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BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİ
BAKU HIGHER OIL SCHOOL

Tələbələr üçün əl k�tabı



Əziz tələbələr,
 
Sizin - Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə 
keçirilən qəbul imtahanlarında yüksək bal 
toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsi adını 
qazanmış, ölkəm�z�n intellektual gəncliyinin məhz 
Bakı Ali Neft Məktəbində təhsil almaq istəməsi 
bizim üçün qürurverici və mühüm hadisədir!
 
Təhs�l aldığınız müddətdə Bakı Ali Neft Məktəbin�n 
dax�l� n�zam-�nt�zam qaydalarına əməl edəcəy�n�zə 
əm�nəm, təhsil alan bütün tələbələr�m�zə 
müvə�əqiyyətlər, daim bilik, cansağlığı, bacarıq          
və fəallıqları ilə seçilmələrini arzulayıram!

Elmar Qasımov
Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru  
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BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNİN 
TƏLƏBƏLƏRİNİN 
DAXİLİ İNTİZAM QAYDALARI

Bakı Ali Neft Məktəbinin 18.11.2013-cü il tarixli  
86 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. 3



Maddə 1. Ümumi müddəalar
1.1.  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbi  

(bundan sonra BANM) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 noyabr  2011-ci 
il tarixli 539 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmış, Azərbaycan Respublikası Dövlət   
Neft Şirkətinin Prezidentinin 30 noyabr 2011-ci il tarixli 173 saylı əmri ilə təsdiq 
edilmiş, 29 fevral 2012-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 
Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmış Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət gös-
tərən və müva�q səviyyələr (bakalavriat, magistratura, doktorantura) üzrə ali  
təhsil  proqramlarını  həyata  keçirən  dövlət  ali  təhsil  müəssisəsidir. 

1.2.  “Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələrinin daxili intizam qaydaları” (bundan sonra 
“Qaydalar”) Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında qanunvericilik 
aktlarının və BANM-in Nizamnaməsinin müddəalarına müva�q olaraq tərtib 
olunmuşdur.

1.3.  Mövcud qaydalar tələbələr üçün müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirməyən, 
tələb olunan qaydalara riayət etməyən, tələbə adına və ləyaqətinə uyğun olmayan 
hərəkətlərə yol verən tələbələrə veriləcək intizam cəzalarını, onların tətbiq 
edilməsi  mexanizmini  müəyyən  etmək  məqsədilə  hazırlanmışdır.

Maddə 2. Predmet
Bu qaydalar BANM-də təhsil alan tələbələrin yol verdikləri intizam qaydalarına zidd 
hərəkətlər, onlara veriləcək intizam tənbehləri və bu tənbehi tətbiq etmək səlahiyyəti 
olan şəxslər, intizam �craatı, tələbələri və dinləyiciləri təhsildə yüksək göstəricilər əldə 
etməyə həvəsləndirmə, təhsildə yüksək göstəricilər əldə etmiş tələbə və dinləyicilə-   
rin  mükafatlandırılması  qaydalarını  müəyyən  edir. 

Maddə 3. BANM-in hüquqları
3.1.  BANM-in Nizamnaməsinə uyğun olaraq, təhsil prosesini təşkil və idarə etmək;
3.2.  Tələbədən təhsil müddətində bu qaydalar üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini 

tələb  etmək;
3.3.  Tədris formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
3.4. Təhsildə yüksək göstəricilər əldə etmiş tələbələri həvəsləndirmək və mükafat-

landırmaq;
3.5.   Semestr ərzində fənn üzrə ayrılmış auditoriya saatlarının 25(iyirmi beş) faizin-

dən çoxunda iştirak etməyən tələbəni həmin fəndən imtahana buraxmamaq;
3.6.  Qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulmuş  digər  hüquqları  həyata  keçirmək.

Maddə 4. BANM-in vəzifələri
4.1.  Təhsil prosesinin yüksək elmi-metodiki səviyyədə aparılmasını təmin etmək;
4.2.  Tələbəyə kitabxana, idman kompleksi, və digər elmi, mədəni, sosial infrastruk-

turdan  istifadə  etməyə  imkan  yaratmaq;  
4.3.  Tələbəni �ziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları zərərli 

vərdişlərdən çəkindirmək;
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4.4.  Tələbə təhsilini uğurla başa vurduqdan sonra ona təhsil haqqında müva�q    
dövlət  sənədi  vermək;

4.5.  Qanunvericiliklə  nəzərdə  tutulmuş  digər  vəzifələri  həyata  keçirmək.
4.6.  Tələbələri vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək, vətəninə və xalqının ənənə-

lərinə bağlılıq, sosial məsuliyyət hissləri aşılamaq və onların sağlam düşüncəli 
vətəndaş olaraq tərbiyə olunmaları və yetişmələri istiqamətində xidmət göstər-
mək.

Maddə 5. Tələbənin hüquqları
5.1.  BANM-də tətbiq olunan tədris proqramlarına uyğun təhsil almaq, bu standartlar 

çərçivəsində təlim almaq, elm, texnika və mədəniyyətin müasir səviyyəsinə uy-
ğun müva�q bilik qazanmaq, tədris fənlərinin seçilib müəyyənləşdirilməsində 
iştirak  etmək; 

5.2.  BANM-in rektorunun razılığı ilə başqa ali məktəblərdə məşğələlərdə, treninq-
lərdə  iştirak  etmək;

5.3.  BANM-in kitabxanasından, tədris, elmi və digər bölmələrin xidmətindən istifadə 
etmək;

5.4.  Tədrisin  key�yyətini  yüksəltmək  üçün  səmərəliləşdirici  təkli�ər  vermək;
5.5.  Özünün  şərəf  və  ləyaqətinə  hörmət  tələb  etmək.

Maddə 6. Tələbənin vəzifələri
6.1.  Bu  qaydalara  riayət  etmək;
6.2.  BANM-in  əmlakının  qorunması  və  korlanmasına  yol  verməmək;
6.3.  Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyini, bu Qaydaları, 

həmçinin  ümumi  əxlaq  və  etik  davranış  qaydalarını  pozmamaq;
6.4.  BANM-in təyin etdiyi müddət ərzində seçdiyi ixtisas üzrə tədris planları və tədris 

proqramlarını  yerinə  yetirmək;
6.5.  Bilik, praktiki vərdişlərə və seçilmiş ixtisas üzrə (istiqamətə görə) müasir təd-

qiqat  metodlarına  yiyələnmək;
6.6.  Tədris planı ilə nəzərdə tutulan tədris məşğələlərinin bütün növlərində iştirak 

etmək;
6.7.  BANM-in İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektorunun icazəsi olmadan tədris 

auditoriyaları və digər otaqlardan əşya və ya müxtəlif avadanlıqları çıxartma-
maq;

6.8.  Öz hərəkətləri ilə BANM-ə maddi zərər vurduqda və ya BANM-in işgüzar nüfuzu-
na xələl gətirdikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq 
dəymiş  zərəri  vaxtında  ödəmək;

6.9.  BANM tərə�ndən tələb edilən zəruri sənədləri şifahi və ya yazılı sorğu alındığı 
andan  10 (on)  iş  günü  müddətində  təqdim  etmək;

6.10.  BANM-in mülkiyyətində və istifadəsində olan əmlaka, tədrisdə istifadə olunan 
avadanlıqlara, cihazlara, digər texniki vasitələrə, tədris vəsaitlərinə və s. qayğı ilə 
yanaşmaq;
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6.11.  BANM-in ictimai, mədəni, kütləvi, sosial və sair xarakterli tədbirlərində iştirak 
etmək, bu tədbirlərə gecikmələrə və tədbir zamanı davranış qaydalarının pozul-
ması  hallarına  yol  verməmək.

