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       «Razılaşdırılıb»                                                                     TƏSDİQ EDİRƏM: 

Elm və texnika üzrə prorektor                                                   AzTU-nun rektor əvəzi 

                           

_______________İ.T.Pirməmmədov                                    _______prof. X.M.Yahudov 

                                                                                      «____» ____________ 2019-cu il 

Magistrlik dissertasiyasının yazılması prosesində hesabatlılıq və   
qiymətləndirmə prosedurları 

1.1. Magistrant magistratura səviyyəsində təhsilin 2-ci ilinin hər semestrində 
iki dəfə olmaqla magistrlik dissertasiyası üzrə fərdi iş planına (əlavə 1) uyğun 

olaraq görülmüş işlər barədə elmi rəhbərə müvafiq formalarda (2, 3, 4 və 5 nömrəli 
əlavələr) dörd hesabat təqdim edir. Dissertasiya işi 3 fəsildən ibarət olacaqdır. 

1.2. Hər bir hesabat 2, 3, 4, 5 və 6 saylı əlavələrində göstərilmiş müvafiq 
meyarlar üzrə elmi rəhbər tərəfindən qiymətləndirilir. Hesabatların yekun qiyməti 

meyarlar üzrə verilən balların cəmi kimi hesablanır. Hər bir meyar 10 balla 
qiymətləndirilir. 

1.3. Hesabatlar üzrə əsas tələblər aşağıdakılardır: 
1.3.1. I hesabatda dissertasiya işinin strukturlaşmış ilkin planı, istifadə 

olunacaq ədəbiyyatın ilkin siyahısı, tətbiq olunacaq metodlar barədə məlumatlar 
əks olunmalıdır.  Magistrant I hesabatı və dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan 
hissəsini təhsilin ikinci ilinin oktyabr ayının 15-dək elmi rəhbərə və sonuncu 

variantını “Magistratura və doktorantura” şöbəsinə təqdim etməlidir. Elmi rəhbər 
müvafiq qaydada qiymətləndirməni aparmalı, qiymətləndirmənin nəticələrini əks 

etdirən, əlavə 2-yə uyğun hazırlanmış hesabatı oktyabrın 25-dək kafedraya təqdim 
etməlidir.   

1.3.2. II hesabatda mövzunun aktuallığını, problemin qoyuluşunu və 
öyrənilmə səviyyəsini, tədqiqatın məqsəd və vəzifələrini, tədqiqatın nəzəri-

metodoloji əsaslarını və istifadə olunacaq tədqiqat metodlarının əsaslandırılmasını 
əks etdirən ümumiləşdirilmiş müddəalar verilməli, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı əlavə olunmalıdır. II hesabat dissertasiya işinin 1-ci fəslinin qısa 
məzmununu əks etdirməlidir. 

Magistrant II hesabatı və dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan hissəsini 
(1-ci fəsli) təhsilin 2-ci ilinin dekabr ayının 15-dək elmi rəhbərə təqdim etməlidir. 

Elmi rəhbər müvafiq qaydada qiymətləndirməni aparmalı, qiymətləndirmənin 
nəticələrini əks etdirən əlavə 3-ə uyğun hazırlanmış hesabatı dekabrın 25-dək 
kafedraya təqdim etməlidir.   

1.3.3. III hesabatda seçilmiş tədqiqat metodlarının tətbiqində imkan və 
məhdudiyyətlərə, tədqiqatın informasiya bazasına, əldə edilən nəticələrə dair 

məlumatlar əks etdirilməlidir. III hesabat dissertasiya işinin 2-ci fəslinin qısa 
məzmununu əks etdirməlidir. 

Magistrant III hesabatı və dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan hissəsini 
(2-ci fəsli) təhsilin 2-ci ilinin fevral ayının 15-dək elmi rəhbərə təqdim etməlidir. 

Elmi rəhbər müvafiq qaydada qiymətləndirməni aparmalı, qiymətləndirmənin 
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nəticələrini əks etdirən əlavə 4-ə uyğun hazırlanmış hesabatı fevral ayının 25-dək 
kafedraya təqdim etməlidir.   

1.3.4. IV hesabatda tədqiqatın nəticələrinin sintezi, qoyulmuş problemin həlli 
üçün tədqiqatın nəticələri ilə əsaslandırılmış mülahizə və təkliflər, bu nəticələrin 
elmi-praktiki əhəmiyyəti və tətbiq sahələri barədə ümumiləşdirilmiş məlumatlar 

verilməlidir. IV hesabat dissertasiya işinin 3-cü fəslinin qısa məzmununu əks 
etdirməlidir. 

