
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci ilə təhsil alacaq təhsilalan arasında 

F Ə R D İ    M Ü Q A V İ L Ə  №  ____ 

Lənkəran şəhəri                                        "___"  "__________" 2016-cı il 

 Bir tərəfdən, Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci (bundan sonra Kollec) adından direktor 

Ruslan Allahverən oğlu  Həmidov və digər tərəfdən, təhsil alacaq (bundan sonra təhsilalan)  

 

( adı, atasının adı, soyadı) 

olmaqla Azərbaycan Respublikası mülki Məcəlləsinin yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən 

əqdlərin bağlanmasına dair müddəaları, Təhsil Qanunu, təhsil haqqında müvafiq sərəncam və 

qərarları nəzərə almaqla  bu Müqaviləni imzaladılar. 

1.Müqavilənin   predmeti 

1.1. Bu Müqavilənin predmeti, Kollecdə ödənişli əsaslarla və ya dövlət hesabına (altından xətt 

çəkilməli) təhsilin həyata keçirilməsi zamanı tərəflər arasında yaranan münasibətlərdir. 

2.Tərəflərin hüquq və öhtəlikləri 

2.1. Kollec təhsilalanın müvafiq tədris planına uyğun təhsil almasını təmin edir. 

2.2.Kollecin təhsilalandan təhsil müddətində bu Müqavilə üzrə öhtəliklərinin yerinə 

yetirilməsini, Kollecin daxili intizam qaydalarına riayət edilməsini tələb etmək hüququ vardır. 

2.3.Təhsilalanın Kollecdən bu Müqavilə özrə öhtəliklərinin yerinə yetirilməsini tələb etmək 

hüququ vardır. 

2.4.Təhsilalan aşağıdakı öhdəlikləri öz üzərinə götürür: 

2.4.1.Kollecin daxili intizam və davranış qaydalarına riayət etmək;  

2.4.2.Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, həmçinin ümumi əxlaq və etik 

davranış qaydalarını pozmamaq; 

2.4.3.Akademik borcu qalmış fənlər  üzrə tədris proqramlarını  müvafiq əsasnaməyə uyğun 

yerinə yetirmək; 

2.4.4.Öz hərəkətləri ilə Kollecə maddi və mənəvi zərər vurmamaq; 

2.4.5.Təhsil xərclərini hesablanmış qaydaya uyğun ödəmək; 

2.4.6.Bu Müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsini çətinləşdirən və ya mümkünsüz edən 

hallar haqqında təhsil müəssisəsinə məlumat vermək. 

    3 . Təhsil xərcləri və hesablaşma qaydası 

3.1.Hər bir təhsilalana düşən təhsil xərclərinin miqdarı Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə uyğun müəyyən edilir. 

3.2. Bu müqaviləyə uyğun olaraq, təhsilalan I kursun təhsil haqqını Kollecə qəbulun qeydiyyatı 

zamanı, digər illərdə  isə hər tədris ili üçün müvafiq olaraq sentyabr-may ayları müddətində tam 

ödəməlidir. 

3.3. Təhsil alanın təhsil haqqı (dövlət sifarişi və ya ödənişli olması  qeyd olunmalı, ödənişli 

formada təhsil alanlar üçün təhsil haqqının məbləği rəqəm və yazı ilə qeyd olunmalı): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.4. Təhsil alanın akademik borcu olduğu halda, o həmin fənni yenidən dinləyir və bunun üçün 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 dekabr 2013-cü il tarixli 354 saylı qərarı ilə 



təsdiq edilmiş “Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları”nın 

4.3. bəndinə uyğun oaraq ödəniş edir.  

4. Müqavilənin ləğv edilməsi qaydası 

4.1. Müqaviləyə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə, Təhsil Qanunu və digər hüquqi 

normativ aktlara uyğun xitam verilə bilər. 

4.2. Müqavilənin ləğv edilməsi tələbi ilə çıxış edən tərəf digər tərəfə ləğvetməyə səbəb olmuş 

halları əsaslandırmaqla yazılı bildiriş göndərir.  Müqavilənin ləğv edilməsi haqqında bildirişi 

alan tərəf həmin bildirişi aldıqdan sonra 15 (on beş) təqvim günü müddətində digər tərəfə yazılı 

cavab ünvanlanmalıdır. 

4.3.Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təhsilalan Kolleci dəyişdikdə 

müqaviləyə müvafiq qaydada xitam verilir. 

4.4. Belə hallarda Müqavilənin ləğv edilməsinə səbəb olmuş hallar göstərilməklə, Kollec 

tərəfindən  Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə məlumat təqdim olunur. 

5. Mübahisəli məsələlərin həlli və tərəflərin məsuliyyəti 

5.1. Mübahisəli məsələlərin həlli təhsil haqqında huquqi- normativ aktlara,  Azərbaycan 

Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən  həll edilməlidir. 

5.2. Təhsilalan Kollecdən xaric olunduğu halda onun ödədiyi təhsil haqqı Kollec tərəfindən geri 

qaytarılmır. Təhsilalanın ödədiyi təhsil haqqı məbləği o zaman geri qaytarılır ki, o üzürlü 

səbəbdən dərsə başlaya bilməsin. 

6. Digər şərtlər 

6.1.  Bu Müqavilə tərəflərin onu imzaladıqları andan qüvvəyə minir. 

6.2. Bu Müqavilə Azərbaycan dilində (təhsilalan xarici vətəndaş  olduqda onun arzusuna uyğun 

olaraq ingilis və ya rus dillərinin birində) eyni hüququ qüvəyyə malik olan iki nüsxədə tərtib 

olunmuşdur və bir nüsxəsi təhsilalana verilir. 

6.3.  Bu müqavilə _____________tarixindən ______________tarixinədək müddətinə bağlanılır. 

    7. Tərəflərin rekvizitləi və imzaları 

Təhsil müəssisəsi:  Təhsilalan: 

Adı: Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

Ünvanı: AZ4200, Lənkəran ş., Ş.Axundov-31 

Hesab №  004129 2162002 

VÖEN   -  2600235651 

Bank:    -  Bank Standart 

Adı      -  Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 

Kod     - 210005 

VÖEN - 1401555071 

M/H  - AZ41NABZ01360100000000003944 

SWIFT: BIK  CTREAZ22 

 

Direktor:                 r.ü.f.d. Ruslan Həmidov

  

  

 M .Y. 

 ___________________________________ 

Yaşadığı yer: Azərbaycan Respublikası 

Ünvan:____________________________ 

___________________________________ 

Tel:_______________________________ 

Şəxsiyyət vəsiqəsi____ №____________ 

Vəsiqəni verən orqan:_______________ 

Verilmə tarixi:_____________________  

 

 

                İmza:  

 