6.12.  BANM tərə�ndən təqdim edilmiş xüsusi geyim formalarına 5 (beş) il tədris 
müddətində qayğı ilə yanaşmaq, həmin formaları itirdikdə və ya yararsız hala 
saldıqda  öz  maddi  imkanı  hesabına  yenisini  almaq;

6.13.  BANM tərəfindən təqd�m ed�lm�ş tələbə kartına təhs�l aldığı müddətdə məsul�y-
yətlə yanaşmaq, həm�n kartı �t�rd�kdə və ya yararsız hala saldıqda öz vəsa�t� 
hesabına  yen�s�n�  əldə  etmək;

6.14.  K�tabxanada davranış, n�zam-�nt�zam və vurulmuş z�yana görə BANM-�n 
03.02.2014-cü �l tar�xl� əmr� �lə təsd�q ed�lm�ş “Bakı Al� Neft Məktəb�n�n K�tab-
xanasının  Əsasnaməs�”n�n  müvafiq  maddələr�n�n  tələblər�n�  yer�nə  yet�rmək;

6.15.  Yandırıcı, partlayıcı, kəs�c�, deş�c� və d�gər bu növ əşyalarla BANM-�n b�nasına 
dax�l  olmamaq.

Maddə 7. BANM-də tədr�s fəal�yyət�n�n təşk�l� 
7.1.  Akadem�k qruplarda dərslər rektorun təsd�q etd�y� vaxt qrafik�nə və dərs cəd-

vəllər�nə  uyğun  təşk�l  ed�l�r. 
7.2.  Dərs cədvəllər� hər semestr üçün tərt�b olunur, təsd�q ed�l�r, dərslər�n başlan-

masına 3 gün qalmış dekanlıqların və ya kafedraların qarşısında müvafiq lövhə-
lərdə  asılır  və  BANM-�n  veb  səh�fəs�ndə  yerləşd�r�l�r. 

Maddə 8.  Təhs�ldə yüksək göstər�c�lər əldə etm�ş tələbələr üçün 
həvəslənd�rmə tədb�rlər� 
8.1.  Həvəslənd�rmə tədb�rlər� rektorun əmr� �lə sənədləşd�r�l�r və tələbən�n şəxs� 

�ş�nə yazılır.
8.2.  Təhs�ldə, elm-tədq�qat fəal�yyət�ndə yüksək na�l�yyətlər əldə etm�ş və BANM-�n 

�ct�ma�, mədən� və kütləv� həyatında fəal �şt�rak etm�ş tələbələrə aşağıdakı 
mükafatlandırma tədb�rlər� tətb�q ed�l�r:  
 -  təşəkkür;
 -  tər�fnamə;
 -  q�ymətl� həd�yyə;
 -  pul mükafatı;
 -  xar�cdə qısamüddətl� təhs�l;
 -  �stehsalat təcrübəs�n�n xar�cdək� müəss�sələrdə təşk�l�;
 -  beynəlxalq konfranslarda �şt�rakın təşk�l�.

8.3.  Aşağıda qeyd ed�lən meyarlara ötən tədr�s �l� üzrə tam cavab verən 4 və 5-c� kurs 
tələbələr�  ödən�şl�  �stehsalat  təcrübəs�nə  göndər�l�r:
 -  yüksək ( “A” və “B” almış) akadem�k göstər�c�lər əldə etm�ş;
 -  elm� konfranslarda müvə�əq�yyətlə �şt�rak etm�ş və ya mükafatlandırılmış;
 - BANM-�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydalarına r�ayət etm�ş (�nt�zam 
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tənbeh�  almamış);
-  təhs�l aldığı �llər üzrə dərslərə davam�yyət� yüksək olmuş;
 -  ötən tədr�s �l�ndə BANM tərəfindən təşk�l ed�lm�ş �stehsalat təcrübəs�n� uğurla 

başa vurmuş və təcrübə keçd�y� müəss�sədən uğurlu fəal�yyətə da�r müvafiq 
sənəd (xas�yyətnamə, tövs�yə məktubu, sert�fikat, d�plom və s.) almış;

 -  BANM-�n �ct�ma�, mədən� və kütləv� tədb�rlər�ndə fəal �şt�rak etm�ş, fərqlənm�ş 
və  BANM-�n  �şgüzar  nüfuzunu  yüksəltməyə  x�dmət  etm�ş.

Maddə 9. Tədr�s �nt�zamının pozulmasına görə �nt�zam məsul�yyət� 
və onun növlər�
9.1.  Dax�l� �nt�zam qaydalarını pozan tələbələrə və d�nləy�c�lərə törətd�klər� xətala-

rının dərəcəs�ndən asılı olaraq aşağıdakı �nt�zam tənbehlər�ndən b�r� tətb�q ed�lə 
b�lər:  
a)  töhmət vermək;
b)  sonuncu xəbərdarlıqla ş�ddətl� töhmət vermək;
c)  sonuncu xəbərdarlıqla ş�ddətl� töhmət ver�lməklə yanaşı ed�lən güzəştlərdən 

məhrum  etmək;
d)  BANM-�n tələbələr�n�n və ya d�nləy�c�lər�n�n s�yahısından xar�c etmək. 

9.2.  Tələbəyə �nt�zam tənbeh� verərkən onun şəxs�yyət�n�, kollekt�vdək� nüfuzunu, 
törətd�y� xətanın xarakter�n� və həm�n əmələ öz münas�bət�n� nəzərə almaq 
lazımdır. Bu maddən�n b�r�nc� h�ssəs�ndə qeyd ed�lm�ş �nt�zam tənbehlər�ndən hər 
hansı b�r� tətb�q olunmadan tələbəyə yazılı və ya ş�fah� qaydada xəbərdarlıq ed�lə 
b�lər. Xəbərdarlıq �nt�zam tənbeh� sayılmır. Bu maddədə xəbərdarlıq ded�kdə, 
tələbəyə üzər�nə düşən vəz�fələr�n yer�nə yet�r�lməs�ndə və davranışlarında daha 
d�qqətl� olmasının vac�bl�y�n�n yazılı və ya ş�fah� şək�ldə b�ld�r�lməs� başa düşülür. 
Bu maddədə töhmət ded�kdə, tələbəyə tələbəl�k vəz�fələr�ndə və davranışlarında 
qüsurların  olduğunun  yazılı  şək�ldə  b�ld�r�lməs�d�r. 

Maddə 10. İnt�zam tənbeh�n�n ver�lməs� qaydaları
İnt�zam tənbeh� ver�lməm�şdən əvvəl tələbədən yazılı �zahat tələb ed�l�r. Tələbən�n 
yazılı �zahat verməkdən �mt�na etməs� ona �nt�zam tənbeh� ver�lməs�n� �st�sna etm�r.

Maddə 11. İnt�zam tənbeh� vermək səlah�yyət� olan şəxs
11.1.  İnt�zam tənbeh� rektorun əmr� �lə rəsm�ləşd�r�l�r.
11.2.  BANM-�n rektoru tələbələrə �nt�zam tənbeh� vermək səlah�yyət�n� əmr� �lə 

prorektorlardan b�r�nə və ya BANM-də çalışan d�gər səlah�yyətl� şəxsə verə b�lər. 
11.3.  Bu maddən�n b�r�nc� və �k�nc� h�ssələr�ndə göstər�lən vəz�fəl� şəxslərdən savayı, 

başqa  vəz�fəl�  şəxslər�n  tələbələrə  �nt�zam  tənbeh�  verməyə  �xt�yarı  yoxdur. 

Maddə 12. İnt�zam tənbeh�n�n ver�lməs� şərtlər�
12.1.  B�r �nt�zam xətasına görə yalnız b�r �nt�zam tənbeh� ver�l�r. B�r dəfə törəd�lən b�r 

�nt�zam xətasına görə eyn� zamanda b�r neçə �nt�zam tənbeh� ver�lə b�lməz. 
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İnt�zam  tənbeh�  ver�lən  gündən  altı  ay  müddət�ndə  qüvvədə  olur.
12.2.  Xəbərdarlıq �st�sna olmaqla, d�gər �nt�zam tənbeh� almış tələbəyə ver�lən güzəşt-

lər  �nt�zam  tənbeh�n�n  qüvvədə  olduğu  müddət  b�tənədək  dayandırıla  b�lər.
12.3.  İnt�zam tənbeh� almış tələbən�n tələb� �lə əmr�n surət� ona təqd�m olunmalıdır.
12.4.  Xəbərdarlıq  ed�ld�y�  hərəkət  və hallar

a.  Cəm�yyətdə qəbul olunmuş mədən� davranış qaydalarına z�dd olan hərəkət-
lərə  yol  ver�ld�kdə;

b.  Başqalarına qarşı kobud rəftar etd�kdə, onları narahat edəcək şək�ldə bağır-
dıqda,  səs-küy  saldıqda,  b�na  və  həyət�n  təm�zl�y�nə  r�ayət  etməd�kdə; 

c.  Əsaslı səbəb olmadan səlah�yyətl� şəxslər�n suallarına vaxtında cavab vermə-
d�kdə;

d.  B�nanın kor�dorlarını, otaqlarını, p�lləkənlər�n�, ətraf əraz�s�n� tullantılarla, 
saqqızla, tum çırtlamaqla, �st�fadə ed�lm�ş plast�k stəkanlarla, d�gər əşyalarla, 
kağız  parçaları  �lə,  yemək  qalıqları  �lə  ç�rklənd�rd�kdə.