Magistrant IV hesabatı və dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan hissəsini 
(3-cü fəsil, nəticə və təkiflər) təhsilin ikinci ilinin aprel ayının 10-dək elmi rəhbərə 

təqdim etməlidir. Elmi rəhbər müvafiq qaydada qiymətləndirməni aparmalı, 
qiymətləndirmənin nəticələrini əks etdirən əlavə 5-ə uyğun hazırlanmış hesabatı 

aprelin 15-dək kafedraya təqdim etməlidir. 
1.3.5. Elmi rəhbər hesabatları qiymətləndirərkən magistrantın hesabatı və 

dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan hissəsi barədə məlumatlılıq səviyyəsini 
nəzərə almalıdır. Bunun üçün elmi rəhbər magistrantla şifahi ünsiyyət qurmalı və 

onun işlə bağlı məlumatlılıq səviyyəsini müəyyən etməlidir. Magistrantın təqdim 
etdiyi hesabat və dissertasiyanın bu hesabatla əhatə olunan hissəsi ilə bağlı 

məlumatlılıq səviyyəsi aşağı olduğu halda hesabat “0” balla qiymətləndirilir və bu 
barədə kafedra müdirinə rəsmi məlumat verilir. Kafedrada bu işin səbəbləri 
araşdırılaraq müvafiq qərar qəbul edilir. 

1.3.6. Kafedra mütəmadi olaraq hesabatların qiymətləndirilməsi prosesinin 
monitorinqini aparmalıdır. Bu məqsədlə kafedranın müvafiq ixtisaslar üzrə tədris 

aparan əməkdaşlarından ibarət olan monitorinq qrupları yaradılır.  
Monitorinqlər müsahibə formasında aparılır. Monitorinq üçün dəvət edilən 

magistrant təyin olunan vaxtda tələb olunan hesabatı və dissertasiyanın bu 
hesabatla əhatə olunan hissəsini özü ilə gətirməlidir. Monitorinq zamanı 

dissertasiyanın müvafiq hissəsinin məzmunu və magistrantın həmin hissə üzrə 
məlumatlılıq səviyyəsi ilə elmi rəhbər tərəfindən verilən qiymət arasında 

uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə, monitorinq qrupu hesabatın yenidən 
qiymətləndirilməsini aparır və bu barədə müvafiq akt tərtib edir. Elmi rəhbərlər 

monitorinq prosesində iştirak edə bilərlər.  
1.3.7. Magistrant dissertasiyanın bu qaydalarla müəyyən edilmiş tələblərə 

uyğun şəkildə tərtib edilmiş yazılı nüsxəsini və dissertasiyanın qısa məzmununu 

əks etdirən referatı (IV hesabatı təqdim etdikdən sonra) aprelin 20-dək elmi 
rəhbərə təqdim etməlidir.  

1.3.8. Elmi rəhbər dissertasiyanın tam məzmunu ilə tanış olmalı, 
dissertasiyanın qiymətləndirilməsini 6-cı əlavədə göstərilmiş formada aparmalı, bu 

qiymətləndirmə blankının bir nüsxəsini aprelin 30-dək kafedraya, digərini isə 
magistranta təqdim etməlidir. Eyni zamanda magistrantla şifahi ünsiyyət qurmalı, 

onun dissertasiya işinin kafedrada ilkin müzakirəyə hazırlıq səviyyəsini 
yoxlamalıdır. Kafedrada keçirilən  ilkin müzakirədə öz rəyini bildirməlidir. 

AzTU Elmi şurasının 01 may 2019-cu il tarixli iclasında (protokol 8) qəbul 
edilmişdir.      

        

  Elmi katib                                                                    Z.X.Kərimov 
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Əlavə 1 

MAGİSTRLİK DİSSERTASİYASI ÜZRƏ FƏRDİ İŞ PLANI 

İxtisasın şifri və adı:_______________________________________________________ 

İxtisaslaşma:_____________________________________________________________ 

Qrup:___________________________________________________________________ 

Təhsil adlığı dil:___________________________________________________________ 

_____________________________________ 

Magistrantın soyadı, adı və atasının adı 

Elmi rəhbər:   _______________________________                                                                            

(elmi adı və dərəcəsi, soyadı, adı və atasının adı) 

Elmi məsləhətçi (təyin olunduqda):   _______________________________                                                                            

(elmi adı və dərəcəsi, soyadı, adı və atasının adı) 

1. Dissertasiya işinin mövzusu: 

“_________________________________________________”    

 

