
Müəllimin attestasiya vərəqəsi 2020-ci il üçün 

Müəllim__________________________  Komissiyanın məsul katibi____________________________________ 
( S.A.A./İmza) ( S.A.A /İmza.) 

Kafedra _________________Vəzifəsi_____________  Email _______________ Təvəllüd______________ 

 
№  Nəzarət göstəricisinin adı Bonus Faktiki 

reytinq 

1. 2. 3. 4 

                                           Elmi-tədqiqat fəaliyyəti 

1.  1Son 5 il ərzində Təhsil Nazirliyinin yaxud universitetin qrifi ilə dərslik nəşri. 5  

 2.  1Hesabat ilində Təhsil Nazirliyinin yaxud universitetin qrifi ilə dərs vəsaitinin nəşri. 5  

3.  H-indeks 1-n  

4.  1Elmi məqalələrin dərci (hər 

biri üçün) 

Xaricdə SCI jurnalında 10  

Xaricdə  5  

Respublika nəşri 2  

AZMİU-da  1  

5.  1Beynəlxalq Elmi konfransda 

dərc olunmuş məruzələr 

(tezislər) 

Xaricdə IEEE tipli beynəlxalq bazalarda olan konfranslar 10  

Xaricdə 5  

Respublika konfrans 2  

AZMİU-da 1  

6.  Müxtəlif fənn olimpiadalarında mükafat qazanmış tələbələrinin hazırlanması (hər bir tələbə 

üçün) 

3  

7.  Tələbələrin elmi konfranslara hazırlanması (hər bir çıxış etmiş tələbə üçün ) 1  

8.  Elmlər doktoru proqramları üzrə doktoranta elmi məsləhətçi (hər müdafiə etmiş üçün) 3  

9.  Fəlsəfə doktoru proqramları üzrə doktoranta elmi rəhbərlik  (hər müdafiə etmiş üçün) 3  

10.  Elmlər doktoru və ya fəlsəfə doktoru proqramları üzrə doktorantlara opponentlik (hər biri 

üçün) 

1  

11.  1Son 5 ildə patent və müəlliflik şəhadətnamələrinin alınması (hər biri üçün) 4  

12.  1Son 5 ildə monoqrafiyanın 

nəşri (hər biri üçün) 

Xaricdə  5  

Yerli nəşriyyatda  2  

13.   Beynəlxalq jurnallarda redaksiya heyətinə üzvlük (redaktor işinin hər ilinə görə) 2  

                                              Professional inkişaf 
        14. Dərslərdə müasir metod və texnologiyalardan istifadə. İKT biliklərinin səviyyəsi. 5-ə qədər  

 15. Xaricdə təlimlərin keçməsi (hər bir sertifikat üçün) 5  

 16. Online ixtisasartırma sertifikatının əldə olunması (minimum 5 dəfə və sonda imtahan olmaq 

şərti ilə)  

  

  17. Hesabat ilində respublikada təlimlərin keçməsi (hər bir sertifikat üçün) 3  

  

        

18. 

 

Xarici dili bilmə dərəcəsi  

İngilis dilində dərs deyən müəllimlər (daxili imtahanların 

yekunları nəticəsində və ya beynəlxalq sertifikat olduqda 

IELTS, TOEFL) 

10-a qədər  

        19. Dövlət qurumları tərəfindən verilən təltiflər 2  

 20. Universitetin inkişafı üçün beynəlxalq qrantların alınmasında iştiraki 2-10  

 21. Beynəlxalq elm qurumlarının rəhbər orqanlarında üzvlülük 2  

                                               Pedaqoji fəaliyyət 

        22. 1Fənn proqramları üzrə müəlliflik 2  
        23.                   1Metodik göstərişlərin nəşri 3  
        24 Tələbələrlə dərsdən kənar maarifləndirmə əsaslı işlərin aparılması 2  

                                    Rəhbərlik və tələbələrin qiymətləndirməsi 

        25. Rektorluğun (universitetin həyatında fəallığı) əlavə balı  4-ə qədər  

        26. 2Dekanın (fakültənin işində fəallığı) əlavə balı  4-ə qədər  

        27. 3Kafedra müdirinin (tədrisdə müasir metodların istifadəsi və ümumi işlərdə iştirak)əlavə balı 4-ə qədər  

 28. 4 Tələbələr tərəfindən müəllim fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 4-ə qədər  

Ümumi faktiki reytinq:  
______________________ 
1 Bonusların sayı müəlliflərin sayına bölünür. 
2Nümunəvi açıq dərslərə, aparılan dərslərdə elektron vasitələrinin istifadəyə, fənni tədris etmək metodikasına, rəhbərliyi altında bakalavr və magistrların müsabiqədə iştirakı və qalib 

olmasına, innovativ metodların tədrisdə tətbiqinə, semestr ərzində dərslərin keyfiyyətinə, normal tələbə-müəllim münasibətinin yaradılmasına, fakültənin keçirdiyi tədbirlərdə fəal 

iştirakına, fakültəni və universitetiti təbliğ edən video çarxların hazırlanmasında iştirakına, fakültənin işində fəallığına və innovativ metodların tədrisdə tətbiqinə, fakültə üzrə 

konfransların, seminar və simpoziumlarının təşkilində və keçirilməsində fəal iştirakına görə. 
3Mühazirə və tədris materiallarının keyfiyyətinə, fənn proqramlarının tərtibinə və kafedranın ictimai həyatında fəallığına, magistraturaya hazırlıq kurslarının təşkilinə görə. 



4Tələbə tərəfindən müəllimin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi tələbə gənclər təşkilatı tərəfindən anonim anket sorğusu vasitəsi ilə aparılır və ərizə vermiş müəllim haqqında komissiyaya 

məlumat verilir. 

Müəllim tərəfindən təqdim olunan anketdə qeyd olunmuş ballara uyğun olaraq elektron formada məlumatlar təhvil verilməsə, göstərdiyi ballar nəzərdə tutulmayacaq və bu 

halda müvafiq şöbə məsuliyyət daşımır!  