12.5.  Töhmət  ver�ld�y�  hərəkət  və  hallar
a.  BANM-�n d�varlarının, əşyalarının üzər�n� cızdıqda və ya sındırdıqda, yazı 

yazdıqda,  müxtəl�f  �şarələr  qoyduqda  və ya  şək�l  çəkd�kdə;
b. BANM-in işçilərinə yanlış məlumat verdikdə;
c.   Xüsusi olaraq müəyyən edilmiş məkanlardan başqa yerlərdə elan asdıqda;
d. Mühazirə, seminar, məşğələ, laboratoriya işi, emalatxana işi və ya elmi 

fəaliyyətin  gedişini  pozduqda;
e.  BANM tərə�ndən asılan hər hansı elanı qopartdıqda, cırdıqda, dəyişdirdikdə 

və ya  qaraladıqda.
f.  BANM-in  ərazisinə  daxiloma  qaydalarını  pozduqda;
g.  Bu qaydaların 12.4-cü maddəsində qeyd edilən hər hansı intizam xətasını 

təkrarən  törətdikdə.
12.6.  Sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verildiyi hərəkət və hallar

a.  Öyrənmək və öyrətmək hüququnu birbaşa və ya dolayı yolla məhdudlaşdır-
dıqda, sakitliyi və ya iş şəraitini pozmağa yönəlmiş hərəkətlərə yol verdikdə;

b.  BANM daxilində icazəsiz elan və bəyanatlar yaydıqda, a�şa və plakatlar 
asdıqda;

c. BANM-dən aldığı bu və ya digər sənəddən başqasının istifadə etməsinə şərait 
yaratdıqda  və  ya  başqasının  sənədindən  istifadə  etdikdə;

d.  BANM işçilərinin və ya tələbələrinin şərəf və ləyaqətini, şəxsiyyətlərini şifahi 
və ya  yazılı  olaraq  hər  hansı  bir  şəkildə  alçaltdıqda,  təhqirə  yol  verdikdə;

e.  Dil, etnik və qeyri-ənənəvi dini mənsubiyyət, məzhəb fərqliliyi baxımından 
ayrı-seçkiliyə,  ixtila�ara  səbəb  olacaq  fəaliyyətlərə  dəstək  olduqda;

f.  Dərs müddətində və ya imtahan zamanı cib telefonlarından, tədris prosesində 
istifadə zərurəti olmadığı halda iPad və digər vasitələrdən, istifadə etdikdə;

l.  BANM daxilində, həyətində və bayır divarlarından xaricdəki 10 m ərazidə 
(Xocalı prospekti 30 ünvanında yerləşən bina və BANM-in kampusunda) 
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siqaret çəkdikdə;
m.  Bu qaydaların 12.5-ci maddəsində qeyd edilən hər hansı intizam xətasını 

təkrarən  törətdikdə;
n.  imtahan prosesində digər tələbənin materialından köçürmə hallarına yol ver-

dikdə, başqalarına öz materialından köçürmək üçün şərait yaratdıqda və on-
ların suallarının cavablarını yazılı və şifahi yolla verməyə cəhd göstərdikdə.  

12.7.  Sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət verilməklə yanaşı verilən güzəştlərdən 
məhrum  edilmə  halları 
a.  Tədbir zamanı tədbirin gedişinin pozulmasına səbəb olduqda, tədbir 

proqramına  xələl  gətirəcək  hərəkətlərə  yol  verdikdə;
b.  BANM-in ərazisində spirtli içkilərdən istifadə etdikdə və ya mühazirə, semi-

nar,  konfrans,  məşğələlərə  içkili  vəziyyətdə  gəldikdə;
c.  İcazəsiz, qeyri-qanuni toplantılar, mitinqlər, aksiyalar, nümayişlər zamanı 

onlara qoşulduqda və ya təbliğat apardıqda və belə fəaliyyətlərə təşəbbüs 
göstərdikdə;

d.  Tələbələri və ya başqa şəxsləri BANM-in normal fəaliyyətini davam etdirmə-
sinə  mane  olacaq,  gecikdirəcək  hər  hansı  bir  hərəkətə  təhrik  etdikdə.

12.8.  BANM-in tələbələrinin və ya dinləyicilərinin siyahısından xaric edilmə halları
12.8.1.  Tələbə:
Ÿ akademik  uğursuzluğa  görə;
Ÿ başqa  təhsil  müəssisəsinə  köçürüldüyünə  görə;
Ÿ tədris intizamını, təhsil müəssisəsinin daxili qaydalarını ciddi şəkildə poz-

duğuna  görə  (b�r  tədr�s  �l�  ərz�ndə  �k�  ş�ddətl�  töhmət  elan  ed�ld�kdə);
Ÿ müəyyən kateqoriya xəstəliklərlə əlaqədar səhhətinə görə (həkim-məsləhət 

komissiyasının  arayışına  əsasən)  tələbələr  sırasından  xaric  edilir.
Qeyd 1: Akademik uğursuzluq - Ali Məktəbdə cari, aralıq və dövlət attestasiyasının 

nəticələrinə görə mütəxəssis hazırlığı üçün tətbiq edilən proqramlar çərçivəsində 
tədris olunan fənlərin əksəriyyətinin məzmununu mənimsənilməməsi, mütəxəssis 
olmaq üçün tələb olunan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnilməməsi, tədrisdəki 
uğursuzluğu aradan qaldırmaq məqsədilə tələbə üçün Ali Məktəb tərə�ndən yara-
dılmış şəraitdən və müəyyən edilmiş vaxtdan səmərəli istifadə edilməməsi, ümu-
miyyətlə  tədris  prosesində  uğur  əldə  etməyə  cəhd  göstərilməməsi.

Qeyd 2: Tədris intizamı – mütəmadi olaraq dərslərə gəlməmək, mütəmadi olaraq müha-
zirə, məşğələ və laboratoriya dərslərinin, aralıq və yekun imtahanların normal 
gedişinə hər hansı yolla müdaxilə edərək pozmaq, mütəmadi olaraq müəllimlərin 
verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməmək, tədrisdə istifadə edilən vəsaitləri və 
materialları qəsdən sıradan çıxararaq dərslərin gedişini dayandırmaq, mütəmadi 
olaraq pedaqoji heyətin şərəf və ləyaqətini alçaldan hərəkətlərə yol vermək, tələbə 
həmkarlarını özünün BANM-in daxili qaydalarına zidd hərəkətlərə sövq etmək, 
tədris və biliklərin qiymətləndirilməsi proseslərinə özünün yaxınlarının 
(valideynlərinin, ailə üzvlərinin, dostlarının, qohumlarının və s.) müdaxilə etməsi 
üçün təşəbbüs göstərmək, kollektivdə ictimai təhlükəsizliyə, müəllimlərin və 
tələbələrin həyatı üçün təhlükə yaradan hərəkətlərə yol vermək, 2-ci dəfə 
imtahanlarda köçürmə hallarına yol vermək. 
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12.8.2. BANM: 
12.8.3. BANM-dən xaric edilmiş şəxslər hərbi xidmətə çağırışdan möhlət 

hüquqlarını itirirlər. Rektor tərə�ndən həmin şəxslərin xaric olunması 
barədə onların hərbi uçotda olduqları Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə  Dövlət  Xidmətinə  bir  həftə  müddətində  rəsmi  məlumat  verilir.

12.8.4. Tələbələr sırasından xaric edilmiş şəxsə onun müəyyən müddət BANM-də 
təhsil aldığını təsdiqləyən akademik arayış və əvvəlki təhsili haqqında 
sənədin əsli verilir. Həmin sənədin surəti və xaric olunma haqqında əmr-
dən  çıxarış  isə  BANM-də  saxlanılır. 

