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Kredit sistemi ilә tәhsil alan tәlәbәlәrin biliyinin 

qiymәtlәndirilmәsi haqqında 

ӘSASNAMӘ 

1. Ümumi anlayış 

 

Biliyin qiymәtlәndirilmәsinin çoxballı sistemi tәlәbәlәrin tәdris fәaliyyәti 
nәticәsindә fәnnin öyrәnilmәsindә әldә etdiklәri bilik vә bacarıqların 
qiymәtlәndirilmәsinin yeni mexanizmidir. Bu sistem tәlәbәyә fәrdi yanaşmanı tәmin 
etmәklә onun tәdris prosesindәki fәaliyyәtinin aşağıda göstәrilәn әsas istiqamәtlәrini 
әhatә edir:  

- Mühazirә seminar (mәşğәlә) laboratoriya dәrslәrinә davamiyyәtini; 

- Seminar (mәşğәlә) dәrslәrindә müxtәlif formalı yoxlamalar (frontal sorğular 
kollokviumlar, praktiki mәsәlәlәrin hәlli vә s.) әsasında bilik sәviyyәsinin 
qiymәtlәndirilmәsini; 

- laboratoriya işlәrin yerinә yetirilmәsini;  

- kurs işinin (layihәsi) yazılması mövcud standartlara uyğun tәrtibi vә onların 
müdafiәsini;  

- tәcrübәlәrin nәticәlәrini; 

- fәnlәr üzrә imtahanların nәticәlәrini; 

- buraxılış işlәrinin müdafiәsini vә buraxılış dövlәt imtahanın nәtijәsini;  

Tәlәbәnin fәnn üzrә toplaya bilәcәyi balın maksimum miqdarı 100-ә 
bәrabәrdir. Bu balların yarısı semestr әrzindәki fәaliyyәtә, digәr yarısı isә imtahanın 
nәticәlәrinә görә toplanır.  

Balların maksimum miqdarı aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilir: - 50 bal 
imtahanın nәticәsinә görә;  

- 10 bal dәrslәrә davamiyyәtinә görә; 

 - 10 bal tәlәbәnin sәrbәst işinә görә; 



 - 20 bal seminar (mәşğәlә) vә ya laboratoriya dәrslәrinin nәticәlәrinә görә;  

(Eyni fәndәn hәm seminar (mәşğәlә) hәm dә laboratoriya dәrslәri nәzәrdә 
tutulduğu halda onların hәr birinә 10 bal ayrılır).  

- 10 bal kurs işinin hazırlanmasına vә müdafiәsinә görә; (Fәnn üzrә kurs işi 
(layihәsi) nәzәrdә tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (mәşğәlә) vә ya 
laboratoriya dәrslәrinә әlavә olunur. Texniki profili ali mәktәblәrdә seminar vә kurs 
işinә görә balların bölünmәsi ali mәktәb tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. 

 Әgәr fәnnin tәdrisi yalnız mühazirә, seminar (mәşğәlә) şәklindә nәzәrdә 
tutularsa bu zaman davamiyyәtә vә sәrbәst işә ayrılmış ballar istisna olmaqla qalan 
30 bal tәdrisin bu növ göstәricilәrinә görә hesablanır. 

 Qrup curnalında dәrsdә iştirak etmәyәn tәlәbәlәrә hәmin saata «q/b» 
sorğulara cavab verәnlәrә müvafiq «bal» dәrsdә iştirak edәn lakin qiymәt 
almayanlara isә «i/e» yazılmalıdır.  

Konkret fәnn üzrә semestr әrzindә toplanmış balın yekun miqdarına görә 
tәlәbәlәrin biliyi aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilir: 

