixtisasdan digərinə 

köçürülməsi zamanı uyğun tərəflərin razılığı nəzərə alınmalı, müqaviləyə yenidən baxılmalıdır. 

 1.1.6. Ali təhsil müəssisələrinin qiyabi və axşam şöbələrindən əyani şöbəyə köçürülmədə 

tələbələrin yüksək  (əla və yaxşı) təhsil  göstəricisi və ya səhhətindən irəli gələn zərurət əsas 

götürülür. 



Bu zaman ali məktəblərdə oxuyan oğlanların hərbi sənədlərində müvafiq qeydlərin edilməsi 

tələb olunur. 

1.1.7. Qanuni fəaliyyət göstərən qeyri-dövlət təhsil müəssisəsindən dövlət təhsil müəssisələrinin 

əlavə pulla /ödənişli/ təhsil qruplarına tələbələrin köçürülməsi həmin təhsil müəssisəsinin 

rəhbərliyinin /rektorunun və ya direktorların/ razılığı ilə keçirilir.1 

1.2. Xarici ölkələrdən: 

1.2.1. Tələbələrin Respublika ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinə köçürülməsi zamanı  1.1.1.-

1.1.6. şərtləri közlənilməklə həyata keçirilir. 

1.2.2. Dövlət xətti ilə xaricdə təhsil alan Respublika vətəndaşları istənilən formada (ödənişli və 

ödənişsiz) köçürülə bilərlər. Dövlət xətti ilə təhsil almayan şəxslər isə köçürüldükdən sonra 

ödənişli əsaslarla təhsil alırlar. Xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələr köçürülərkən fənn fərqləri 1.1.2-

də göstəriləndən çox olarsa, tələbənin razılığı ilə o, bir kurs aşağı, o cümlədən birinci kursa da 

köçürülə bilər. 

 

2. Tələbələr sırasından xaric edilmə. 

 

2.1. Tələbə: 

- öz arzusu ilə; 

- akademik uğursuzluğa görə;2 

- başqa təhsil müəssisəsinə köçürüldüyünə görə; 

- tədris intizamını, təhsil müəssisəsinin daxili qaydalarını ciddi şəkildə pozduğuna və 

üzürsüz səbəblərdən müəyyən olunmuş miqdardan (bir semestr ərzində ali məktəbin  

müəyyənləşdirdiyi miqdardan) çox dərs buraxdığına kərə; 

- müəyyən kateqoriya xəstəliklərlə əlaqədar səhhətinə görə (həkim-məsləhət komissiyasının  

arayışına  əsasən)  tələbələr sırasından xaric edilir. 

2.1.1. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrindən xaric edilmiş şəxslər çağırışdan möhlət 

hüquqlarını itirirlər. Ali (orta ixtisas) məktəb rəhbərləri tərəfindən həmin şəxslərin xaric 

olunması barədə onların hərbi uçotda olduqları hərbi komissarlıqlara bir həftə müddətində 

rəsmi məlumat verilir.3 

Tələbələr sırasından xaric edilmiş şəxsə akademik arayış və təhsil haqqında sənədin əsli 

verilir. Həmin sənədin surəti və xaric olunma haqda əmrdən çıxarış isə təhsil müəssisəsində 

(tələbənin şəxsi işində) saxlanılır. 

 

3. Tələbələr sırasına bərpa. 

 

3.1. Hər hansı bir səbəbdən xarici ölkə təhsil müəssisələrində tələbələr sırasından xaric 

olunmuş tələbə bu əsasnaməyə uyğun olaraq respublikanın müvafiq təhsil müəssisələrinə bərpa 

oluna bilər. Respublikanın ali (orta ixtisas) məktəblərində tələbələr sırasından xaric olunmuş 

tələbələr isə yalnız həmin ali (orta ixtisas) məktəblərinə bərpa oluna bilərlər. 

3.2.  Tədris  intizamını, təhsil müəssisələrinin daxili qaydalarını, təhsil aldığı ölkənin  

qanunlarını pozduğuna görə tələbələr sırasından xaric edilmişlər istisna olmaqla, əvvəllər ali və 

orta ixtisas təhsili müəssisələrindən xaric olunmuş şəxslərin tələbələr sırasına bərpası  növbəti 

semestrin başlanğıcından tez olmayaraq təhsilin bütün formalarında bir dəfə aparıla bilər. Digər 

hallarda isə yalnız tələbələr sırasından xaric olunduqdan ən azı bir il keçdikdən sonra bərpaya 

icazə verilir. 

3.3. Xaricdə dövlət xətti ilə təhsil alanlar ödənişsiz, digərləri isə yalnız ödənişli əsaslarla bərpa 

edilə bilərlər.  

3.4. Həqiqi hərbi xidmətdən təxris edilmiş şəxslər bu Əsasnamənin  1.1.2.  bəndinin 

tələbləri gözlənilməklə öz istədikləri təhsil formasına təhsillərini davam etdirə bilərlər. Bu 

şəxslərin tələbələr sırasına bərpası, akademik fərqləri və borcları ləğv etməsi bütün tədris ili 



ərzində həyata keçirilir.  