Maddə 13. Nəzərdə tutulmayan intizam pozuntuları
Bu qaydalarda nəzərdə tutulmayan intizam xətasına yol vermiş tələbəyə qarşı yuxarıda 
sadalanan intizam xətalarından ən oxşarı (törədilmiş hərəkətin xarakteri, ağırlıq dərə-
cəsi, şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla) üçün müəyyən edilmiş intizam tənbehi tətbiq edilir. 

Maddə 14. İntizam pozuntusunun təkrar törədilməsi
İntizam tənbehinin qüvvədə olduğu müddət ərzində intizam tənbehi verilməsinə səbəb 
olan hər hansı bir hərəkət və ya hərəkətsizliyə təkrar yol verilərsə, müva�q əməl üçün 
nəzərdə tutulan tənbehdən bir dərəcə ağır tənbeh tətbiq edilir. 

Maddə 15. İnt�zam �craatının aparılması
Tələbələr tərəfindən mövcud qanunver�c�l�k aktlarına əsasən müəyyən ed�lm�ş vəz�fə-
lər�n�n həyata keç�r�lməs� �lə bağlı yol ver�lən �nt�zam pozuntularına da�r mürac�ətlərə 
baxılması, araşdırılması və onların �nt�zam məsul�yyət�nə cəlb ed�lməs� �lə əlaqədar 
məsələlər  İnt�zam  Kom�təs�  tərəfindən  həll  olunur. 

10



BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNDƏ
İMTAHANLARIN TƏŞKİLİ VƏ 
KEÇİRİLMƏSİ QAYDALARI

Bakı Al� Neft Məktəb�n�n 15.10.2015-c� �l tar�xl� 
SOCAR/15-3300/07-03-000110 nömrəl� əmr� �lə 
təsd�q ed�lm�şd�r

11



1.   Ümum� müddəalar
1.1.  Bakı Al� Neft Məktəb�ndə (BANM) �mtahanların təşk�l� və keç�r�lməs� qaydaları 

(bundan sonra “Qaydalar”) BANM-�n tələbələr�n�n qanunçuluq, obyekt�vl�k, 
bərabərl�k, şə�a�ıq və aşkarlıq pr�ns�plər� əsasında  b�l�klər�n�n yoxlanılmasını 
təm�n etmək, �mtahan zamanı tələbələr üçün müəyyən ed�lm�ş vəz�fələr�n, 
qadağan olunmuş davranış və hərəkətlər�n da�rəs�n�, bu qaydaların tələblər�nə 
r�ayət etməyən tələbələrə ver�ləcək cəzaların tətb�q ed�lməs� mexan�zm�n�,  
�mtahan nəzarətç�lər�n�n hüquq və vəz�fələr�n� və d�gər müvafiq normaları 
müəyyən  etmək  məqsəd�lə  hazırlanmışdır.

1.2.  Bu Qaydalar Azərbaycan Respubl�kasının təhs�l haqqında qanunver�c�l�k akt-
larının, BANM-�n N�zamnaməs�n�n və BANM-�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam 
qaydalarının  müddəalarına  müvafiq  olaraq  tərt�b  olunmuşdur.

2. BANM-�n hüquqları:
2.1.  Tələbələrdən təhs�l müddət�ndə bu qaydalar üzrə öhdəl�klər�n yer�nə yet�r�lməs�n� 

tələb  etmək;
2.2.  Bu Qaydaların 5.3.-cü, 5.8.-c� və 5.13.1.-c� bəndlər�ndə qeyd ed�lən tələblərə r�ayət 

etməyən tələbən� �mtahandan kənarlaşdırmaq və onun �mtahan nət�cələr�n� ləğv 
etmək;

2.3. İmtahanın başlanmasından 15 dəq�qə keçd�kdən sonra �mtahan zalına dax�l olmaq 
�stəyən  tələbən�  �mtahana  buraxmamaq;

2.4. İmtahan başlandıqdan sonra 15 dəq�qə ərz�ndə və �mtahanın b�tməs�nə 15 dəq�qə 
qalmış �mtahan zalını tərk etmək �stəyən tələbəyə �cazə verməmək (4.5.-c� bənddə 
qeyd  ed�lən  hal  �st�sna  olmaqla);

2.5. BANM-�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydalarında nəzərdə tutulmuş d�gər 
hüquqları həyata keç�rmək.

3. BANM-in vəzifələri:
3.3. Bu Qaydaların tələblər�nə r�ayət edərək BANM-�n tələbələr�n�n b�l�klər�n�n 

yoxlanılmasına şəra�t yaratmaq və �mtahanların yüksək səv�yyədə təşk�l ed�l�b 
keç�r�lməs�n� təm�n etmək;

3.4. Bu Qaydaların müddəaları �lə BANM-�n tələbələr�n� əvvəlcədən tanış etmək və 
onları düzgün şək�ldə təl�matlandırmaq;

3.5. Hər b�r �mtahan zalını müvafiq sayda təl�matlandırılmış �mtahan nəzarətç�lər�     
�lə  təm�n  etmək;

3.6. İmtahan  nəzarətç�lər�n�n  hüquq  və  vəz�fələr�:
3.6.1. tələbən�n qeyd�yyatdan keçməs�n� təm�n edərək �mtahan zalında 

yerləşd�rmək;
3.6.2. tələbələr� bu Qaydaların tələblər�nə müvafiq hüquq və vəz�fələr�, onlar üçün 

müəyyən ed�lm�ş qadağalar haqqında b�r daha təl�matlandırmaq;
3.6.3. �mtahanın başlanmasını və başa çatmasını elan etmək;
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3.6.4. �mtahan zamanı n�zam-�nt�zam yaratmaq və tam səss�zl�y� təm�n etmək;
3.6.5. �mtahan başa çatdıqdan sonra tələbələr�n �mtahan dəftərçələr�n�n 

doldurulmasını dayandırmaq barədə elan vermək, �mtahan dəftərçəs� və 
sual  k�tabçalarını  toplamaq;

3.6.6. �mtahan b�td�kdən sonra BANM-�n İmtahan kom�ss�yası tərəfindən ona 
təqd�m ed�lm�ş “İmtahan nəzarətç�s�n�n qeyd vərəq�”n� tamamlamaq, 
�mzalamaq  və  �mtahan  kom�ss�yasının  sədr�nə  təqd�m  etmək;

3.6.7. �mtahan zalına mob�l telefonla (baş nəzarətç� �st�sna olmaqla) və hündür 
daban  ayaqqabı  �lə  dax�l  olmamaq;

3.6.8. �mtahan zamanı �mtahanın keç�r�lməs� �lə bağlı yaranmış problemlər�n 
aradan  qaldırılması  üçün  zərur�  tədb�rlər  görmək;

3.6.9. tələbə bu Qaydaların tələblər�nə r�ayət etməd�y� halda, törəd�lm�ş pozun-
tuya uyğun olaraq ona xəbərdarlıq etmək, zərurət olduqda tələbən�n b�r-
başa �mtahan zalından çıxarılması üçün baş nəzarətç�yə  mürac�ət etmək və 
�mtahan  kom�ss�yasının  sədr�n�  dərhal  məlumatlandırmaq;

3.6.10. �mtahanın keç�r�lməs� üçün nəzərdə tutulmuş proqram təm�natında prob-
lemlər yarandıqda, fövqəladə hallarda, texn�k� səbəbdən �mtahanın da-
vam etd�r�lməs� mümkün olmadığı və ya �mtahanın keç�r�lməs�nə mane 
olan hallar zamanı �mtahan kom�ss�yasının sədr�n� dərhal məlumatlan-
dırıb  onu  �mtahan  zalına  dəvət  etmək. 