- 51 baldan aşağı                 - «qeyri-kafi»         - F  

- 51-60 bal                           - «qәnaәtbәxş»       - E 

 - 61-70                                - «kafi»                  - D 

 - 71-80                                - «yaxşı»                - C  

- 81-90                                  - «çox yaxşı»         - B  

 - 91-100                               - «әla»                    - A  

 İmtahan vәrәqәlәrindә tәlәbәlәrin qiymәt kitabçalarında, diplomlara 
әlavәlәrdә vә digәr sәnәdәlrdә tәlәbәlәrin fәnlәr üzrә qazandıqları ballar vә onların 
hәrf işarәlәri qeyd olunmalıdır. Tәlәbәnin biliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün 
imtahanlar bir qayda olaraq yazılı şәkildә aparılır. Bәzi fәnlәrin (mәdәniyyәt, 
incәsәnәt, idman vә s.) xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq nәzәri suallarla yanaşı ixtisas 
üzrә qabiliyyәt tәlәb edәn tapşırıqlar da imtahan suallarına әlavә edilә bilәr. Fәnni 
tәdris edәn müәllim tәlәbәlәrә ilk gündәn çoxballı sistemin әhәmiyyәtini, onların 
tәdris fәaliyyәtinin müxtәlif növlәrinin hansı ballarla qiymәtlәndirilmәsini, 
imtahanların aparılma qaydasını izah etmәlidir. 

 



2. İmtahan sessiyasının tәşkili vә keçirilmәsi qaydaları 

İmtahanların gedişi vә tәşkili «Ali tәhsil müәssisәlәrindә kredit sistemi ilә 
tәdrisin tәşkili barәdә nümunәvi Әsasnamә» vә «Kredit sistemi ilә tәhsil alan 
tәlәbәlәrin fәnlәr üzrә imtahanları haqqında Әsasnamә»lәrlә tәnzimlәnir  

3. İmtahana görә balların yığılması 

İmtahanda qazanılan balların maksimum miqdarı 50-dir. 

 İmtahan biletinә bir qayda olaraq fәnni әhatә edәn 5 sual daxil edilir. 
İmtahanın qiymәt meyarları aşağıdakılardır:  

- 10 bal - tәlәbә keçilmiş materialı dәrindәn başa düşür, cavabı dәqiq vә    
hәrtәrәflidir.  

- 9 bal - tәlәbә keçilmiş materialı tam başa düşür, cavabı dәqiqdir vә 
mövzunun mәzmununu aça bilir. 

 - 8 bal - tәlәbә cavabında ümumi xarakterli bәzi qüsurlara yol verir; 

 - 7 bal - tәlәbә keçilmiş materialı yaxşı başa düşür, lakin nәzәri cәhәtdәn bәzi 
mәsәlәlәri әsaslandıra bilmir  

- 6 bal - tәlәbәnin cavabı әsasәn düzgündür. 

 - 5 bal - tәlәbәnin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam әhatә edә 
bilmir.  

- 4 bal - tәlәbәnin cavabı qismәn doğrudur, lakin mövzunu izah edәrkәn bәzi 
sәhvlәrә yol verir;  

- 3 bal - tәlәbәnin mövzudan xәbәri var, lakin fikrini әsaslandırmağı bacarmır; 

- 1-2 bal - tәlәbәnin mövzudan qismәn xәbәri var  

- 0 bal - suala cavab yoxdur. 

 Tәlәbәnin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dәn az olmamalıdır. Әks 
tәqdirdә tәlәbәnin imtahan göstәricilәri semestr әrzindә tәdris fәaliyyәti nәticәsindә 
topladığı bala әlavә olunmur.  

Tәlәbәlәrin imtahan-yazı işlәri fәnnin tәdrisi başa çatdıqdan sonra bir semestr 
saxlanılır.  

 



4. Fәnn üzrә dәrslәrә davamiyyәtә görә balların hesablanması 

Dәrsdә davamiyyәtә görә verilәn maksimum bal 10-dur. 

 Balın miqdarı aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilir:  

- tәlәbә semestr әrzindә fәnn üzrә bütün dәrslәrdә iştirak etdiyi halda ona 10 
bal verilir; 

 - semestr әrzindә fәnnin tәdrisinә ayrılan saatların hәr buraxılan 10%-nә 1 bal 
çıxılır;  

- bütün fәnlәr üzrә semestr әrzindә buraxılmış dәrs saatlarının ümumi sayı 
normativ sәnәdlәrdә (әsasnamәlәrdә) müәyyәn olunmuş hәddәn yuxarı olduğu 
halda tәlәbә imtahan sessiyasına buraxılmır vә onun haqqında müvafiq qәrar qәbul 
edilir.  