2. Tədqiqat üçün ədəbiyyatın seçilməsi və informasiya bazasının axtarışı – təhsilin birinci 

ili 

3.  Dissertasiya üzrə işlərin yerinə yetirilməsinin təqvim planı – təhsilin ikinci ili 

                   

  s/s 

Təhvil verilməli olan işlərin adı İcra 

müddəti 

1. Dissertasiyanın planı, tədqiqat metodları və ilkin ədəbiyyat 
siyahısı – I hesabat 

15 oktyabr 

2. Dissertasiyanın nəzəri-metodoloji hissəsi – II hesabat 15 dekabr 

3. Tədqiqatın aparılması və təhlil hissəsi – III hesabat 15 fevral 

4. Sintez və təkiflərin hazırlanması  - IV hesabat 10 aprel 

5. Dissertasiyanın kafedraya təqdim edilməsi 30 aprel 

Elmi rəhbər _____________________________________  

      imza 

Elmi məsləhətçi  __________________________________  

      imza 

Tapşırığı qəbul etdim _____________________________ 

   (magistrantın imzası) 

Tapşırığın qaytarılması tarixi      “____” _______________ 20__ il 

Qeyd 1. Dissertasiya işi üzrə verilmiş tapşırıq 2 nüsxədən ibarətdir. Nüsxənin biri 

magistranta verilir, ikincisi isə kafedrada saxlanılır. 
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Əlavə 2 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ 

                         

 

Magistrlik 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. 
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Əlavə 3 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ 

 

Magistrlik 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, öyrənilmə                       
səviyyəsinin, obyekti 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 fəsli haqqında 5-7 səhifəlik hesabat əlavə olunmalıdır (istifadə olunmuş 

ədəbiyyat siyahısı ilə birlikdə)  
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Əlavə 4 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ 

 

Magistrlik 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 ) 

 

Dissertasiya işinin ikinci fəsli haqqında 5-7 səhifəlik hesabat əlavə olunmalıdır. 
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Əlavə 5 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİ 

 

 

Magistrlik 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 orta qiymət meyarlar üzrə balların cəmi kimi 

hesablanır 

Elmi rəhbər:__________________S.A.A. 

                                                          imza, tarix 

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

Dissertasiya işi haqqında 5-7 səhifəlik ümumi hesabat əlavə olunmalıdır. 
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Əlavə 6 

Magistrlik dissertasiyasının qiymətləndirilməsi blankı 

Magistrant: _____________________________________(S.A.A.) 

İxtisaslaşma:_____________________________________ 
Mövzu: ____________________________________________________ 

s/s Qiymətləndirmə meyarları 
Qiymətləndirmə       

yüksək yaxşı orta zəif 

1. 
Dissertasiyanın mətninin yazıldığı dilin orfoqrafik  və qrammatik 
qaydalarına uyğunluğu 

   
 

2. 

Mövzunun aktuallığının əsaslandırılması və problemin  

qoyuluşu səviyyəsi, dissertasiyanın məqsəd və  vəzifələrinin 
mövzuya uyğunluğu 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Tədqiqatın nəzəri-metodoloji bazasının tədqiqinin  səviyyəsi və 
yetərliliyi 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
Tədqiqat metodunun seçiminin əsaslandırılma  səviyyəsi və 

yetərliliyi 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
Seçilmiş tədqiqat metodlarının informasiya bazasının  

əhatəliliyi, yeniliyi və bu metodların işdə tətbiqi səviyyəsi 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tədqiqatın nəticələrinin ümumiləşdirilmə səviyyəsi     

7. 
İrəli sürülən təklif və mülahizələrin aparılmış  

tədqiqatla əlaqəsi və əsaslandırılması səviyyəsi 

 

 

 

 

 

 

 

8. 
İstifadə olunmuş mənbələrin tədqiqat üçün  uyğunluğu və 
yetərliliyi 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
Nəticələrin mövzunun aid olduğu sahə üçün  elmi-praktiki 
əhəmiyyəti 

 

 

 

 

 

 

 

10. Magistrantın əldə etdiyi nəticələri təqdim etmə qabiliyyəti     

 

Dissertasiya müdafiyəyə tövsiyə olunur                                                    □ 

Dissertasiya müdafiyəyə tövsiyə edilmir                                                   □ 

 

Elmi rəhbər    ______________________   (elmi adı, elmi dərəcəsi və S.A.A.)  

imza və tarix 

Qeyd: Elmi rəhbər qiymətləndirmə balnkına əlavə olaraq dissertasiya ilə bağlı irad və təkliflərini 

təqdim edə bilər. 