4. Tələbənin hüquqları:
4.1. �mtahan zamanı qayda pozuntusu �lə rastlaşdıqda dərhal �mtahan nəzarətç�s�nə 

mürac�ət etmək, nəzarətç� tərəfindən zərur� tədb�rlər görülməd�kdə, BANM-�n 
�mtahan  kom�ss�yasının  sədr�n�n  �mtahan  zalına  gəlməs�n�  tələb  etmək;

4.2. �mtahan nəzarətç�lər�n�n fəal�yyət� �mtahan proses�n�n tələblər�nə uyğun 
olmadıqda,  bu  barədə  �mtahan  kom�ss�yasının  sədr�n�  məlumatlandırmaq;

4.3. �mtahan zalına su (qazsız) �lə dax�l olmaq və �mtahan zamanı �st�fadə etmək;
4.4. bu Qaydaların 4.5-c� bənd�n�n tələblər�nə r�ayət etmək şərt� �lə �mtahan zalını 

vaxtından əvvəl tərk etmək (belə halda vaxtından əvvəl tərk etmən�n nət�cələr�nə 
görə  tələbə  şəxsən  məsul�yyət  daşıyır); 

4.5. səhhət� �lə bağlı zərurət yarandıqda, BANM-�n �mtahan kom�ss�yasının sədr�n�n 
�cazəs� olmaqla, yalnız �mtahan nəzarətç�s�n�n müşay�ət� �lə  �mtahan zalını 
qısamüddətl�  lak�n  10  dəq�qədən  çox  olmamaq  şərt�  �lə  tərk  etmək;

4.6. fövqəladə hallar yarandıqda təhlükəs�zl�k qaydalarına r�ayət etməklə dərhal 
BANM-�n  �nz�bat�  b�nasını  tərk  etmək;

4.7. bu Qaydaların 7-c� bənd�n�n tələblər�nə r�ayət etməklə �mtahan nət�cələr�n�n 
yen�dən  q�ymətlənd�r�lməs�  üçün  mürac�ət  etmək.

5. Tələbənin vəzifələri:
5.1. �mtahana gəlməzdən öncə ona təqd�m ed�lm�ş “İmtahanların təşk�l� və keç�r�l- 

məs�  qaydaları”  �lə  b�r  daha  tanış  olmaq;
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5.2. �mtahanın başlamasına 15 (on beş) dəq�qə qalmış �mtahan zalına dax�l olmaq;
5.3. �mtahan zalına mob�l telefon, �Pad, peycer, yaddaş kartı, konspekt, lüğət, elektron 

lüğət, cədvəl, məlumat k�tabçası, ağardıcı, karandaş, pozan və ya hər hansı 
şək�ldə  d�gər  yardımçı  vas�tələrlə  dax�l  olmamaq;

5.4. �mtahan zalında yerdəy�şmə etməmək, gəz�şməmək, yer�ndən durmamaq, d�gər 
tələbələrlə danışmamaq və bu k�m� hallarla �mtahanın ged�ş�nə mane olmamaq;

5.5. başqa tələbən�n sual k�tabçasına, �mtahan dəftərçəs�nə baxmamaq və ya öz sual 
k�tabçasından, �mtahan dəftərçəs�ndən başqa tələbən�n �st�fadə etməs� üçün 
şəra�t  yaratmamaq;

5.6. �mtahan nəzarətç�lər�nə �mtahan suallarının cavablandırılmasına kömək etməs� 
üçün  mürac�ət  etməmək;

5.7. �mtahan zalını yalnız �mtahan dəftərçəs�n� nəzarətç�yə təhv�l verd�kdən sonra  
tərk  etmək;

5.8. özü �lə tünd göy rəngdə yazan, mürəkkəb axıtmayan d�y�rcəkl� qələm, kalkulyator 
(OFFİCA fh 5500, CASİO FX 82 S PLUS) və tələbə kartını (BANM və HVU tərə-
findən ver�lm�ş) gət�rmək və �mtahan boyu tələbə üçün ayrılmış masanın üzə-
r�ndə  olmasını  təm�n  etmək;

5.9. �mtahan zalına dax�l olmazdan əvvəl özü �lə gət�rd�y� d�gər əşyaları xüsus� ayrılmış 
otaqda saxlamaq və �mtahan zalına yalnız bu Qaydaların 5.8.-c� bənd�ndə qeyd 
ed�lm�ş  əşyalarla  dax�l  olmaq;

5.10. yalnız  tələbə  üçün  ayrılmış  masada  əyləşmək;
5.11. nəzarətç�n�n �mtahanla bağlı təl�matlarını d�qqətlə d�nləmək və �mtahan boyu bu 

təl�matlara  əməl  etmək;
5.12. yalnız �mtahan nəzarətç�s�n�n göstər�ş�ndən sonra �mtahan suallarına nəzər 

yet�rmək, suallarda çap qüsuru və ya texn�k� qüsur aşkarlanarsa bu barədə nəza-
rətç�n�  dərhal  məlumatlandırmaq;

5.13. “İmtahan başlandı!” elan ed�ld�y� andan suallara cavab vermək üçün ayrılan vaxt-
dan səmərəl� �st�fadə etmək, sualların cavablandırılmasını mümkün qədər aydın,  
başa  düşülən  xətlə  �cra  etmək;
5.13.1. İmtahan suallarını cavablandırarkən �mtahan dəftərçəs�ndə (cavabların 

əks olunduğu vərəq və ya elektron fayl da ola b�lər) �mtahan nət�cələr�n� 
yoxlayan şəxsə hər hansı �smarıc xarakterl� qeydlər, �şarələr və ya bu k�m� 
d�gər xarakterl� əlavə məlumatlar (�mtahan suallarının cavabına a�d 
olmayan)  qeyd  etməmək.

5.14. “İmtahan b�td�!” elan ed�ld�y� andan �mtahan suallarını cavablandırma proses�n� 
dərhal dayandırmaq və �mtahan dəftərçəs�n� d�gər �mtahan suallarının cavab-
landırılması məqsəd�lə ona ver�lm�ş əlavə vərəqlərlə b�rgə nəzarətç�yə təqd�m 
etmək;

5.15. vaxtından əvvəl �mtahan zalını tərk etmək �stəd�kdə �mtahan proses�nə mane 
olmamaq  və  d�gər  �mtahan  �şt�rakçılarına  hörmətlə  yanaşmaq.
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6. Apelyas�ya qaydasında ş�kayət
6.1. Tələbə (Her�ot-Vatt Un�vers�tet�n�n proqramı əsasında təhs�l alan tələbələr �st�sna 

olmaqla) �mtahan nət�cələr�n�n elan ed�ld�y� tar�xdən 3 (üç) �ş günü müddət�ndə 
BANM-�n İmtahan Kom�ss�yasının sədr�nə �mtahan cavablarına yen�dən baxılıb 
q�ymətlənd�r�lməs�  üçün  yazılı  şək�ldə  mürac�ət  edə  b�lər. 

6.2.  İmtahan cavablarına yen�dən baxmaq üçün yaradılmış kom�ss�ya üzvlər� və 
mürac�ət etm�ş tələbən�n �şt�rakı �lə �mtahan nət�cələr� yen�dən q�ymətlənd�r�ld�k-
dən  sonra  qəbul  ed�lən  qərar  tələbə  üçün  dəy�ş�lməzd�r.

7. Nəzərdə tutulmayan öhdəliklər
7.1. Tələbən�n �mtahan suallarını cavablandırması üçün �st�fadə etd�y� �mtahan 

dəftərçəs� bu məqsədlə ona ver�lm�ş hər hansı d�gər ləvaz�matla b�rl�kdə Bakı Al� 
Neft Məktəb�n�n mülk�yyət� hesab ed�l�r və yalnız qanunla bu hüququn məh-
dudlaşdırılmasına  yol  ver�l�r.

7.2. Bu qaydalarda nəzərdə tutulmayan xətalara yol verm�ş tələbəyə qarşı BANM-�n 
tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydaları �lə müəyyən ed�lm�ş �nt�zam tənbeh� tətb�q 
ed�l�r.
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BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNDƏ 
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1. Ümumi müddəalar
1.1. Bakı Ali Neft Məktəbində (BANM) tələbələr�n dərsə davam�yyət�n�n 

b�ometr�k üsulla qeydiyyatı qaydaları (bundan sonra “Qaydalar”) Azərbaycan 
Respublikasının təhsil haqqında qanunvericilik aktlarının, BANM-in 
Nizamnaməsinin və BANM-in tələbələrinin daxili intizam qaydalarının 
müddəalarına müva�q olaraq tərtib olunmuşdur.