3.5.  Birinci kursa bərpa (əsasnamənin 3.4, 4.1 və 4.2 bəndində göstərilən şəxslərdən başqa)  

qadağandır. Ali (orta ixtisas) məktəbin rektorunun (direktorunun) birinci kursun ikinci 

semestrində üçdən az fənndən akademik borcu qaldığına görə tələbələr sırasından xaric olunmuş 

tələbələri tədris  ilinin  başlanğıcınadək 1 ay müddətində həmin borcu ləğv etmək şərtilə ikinci 

kursa bərpa etmək səlahiyyəti vardır. 

3.6. Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələrinin rəhbərləri iki həftədən çox olmayan müddət ərzində 

bərpa barəsində ərizəyə baxmalı, tələbələrin bərpa olma müddətini, kursunu,  akademik borclarını 

və fərqlərin ləğvi müddətini müəyyənləşdirməli, yaxud etirazının (əgər varsa) əsaslandırılmış 

səbəblərini göstərməlidir. Bərpa barəsində ərizəyə akademik arayış və orta təhsil haqqında 

sənədin əsli (əkər xaric edildikdən əvvəl təhsil aldığı müəssisəyə bərpa olunmursa) əlavə edilir. 

3.7. Bərpa olunmuş tələbələrin şəxsi işi bərpa edilir. Bu şəxsi işə rektorun adına yazılmış ərizə, 

bərpa olunma haqqında əmrdən çıxarış xaric edilməzdən əvvəl həmin tədris müəssisəsində təhsil 

almayan tələbələrin şəxsi işinə isə həm də akademik arayış və xaric olunma haqqında əmrdən 

çıxarış əlavə edilir. 

 

4. Akademik məzuniyyətin verilməsi. 

 

4.1 Həqiqi  hərbi  xidmətə  çağırılmış  tələbələrə xidmət  müddəti başa çatanadək akademik 

məzuniyyət verilir.  

4.2 Xəstəliyi həkim-məsləhət  komissiyasının arayışı ilə sənədləşdirilmiş və bu xəstəliyin təhsili 

davam etdirməyə müvəqqəti olaraq  yol vermədiyi göstərildikdə tələbələrə xəstəlik müddətinə 

akademik məzuniyyət verilir. Məzuniyyətdən sonra, tələbənin öz təhsilini davam etdirməyə 

başlaması onun sağlamlığını sübut edən həkim arayışı ilə müəyyənləşdirilir. 

5. Təkrar kursda saxlanılma 

5.1. Bir  semestrdə  tədris  planında  nəzərdə  tutulan  fənlərə ayrılan ümumi saatın təhsil 

müəssisəsinin müəyyən etdiyi hissəsindən çoxunu üzürlü səbəbdən dərslərdə  iştirak etməyən 

tələbələr təkrar kursda  saxlanılır. 

5.2 Ezamiyyət, xəstəlik, ailə vəziyyəti, dövlət sərəncamı və tapşırığının yerinə yetirilməsi və 

digər xüsusi hallarda lazımi sənədləri təqdim etməklə tələbə təkrar kursda saxlanıla bilər. Üzürlü 

səbəblərə görə tam təhsil boyu tələbələrin təkrar kursda saxlanılmasına məhdudiyyət qoyulmur. 

 
 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 
 

1. 10 fevral 1997-ci il tarixli 91 nömrəli Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri (Azərbaycan 

Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının 

Normativ Aktlarının Bülleteni, 1997-ci il, № 03) 

2. 9 dekabr 1997-ci il tarixli 870 saylı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri (Azərbaycan 

Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının 

Normativ-Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 1998-ci il, № 08) 

3. 8 noyabr 1999-cu il tarixli 804 saylı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri (Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2000-ci il, № 01)  

 

BÜLLETENƏ EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI 
                                                     

1 9 dekabr 1997-ci il tarixli 870 saylı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri (Azərbaycan 

Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının 

Normativ-Hüquqi Aktlarının Bülleteni, 1998-ci il, № 08) ilə “Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri 

tələbələrinin köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa olunması, akademik məzuniyyət alması 

və təkrar kursda saxlanılması haqqında” Əsasnamənin  1.1.7. bəndi yeni redaksiyada ifadə olunmuşdur. 



                                                                                                                                                                              

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Qeyri-dövlət (özəl) təhsil müəssisəsindən dövlət təhsil müəssisəsinə köçürülmələrə icazə verilmir. 
 

2 10 fevral 1997-ci il tarixli 91 nömrəli Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri 

(Azərbaycan Respublikası Nazirliklərinin, Dövlət Komitələrinin və başqa Mərkəzi İcra Hakimiyyəti 

orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 1997-ci il, № 03) ilə ƏSASNAMƏNİN 2.1. bəndində "öz 

arzusu ilə ;" ifadəsindən sonra yeni abzasdan " - akademik uğursuzluğa görə ;" ifadəsi əlavə 

edilmişdir. 
 

3 8 noyabr 1999-cu il tarixli 804 saylı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Əmri (Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi İcra Hakimiyyəti Orqanlarının Normativ Aktlarının Bülleteni, 2000-ci il, № 01) ilə 

"Ali və Orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrin köçürülməsi, tələbələr sırasından xaric edilməsi və bərpa 

olunması, akademik məzuniyyət alması və təkrar kursda saxlanılması haqqında Əsasnamə"nin 2.1.1. 

bəndinə yeni birinci abzas kimi əlavə edilmişdir. 