5. Tәlәbәyә fәnlәr üzrә sәrbәst işә görә balların müәyyәnlәşdirilmәsi  

Ayrı-ayrı fәnlәr üzrә tәlәbәyә sәrbәst işә görә verilәn balının maksimum 
hәddi 10-dur. Tәlәbәyә fәnn üzrә semestr әrzindә 10 sәrbәst iş tapşırığı verilir. 
Sәrbәst işlәrin tapşırığları müxtәlif formada (mühazirә mövzuları üzrә problem vә 
praktiki xarakterli tapşırıqlar, mәsәlә, misallar vә s.) ola bilәr. Hәmin tapşırıqlar 
fәnni tәdris edәn müәllim tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. Hәr bir tapşırığın yerinә 
yetirilmәsi 1 balla qiymәtlәndirilir. Tapşırıqların yoxlanılması vә qәbulu müәllim 
tәrәfindәn dәrsdәn kәnar vaxtda hәyata keçirilir. 

 

6. Seminar (mәşğәlә) vә laboratoriya dәrslәrinin nәticәlәrinә görә balın 
müәyyәnlәşdirilmәsi 

 Fәnlәr üzrә seminar (mәşğәlә) vә laboratoriya dәrslәri tәlәbәlәr tәrәfindәn 
keçilәn nәzәri dәrslәrin mәnimsәnilmәsini asanlaşdırmaq vә praktik mәsәlәlәrin 
hәllindә vәrdiş aşılamaq mәqsәdini daşıyır vә bu növ tapşırıqların yerinә 
yetirilmәsinә verilәn balların maksimum hәddi 20-dir.  

Eyni fәndәn hәm seminar (mәşğәlә) hәm dә laboratoriya dәrslәri nәzәrdә 
tutulduğu halda onların hәr birinә 10 bal ayrılır. 

 Fәnn üzrә kurs işi (layihәsi) nәzәrdә tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar 
(mәşğәlә) vә ya laboratoriya dәrslәrinә әlavә olunur.  



6.1. Seminar (mәşğәlә) dәrslәrinin nәticәlәrinә görә balların 
hesablanması 

Seminar (mәşğәlә) dәrslәrindә tәlәbәnin jurnalda әn azı 3 (üç) dәfә qiymәti 
(kollokviumlar, frontal sorğular, praktiki mәsәlәnin hәlli vә s-dәn) olduğu halda 
ona tәdrisin bu növü üzrә ballar hesablanır. Әks tәqdirdә ona bal ayrılmır. 

 Semestr әrzindә 3 dәfә kollokviumların keçirilmәsi mәcburidir. 
Kollokviumda iştirak etmәyәn tәlәbәyә «0» sıfır bal yazılır.  

Seminar (mәşğәlә) dәrslәrinә görә tәlәbәlәrin biliyinin qiymәtlәndirilmәsi 
semestr әrzindә aparılan frontal sorğuların, kollokviumların vә.s nәticәlәrinә görә 
müәllim tәrәfindәn 3-cü bәnddә göstәrilәn meyarlar әsasında müәyyәnlәşdirilir vә 
jurnalda aşağıdakı kimi qeyd olunur: 

«10» - on 

«9» - doqquz 

«8» - sәkkiz 

«7»- yeddi  

«6» - altı 

«5» - beş  

«4» - dörd  

«3» - üç  

«2» - iki  

«1» - bir 

«0» - sıfır 

 Jurnaldakı ballara әsasәn müәllim xüsusi cәdvәldә tәlәbәnin fәaliyyәtinin 
nәticәsini qiymәtlәndirir vә ümumilәşdirmәk üçün dekanlığa tәhvil verir. 

 Tәlәbәnin semestr әrzindә topladığı balların orta qiymәti hesablanır vә fәnnin 
tәdrisinin bu növü üçün nәzәrdә tutulmuş maksimum bal hәddinә vurularaq 10-a 
bölünmәklә müәyyәnlәşdirilir.  



Jurnalında tәlәbәnin üç dәfәdәn az qiymәti olmasına vә cәdvәldә qeyd olunan 
yekun balı ilә qrup jurnalında göstәrilәn cari yoxlama ballarının arasındakı 
uyğunsuzluğa görә fәnnin bu növünü tәdris edәn müәllim mәsuliyyәt daşıyır. 

 

6.2. Laboratoriya dәrslәrinә görә balların hesablanması 

 Cari dәrsdә yerinә yetirilәn laboratoriya işi növbәti dәrsә qәdәr (vә ya növbәti 
dәrsin özündә) tәhvil verilir vә müәllim bu barәdә jurnalda müvafiq qeydiyyat 
aparır. Yekun bal semestr әrzindә tәlәbәnin tәhvil verdiyi işlәrin sayının cәmi 
nәzәrdә tutulmuş laboratoriya işlәrinin ümumi sayına nisbәtini fәnnin tәdrisinin bu 
növünә ayrılmış maksimum bala vurmaqla hesablanır.  