1.2. “Qaydalar” BANM-in tələbələrinin dərsə davamiyyətinin ciddiliyini, zəruri 
monitorinqlərin aparılmasını, biometrik cihazdan və turniketdən istifadə 
qaydalarını, onların tətbiq edilməsi mexanizmini, tələbələr üçün müəyyən edilmiş 
öhdəlikləri yerinə yetirməyənlərə qarşı görüləcək tədbirləri və digər müva�q 
münasibətləri tənzimləmək üçün hazırlanmışdır.

2. BANM-in hüquqları
2.1. Tələbələrdən təhs�l aldıqları müddətdə bu qaydalar üzrə öhdəl�klər�n yer�nə 

yet�r�lməs�n�  tələb  etmək;
2.2. Qaydaların müvafiq maddələr�n�n tələblər�nə r�ayət etməyən tələbələrə qarşı zə-

rur� tədb�rlər görmək, o cümlədən Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 
2013-cü �l 24 dekabr tar�xl� 348 nömrəl� qərarı �lə təsd�q ed�lm�ş “Al� təhs�l 
müəss�sələr�n�n bakalavr�at və mag�stratura səv�yyələr�ndə kred�t s�stem� �lə 
tədr�s�n təşk�l� qaydaları”nın 3.2.23-cü bənd�n�n tələb�n�n yer�nə yet�r�lməs�n� 
təm�n etmək üçün fənn üzrə ayrılmış aud�tor�ya saatlarının 25 fa�z�ndən çoxunda 
�şt�rak  etməyən  tələbən�  həm�n  fəndən  �mtahana  buraxmamaq;

2.3. Hər hansı xəstəl�kdən dərslərdə �şt�rak edə b�lməd�y�n� �dd�a edən və buraxılmış 
günlər üçün Azərbaycan Respubl�kası Səh�yyə Naz�rl�y� tərəfindən qeyd�yyatdan 
keçm�ş t�bb müəss�səs� tərəfindən təqd�m ed�lm�ş (�mzalı və möhürlü) t�bb� arayışı 
qəbul  etmək;

 Müstəsna hallarda, tələbən�n sağlamlığı, təhlükəs�zl�y�, ümum� r�fahı nam�nə və 
ya həm�n tələbən�n d�gər tələbələr�n təhs�l proses�nə mənfi təs�r� olduğu halda, 
onun təhs�l�n�n BANM-də davam etməs� və yaxud tədr�sdən müvəqqət� olaraq 
kənarlaşdırılması məsələs�n� BANM-�n Elm� Şurasında müzak�rə etmək və müva-
fiq  qərar  qəbul  etmək;

2.4. Müəll�m�n qeyd�yyatından sonra “G�r�ş” və ya “Çıxış” edən tələbən�n həm�n dərsdə 
�şt�rakını qeydə almamaq (5 dəq�qəyə qədər gec�kmə halı s�stemdə nəzərdə 
tutulmuşdur);

2.5. Tələbə kartını unutduğu və ya �t�rd�y� halda tələbən�n dərsdə fiz�k� �şt�rak etmə-
s�ndən asılı olmayaraq aud�tor�yada quraşdırılmış qeyd�yyat c�hazının turn�ketlə 
eyn� s�stemdə �şləd�y� səbəb�ndən həm�n gün üçün bütün dərslərdə �şt�rakını 
qeydə  almamaq;

2.6. Yen� tələbə kartı əldə etmək üçün Tələbələrlə �ş şöbəs�nə mürac�ət etm�ş tələ-  
bən� BANM-�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydalarının 6.13-cü maddəs�n�n 
tələblər�n�  nəzərə  almaqla  yen�  kartla  təm�n  etmək;

2.7. BANM-�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydalarında nəzərdə tutulmuş d�gər hüquq-
ları  həyata  keç�rmək.
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3. BANM-in vəzifələri
3.1. Tədris ilinin əvvəlində BANM-in bütün tələbələrinin bu qaydalarla tanış olmasını, 

təlimatlandırılmasını  və  sistemdə  qeydiyyatını  təmin  etmək;
3.2. Mütəmad�  şək�ldə  tələbələr�n  BANM-ə  g�r�ş�  üzrə  qeyd�yyatını  aparmaq;
3.3. Qeyd�yyatı həyata keç�rən turn�ket və b�ometr�k c�hazların qüsursuz �şləməs�n� 

təm�n  etmək;
3.4. Hər hansı texn�k� qüsur nət�cəs�ndə qeyd�yyatdan keçməm�ş tələbələr�n müra-

c�ət�  əsasında  tələbələr�n  dərsdə  �şt�rakının  qeydə  alınmasını  təm�n  etmək;
3.5. Fənn üzrə ayrılmış aud�tor�ya saatlarının 20 fa�z�ndən çoxunda �şt�rak etməyən 

tələbələr� hər ayın sonu BANM-�n rəsm� �nternet səh�fəs� vas�təs�lə məlumatlan-
dırmaq;

3.6. Tələbəyə təqd�m ed�lm�ş tələbə kartının qüsurlu olduğu aşkar ed�ld�kə, Tələbələrlə 
�ş şöbəs�nə yazılı şək�ldə mürac�ət etm�ş tələbən� qüsurlu kartı təhv�l almaqla  
yen�  kartla  təm�n  etmək.

4. Tələbənin hüquqları
4.1. Turn�ketdən və b�ometr�k c�hazdan �st�fadə etd�y� zaman hər hansı texn�k� qüsur 

nət�cəs�ndə qeyd�yyatdan keçə b�lməd�y� halda dərsdə �şt�rakının qeydə alınması 
üçün Tələbələrlə �ş şöbəs�nə mürac�ət etmək (Tələbələrlə �ş şöbəs�nə mürac�ət 
olunana qədər qeyd�yyatdan keçə b�lməd�y� dərslərə görə tələbə özü məsul�yyət 
daşıyır);

4.2. Semestr�n sonu nət�cələr elan ed�ld�kdən sonra tələbələr�n davam�yyət�n�n qeydə 
alınması haqqında məlumat bazasından fərd� qeyd�yyatı barədə �nformas�ya əldə 
etmək üçün Tələbələrlə �ş şöbəs�nə yazılı və ya elektron məktub vas�təs�lə 
mürac�ət  etmək.

5. Tələbənin vəzifələri
5.1. BANM-də tətbiq olunan tədris proqramlarına uyğun dərslərdə mütəmadi iştirak 

etmək  və  tələb  edilən  tapşırıqları  qənaətbəxş  şəkildə  yerinə  yetirmək;
5.2. Turn�ket  və  b�ometr�k  c�hazlardan  düzgün  şək�ldə  �st�fadə  etmək;
5.3. Turn�ket və b�ometr�k c�hazlardan �st�fadə etd�y� zaman baş verm�ş hər hansı 

texn�k�  qüsur  barədə  Tələbələrlə  �ş  şöbəs�n�  dərhal  məlumatlandırmaq;
5.4. Yalnız BANM-�n əsas g�r�ş�ndə (ön qapısında) quraşdırılmış turn�ket vas�təs�lə      

Al�  Məktəbə  dax�l  olmaq;
5.5. B�ometr�k c�haz vas�təs�lə qeyd�yyatdan keçd�y� zaman yol verd�y� səhlənkarlıq 

(barmaq vuran zaman c�hazın göstərd�y� mesajları oxumamaq, unutqanlıq, dərsə 
gec�kmək  və s.)  hallarına  görə  şəxsən  məsul�yyət  daşımaq; 

5.6. Müəll�m�n qeyd�yyatından əvvəl “G�r�ş” və ya “Çıxış” etmək (5 dəq�qəyə qədər 
gec�kmə  halı  s�stemdə  nəzərdə  tutulmuşdur);

5.7. Azərbaycan Respubl�kası Səh�yyə Naz�rl�y� tərəfindən qeyd�yyatdan keçm�ş t�bb 
müəss�səs� tərəfindən təqd�m ed�lm�ş (�mzalı və möhürlü) t�bb� arayışı dərsə 
başladığı  gün  Tələbələrlə  �ş  şöbəs�nə  təqd�m  etmək.

6. Nəzərdə tutulmayan öhdəliklər
Bu qaydalarda nəzərdə tutulmayan xətalara yol vermiş tələbəyə qarşı BANM-in tələ-
bələrinin daxili intizam qaydaları ilə müəyyən edilmiş intizam tənbehi tətbiq edilir.
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1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n “Azərbaycan 

Respubl�kasının dövlət al� və orta �xt�sas təhs�l� müəss�sələr�ndə təhs�l haqqının 
ödən�lməs� Qaydaları”nın təsd�q ed�lməs� barədə” 14 �yul 2005-c� �l tar�xl� 137 
nömrəl� qərarının müddəaları əsasında hazırlanmış və Bakı Al� Neft Məktəb�nə 
(bundan sonra- BANM) qəbul olunan zaman və sonrakı dövlərdə təhs�l haqqının 
ödən�lməs�  proses�  zamanı  yaranan  münas�bətlər�  tənz�mləy�r.

1.2. Bu Qaydaların müddəaları BANM-də tədr�s olunan hər b�r təhs�l səv�yyəs�nə və 
Azərbaycan  Respubl�kasının  vətəndaşlarına  şam�l  olunur.

2. Təhsil haqlarının ödənilməsi qaydası
2.1. Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 8 fevral 2017-ci il tarixli 39 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinə 
tələbə qəbulu Qaydaları”nın 6.1-ci bəndinə əsasən təhsilalma formasından asılı 
olmayaraq, hər hansı bir ixtisasa yerləşdirilmiş abituriyent tələb olunan sənəd-
ləri 10 gün müddətində qəbul olduğu təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qey-
diyyatdan keçməlidir. Ödən�şl� əsaslarla hər hansı b�r �xt�sasa yerləşd�r�lm�ş 
ab�tur�yent təhs�l aldığı �lk tədr�s �l� üçün �ll�k təhs�l haqqının tam şək�ldə ödə-
n�lməs�n�  təsd�q  edən  sənəd�  qeyd�yyat  zamanı  təqd�m  etməl�d�r;

2.2. İlk tədr�s �l�n�  müvə�əq�yyətlə başa vurmuş ödən�şl� əsaslarla təhs�l alan tələ-
bələr təhs�l haqqını təhs�l aldığı müddətdə semestrlər üzrə ödəyəcəkd�r. Tələbə 
tərəfindən təhs�l haqqının ödən�lməs�n� təsd�q edən sənəd�n surət� məlumat     
üçün təhs�l müəss�səs�n�n mühas�batlığına və müvafiq kafedraya (dekanatlığa) 
təqd�m  olunur;

2.3. Bu Qaydaların 2.2-c� bənd�ndə nəzərdə tutulan halda tələbə təhs�l haqqını ödəmə-
l� və ödən�ş�n� təsd�q edən sənəd� b�r�nc� semestr üzrə 10 sentyabr tar�x�nədək, 
�k�nc�  semester  üzrə  �sə  15  yanvar  tar�x�nədək  təqd�m  etməl�d�r;

2.4. Bu Qaydaların 2.1. - 2.3-cü bəndlər�ndə nəzərdə tutulan hallarda ödən�şl� əsaslarla 
təhs�l alan tələbələr tərəfindən təhs�l haqqı BANM-�n müvafiq hesablaşma hesab-
larına banklar və onların fil�alları vas�təs�lə ödən�l�r. Bu bəndlərdə əks ed�lən müd-
dəaların �cra ed�lməməs� halında həm�n şəxslər�n BANM-�n əraz�s�nə dax�l olma-
ması və tədr�s proses�ndən uzaqlaşdırılması barədə müvafiq tədb�rlər görülür;

3. Təhsil haqqından azadedilmə halları
3.1. Azərbaycan Respublikasının müva�q qanunvericilik aktları ilə aşağıdakı şəxslər 

təhsil  haqqından  azad  edilmişdir:
3.1.1. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 

dövlət ali təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi 
köçkünlərin təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 14 sentyabr 2011-ci il 
tarixli Sərəncamına əsasən məcburi köçkün statusu olan Azərbaycan 
Respublikası  vətəndaşları ;

3.1.2. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 
ərazi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və Konstitusiya quruluşunun müda-
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�əsi zamanı əlil olmuş və Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi 
və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin 
düşən və məhkəmə tərə�ndən ölmüş elan edilən vətəndaşların uşaqla-            
rının təhsil xərclərinin ödənilməsi haqqında” 18 mart 2014-cü il tarixli 
Sərəncamına  əsasən  həmin  şəxslərin  təhsil  alan  övladları;

3.1.3. Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların 
sosial müda�əsi haqqında” 22 iyun 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa əsasən hər iki valideyni vəfat etmiş, hər iki valideyn 
himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, bir valideyni vəfat etmiş və o biri 
valideyni  I və II  qrup  əlil  olan  23  yaşınadək  şəxslər;

3.1.4. “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haq-
qında” 3 sentyabr 1993-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
əsasən  Şəhid  ailəsi  statusunu  almış  ailənin  üzvləri;

3.1.5.  Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “I və II dərəcə əlilliyi olan şəxs-
lərin, habelə sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların təhsil 
haqqı xərclərinin ödənilməsi haqqında” 3 may 2019-cu il tarixli 1155 
nömrəli Sərəncamına əsasən I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslərin, habelə 
sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  uşaqlar.

3.2. “Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin 
təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin 13 aprel 2020-ci il tarixli 138 nömrəli qərarına əsasən Azərbaycan 
Respublikasının təhsil müəssisələrində normativ təhsil müddətində ödənişli 
əsaslarla əyani təhsil alan (təkrar ali və orta ixtisas təhsili istisna olmaqla) və 
sosial baxımdan aşağıdakı həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 
tələbə-lərin 2020-ci ildə tədris semestrləri (yarımillikləri) üçün təhsil haqqı xərc-
ləri  dövlət  büdcəsinin  vəsaiti  hesabına  ödənilsin: 
3.2.1.  ünvanlı dövlət sosial yardımı alanlar;
3.2.2. hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) və ya qanuni nü-

mayəndələri  aşağıdakı  kateqoriyaların  hər  hansı  birinə  aid  olanlar:
a)  I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər;
b)  işsiz kimi qeydiyyatda olanlar;
c)  yaşa görə əmək pensiyaçıları;
d)  yaşa görə sosial müavinət alanlar.

3.3.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericlik aktları və SOCAR-ın müva�q qərarları 
ilə  nəzərdə  tutulmuş  digər  hallarda.

4. Yekun müddəalar
4.1. Bu Qaydaların müddəaları 2020-c� �l �yulun 1-dən qüvvəyə m�n�r və bu tar�xədək 

tənz�mlənən  münas�bətlərə  də  şam�l  olunur.
4.2. Əcnəb� tələbələrə münas�bətdə bu Qaydaların 2.3-cü bənd� eyn� �lə tətb�q ed�l�r. Bu 

Qaydaların 2.1-c� bənd�ndə qeyd olunan halda əcnəb� tələbə qeyd�yyata alındığı 
tar�xdən 10 təqv�m günü ərz�ndə BANM və təhs�lalan arasında bağlanmış müqa-
v�lədə qeyd olunacaq məbləğ həcm�ndə təhs�l haqqını ödəy�r. D�gər məsələlər       
�sə  BANM  və  əcnəb�  tələbə  arasında  bağlanılmış  müqav�lə  �lə  tənz�mlən�r.



BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNDƏ 
YAY SEMESTRİNİN TƏŞKİLİ 
QAYDALARI

Bakı Al� Neft Məktəb�n�n 23.06.2020-c� �l tar�xl� 
SOCAR203300030300040020A00121 nömrəl� 
əmr� �lə təsd�q ed�lm�şd�r.
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1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respubl�kası Naz�rlər Kab�net�n�n 2013-cü �l 24 dekabr 

tar�xl� 348 nömrəl� qərarı �lə təsd�q ed�lm�ş “Al� təhs�l müəss�sələr�n�n bakalavr�at 
və mag�stratura səv�yyələr�ndə, əsas (baza al�) t�bb təhs�l�ndə və Azərbaycan M�ll� 
Elmlər Akadem�yasının mag�stratura səv�yyəs�ndə kred�t s�stem� �lə tədr�s�n 
təşk�l�  Qaydaları”na  uyğun  hazırlanmışdır.