 

7. Kurs işinin (layihәsinin) yerinә yetirilmәsinә görә balların 
hesablanması 

Kurs işinin (layihәsinin) yazılması vә müdafiәsi tәlәbәnin müstәqil işinin әsas 
formalarından biri olub kursun proqramı üzrә tәdris materialının mәnimsәnilmәsinә 
nәzarәt vasitәsidir. Kurs işlәrinin mövzuları kafedra tәrәfindәn hazırlanır vә 
semestrin әvvәlindә әn geci 15 gün müddәtindә tәlәbәlәrә paylanır. Kurs işi 
tәlәbәnin fәrdi әmәyinin nәticәsidir vә әsas etibarilә standart mәsәlәlәrin hәllinә 
hәsr olunur. Bәzi hallarda kurs işlәri elmi tәdqiqat xarakteri daşıya bilәr. Kurs işi 
mövcud standartlara cavab vermәli vә strukturu aşağıdakı kimi olmalıdır: 

 - Giriş; 

 - Mövzunun әsas mәsәlәlәrinin hәlli (şәrhi); 

 - Nәticә (tәkliflәri);  

- İstifadә olunan әdәbiyyatın siyahısı; 

 - Kurs işinin müdafiәsi üçün tәlәbә maksimum 10 bal qazana bilәr. Bu 
balların hesablanması aşağıdakı meyarlar әsasında müәyyәnlәşdirilir: 

 - 10 bal-tәlәbә mövzunu tam әhatә edir, iş düzgün tәrtib edilib, müdafiә 
zamanı onun cavabı dәqiqdir vә hәrtәrәflidir;  

- 9 bal-tәlәbә mövzunu tam әhatә edir, iş düzgün tәrtib edilib, müdafiә zamanı 
onun cavabı dәqiqdir vә mövzunun mәzmununu aça bilir;  



- 8 bal-tәlәbә mövzunu tam әhatә edir, iş düzgün tәrtib edilib, müdafiә zamanı 
o, cavabında ümumi xarakterli bәzi qüsurlara yol verir; 

- 7 bal-tәlәbә mövzunu tam әhatә edir, işin tәrtibindә qüsurlara yol verilib, 
lakin müdafiә zamanı onun cavabı dәqiq vә hәrtәrәflidir;  

- 6 bal-tәlәbә mövzunu әhatә edir, işin tәrtibindә qüsurlara yol verilib, 
müdafiә zamanı bәzi mәsәlәlәri nәzәri cәhәtdәn әsaslandıra bilmir; 

 - 5 bal-tәlәbә mövzunu әhatә edir, işin tәrtibindә qüsurlara yol verilib, 
müdafiә zamanı cavabları dәqiq deyil;  

- 4 bal-tәlәbә mövzunu işlәyәrkәn sәhvlәrә yol verir, lakin müdafiә zamanı 
mövzunu aça bilr; 

 - 3 bal-tәlәbә mövzunu işlәyәrkәn sәhvlәrә yol verir, müdafiә zamanı 
mövzunu açmaqda çәtinlik çәkir;  

- 2 bal-tәlәbә mövzunu işlәyәrkәn sәhvlәrә yol verir, müdafiә zamanı isә 
mövzunu aça bilmir;  

- 1 bal tәlәbә mövzunu işlәyәrkәn sәhvlәrә yol verir vә müdafiә zamanı isә 
mövzudan qismәn xәbәri olur;  

- 0 bal-tәlәbә tәrәfindәn kurs işi yazılmayıb.  

Kurs işlәri (layihәlәrinin) müdafiәsi ali mktәbin müәyyәn etdiyi qaydada 
hәyata keçirilir. Fәnn üzrә kurs işi nәzәrdә tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar 
(mәşğәlә) vә ya laboratoriya dәrslәrinә әlavә olunur.  

8. Tәcrübәlәrin nәticәlәrinә görә balların hesablanması  

Tәdris planında nәzәrdә tutulmuş tәcrübәnin nәticәlәrinә görә balların yarısı 
tәcrübәyә davamiyyәtinә görә, digәr yarısı isә tәcrübә üzrә hesabatın hazırlanması 
vә müvafiq qaydada müdafiәsinә görә verilir.  

Tәcrübәyә davamiyyәtinә görә tәlәbәnin topladığı yekun bal tәlәbәnin 
tәcrübәdә iştirak etdiyi saatların miqdarının davamiyyәtә ayrılan maksimum (50 bal) 
vurularaq vә tәcrübәyә ayrılmış saatların miqdarına bölünmәklә hesablanır. 

Tәcrübәyә görә tәlәbәnin yekun balının hesablanması meyarları vә metodikası 
ali mәktәb tәrәfindәn müәyyәnlәşdirilir. 



9. Buraxılış işlәrinin müdafiәsinә vә buraxılış dövlәt imtahanın 
nәticәsinә görә balların hesablanması 

Buraxılış işinin yazılması vә müdafiәsinә görә tәlәbәnin toplaya bilәcәyi 
balların maksimum miqdarı 100-ә bәrabәrdir. Bu balların yarısı buraxılış işinin 
hazırlanması vә tәrtibinә, digәr yarısı isә Dövlәt Attestasiya Komissiyası qarşısında 
müdafiәsinә görә verilir. 

 Buraxılış işinin yazılması vә müdafiәsinә görә balların hesablanması 
meyarları ali mәktәbin Elmi Şurası tәrәfindәn tәsdiq edilir. Buraxılış işinin 
müdafiәsi mövcud qaydalara uyğun aparılır.  

 

10. Tәlәbәlәrin nailiyyәtlәrinin cari vә yekun qiymәtlәndirilmәsi 

Tәlәbәlәrin tәdris fәaliyyәtini fәallaşdırmaq, onlar üçün özünәnәzarәt 
mexanizmini yatarmaq vә tәdrisdә әldә olunmuş nailiyyәtlәrini qiymәtlәndirmәk 
mәqsәdilә ümumi orta müvәffәqiyyәt göstәricisi (ÜOMG) tәtbiq edilir. Ümumi orta 
müvәffәqiyyәt göstәricisi fәnlәr üzrә toplanan balların hәmin fәnnә görә qazanılan 
kreditlәrә hasillәri cәmlәrinin tәdris planında nәzәrdә tutulan müvafiq kreditlәrin 
cәminә olan nisbәti kimi müәyyәnlәşdirilir: 

 

ÜOMG 
𝐛𝟏 𝐤𝟏∗ 𝐛𝟐𝐤𝟐∗ 𝐛𝟑𝐤𝟑∗ ... 𝐛𝐧𝐤𝐧∗

𝐤𝟏 𝐤𝟐 𝐤𝟑 ... 𝐤𝐧 
 

 

 b1, b2, …, bn - tәlәbәnin fәnlәr üzrә yığdığı ballar 

 k1, k2, …, kn - fәnlәrә tәdris planında nәzәrdә tutulan müvafiq kreditlәr 

 k1*, k2*, ..., k3* - fәnlәr üzrә qazanılmış kreditlәr (әgәr tәlәbә imtahandan 
müvәffәq qiymәt almazsa o, krediti qazanmamış hesab edilir vә bu әmsal «0» sıfr 
olur)  

ÜOMG semestrlәr üzrә artan istiqamәtdә hesablanır. (bir semestrin, iki 
semestrin, üç semestrin vә s.)  

ÜOMG tәlәbәnin istiqamәt (ixtisas) üzrә tәhsil proqramının mәnimsәmә 
sәviyyәsinin әsas göstәricisidir. Hәr semestrin axrında tәlәbә öz cari 



müvәffәqiyyәtini qiymәtlәndirir vә onu daha yüksәk sәviyyәyә qaldırmaq üçün 
gәlәcәk tәdris fәaliyyәtini müәyyәnlәşdirir.  

Yüksәk ÜOMG-si («çox yaxşı» vә «әla») olan tәlәbәlәr rektorun 
rәğbәtlәndirilmә siyahısına daxil edilir. Üç dәfә hәmin siyahıya düşәn tәlәbәlәr 
lider-tәlәbә hesab olunurlar vә onlar ali tәhsil müәssisәsi tәrәfindәn müәyyәn 
olunmuş qaydada rәğbәtlәndirilirlәr.  

ÜOMG diploma әlavәyә daxil edilir vә bu göstәrici işә götürәnlәr üçün әsas 
meyarlardan biri ola bilәr. 