1.2. Bu Qaydalar Bakı Al� Neft Məktəb� (bundan sonra – BANM) �lə tələbə arasında 
könüllülük pr�ns�p� �lə ödən�şl� əsaslarla həyata keç�r�l�r və akadem�k borcların 
ləğv ed�lməs�, fənlər�n prerekv�z�tl�y� gözlən�lməklə, human�tar fənlər bölümünə 
dax�l olan və al� təhs�l müəss�səs� tərəfindən müəyyən ed�lən seçmə fənlər�n kre-
d�tlər�n�n qazanılması, müvə�əq�yyət qazanılan fəndən q�ymət�n yüksəld�lməs�, 
BANM-�n təkl�f etd�y� ayrı-ayrı fənlər üzrə d�gər al� təhs�l müəss�sələr�n�n tə-
ləbələr�nə müvafiq kred�tlər qazanmasına şəra�t�n yaradılması zamanı yaranan 
münas�bətlər�  tənz�mləy�r.

2. Yay semestr�n�n təşk�l�nə da�r tələblər
2.1. Yay semestr�n�n təşk�l ed�lməs� məqsəd�lə tələbələr�n yaz semestr� başa 

çatdıqdan sonra �yul ayınadək qeyd�yyat aparılır. Yay semestr�n�n qrupları tə-
ləbələr�n sayı  ən azı 3 nəfər (fənn�n xüsus�yyət�ndən və tədr�s�n formasından    
asılı olaraq) olduqda müəyyən ed�l�r. Mürac�ət etm�ş tələbələr�n sayı, fənn�n 
xüsus�yyət� və tədr�s�n forması nəzərə alınaraq qeyd�yyat proseduru b�td�kdən         
1 gün sonra yay semestr�n�n təşk�l ed�l�b-ed�lməməs� barədə tələbələrə məlumat 
ver�l�r;

2.2. Yay semestr�ndə qrup üçün müəyyən ed�lm�ş m�n�mum say təm�n olunmadıq-          
da tələbə d�gər �k� tələbən�n ödən�ş öhdəl�y�n� könüllü üzər�nə götürərək yay 
semestr�n�n  təşk�l�  üçün  mürac�ət  edə  b�lər;

2.3. Yay semestr� �mtahan sess�yası başa çatdıqdan sonra 15 �yul tar�x�ndən gec 
olmayaraq təşk�l olunur. Yay semestr�n�n (nəzər� təl�m və �mtahanlar) müddət� 6 
(altı) həftəd�r və �mtahan müddət� 1 (b�r) həftədən artıq olmamaqla, yay se-
mestr�n�n sonuncu həftəs�ndə təşk�l ed�l�r. Yay semestr� və �mtahanlar növbət� 
semestr�n  başlanmasına  2  həftə  qalanadək  başa  çatdırılır;

2.4. Yay semestr�ndə tələbən�n götürdüyü fənlər üzrə kred�tlər�n cəm� 10-dan artıq 
olmamalıdır;

2.5.  Fənn üzrə ayrılmış aud�tor�ya saatlarının 25 fa�z�ndən çoxunda �şt�rak etməyən 
tələbə �mtahana buraxılmır. Bu tələbə semestrdə fənn (fənlər) üzrə müəyyən 
ed�lm�ş dərslər�n 50 fa�z�ndən çoxunda �şt�rak etd�y� halda o, həm�n fənn�    
(fənlər�)  yay  semestr�ndə  təkrar  götürmək  hüququna  mal�kd�r.

2.6.  Tələbə əvvəlk� �mtahan sess�yalarında müvə�əq�yyət qazandığı fəndən q�ymət�-
n� yüksəltmək üçün yay �mtahan semestr�ndə həm�n fənn� yen�dən götürərək 
d�nləməklə �mtahan ver�r. Tələbə öz məqsəd�nə na�l olmadıqda, onun əvvəl top-
ladığı  bal  qüvvədə  qalır.

2.7.  Yay semestr�ndə üzrlü səbəblərdən–xəstələnməs�, ezam�yyətdə, yaşayış yer�n-
dən kənarda məzun�yyətdə olması, yaxın qohumunun vəfatı və şəxs�n �radəs�n-



dən asılı olmayan d�gər hallarla bağlı �mtahanda �şt�rak etməyən tələbələr üçün 
növbət�  semestr  başlayanadək  b�r  dəfə  �mtahan  təşk�l  olunur.

Qeyd: 2.7-c� bənddə tələbən�n «yaxın qohumu» ded�kdə, atası, anası, babası, nənəs�, ər� 
(arvadı), uşaqları, bacıları, qardaşları, qudaları, ər�n�n (arvadının) val�deynlər�, 
qardaşları, bacıları başa düşülməl�d�r. Tələbən�n d�gər qohumlarının vəfatı �lə 
əlaqədar �mtahanda �şt�rak etməməs� rektor tərəfindən üzürlü hal hesab ed�lə 
b�lər.

3. Yay semestr�ndə ödən�ş qaydaları
3.1.  Təşk�l ed�lm�ş yay semestr�n�n ödən�ş� �xt�sas üzrə �ll�k təhs�l haqqını 60-a bölə-    

rək  nət�cən�  hər  fənn�n  kred�t�nə  vurmaqla  müəyyənləşd�r�l�r.
3.2.  Yay semestr�n�n təşk�l olunmasının mümkünlüyü barədə tələbələrə məlumat 

ver�ld�kdən 2 (�k�) �ş günü ərz�ndə yay semestr�n�n ödən�ş� BANM-�n bank 
hesabına  ödən�l�r.

3.3.  Yay semestr� üçün təşk�l ed�lm�ş qrupda müəyyən olunmuş m�n�mum tələbə sayı 
ödən�ş olunmaması �lə əlaqədar tam olmadıqda və Qaydaların 2.2-c� bənd�n�n 
�crası �lə bağlı tələbə tərəfindən razılıq ver�lməd�kdə yay semestr� həm�n fənn üzrə 
təşk�l  olunmur,  ödən�ş  etm�ş  tələbəyə  həm�n  məbləğ  ger�  qaytarılır.

3.4.  Bu h�ssədə nəzərdə tutulmayan d�gər hallarla əlaqədar ödən�lm�ş məbləğ ger� 
qaytarılmır.
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- İstifadəçilər (oxucular) k�tabxananın davranış və n�zam-�nt�zam qaydalarına 
r�ayət etməl�, k�tabxanaçıların göstər�şlər�n� yer�nə yet�rməl� və d�gər �st�fadəçi-
lər�  narahat  etməməl�d�rlər;

- İstifadəçi şəxs�yyət�n� təsd�qləyən oxucu b�let�n� (tələbə b�let�) k�tabxana 
əməkdaşına  təqd�m  etməl�d�r;

- Oxu zallarında səss�zl�y� pozaraq, d�gər oxuculara mane olan �st�fadəçi kitab-  
xana  əməkdaşları  tərəfindən  k�tabxanadan  kənarlaşdırıla  b�lər;

- K�tabxana  əraz�s�nə  yemək  və  �çk�  �lə  gəlmək  qət�  qadağandır;
- İstifadəçi yararsız hala saldığı kitab və �stən�lən k�tabxana avadanlığına görə 

məsul�yyət  daşıyır;
- İstifadəçi adında olan kitabların qorunub saxlanmasına cavabdehdir və onları 

yazaraq  yararsız  hala  salmamalıdır;
- İstifadəçilərə gec�kd�r�lm�ş, yararsız hala salınmış və ya �t�r�lm�ş nüsxələrə görə 

cəza tədb�rlər�  tətb�q  ed�l�r;
- İst�fadəç� k�tabları semestrdən sonra 15 gün müddət�ndə ger� qaytarmadığı təq-

d�rdə hər gec�kd�r�lm�ş gün üçün 1 (b�r) manat məbləğ�ndə madd� məsul�yyət 
daşıyır. Yalnız ədəb�yyatın �st�fadə ed�ld�y� fəndən akadem�k borcu və ya xüsus� 
�cazəs� olan tələbələr k�tabxanada yen�dən qeyd�yyatdan keçməklə k�tabın qay-
tarılma  müddət�n�  uzada  b�lərlər;

- İtirilmiş və ya yararsız hala salınmış dərsl�k xar�c� nəşr olduqda, əvəz�ndə təqd�m 
olunan ədəb�yyat ya onun eyn�s�n�n yen� nüsxəs� olmalı və ya onun məbləği 
dəyər�ndə  vurulmuş  zərər  ödən�lməl�d�r;

- İtirilmiş və ya yararsız hala salınmış k�tab yerl� nəşr olduqda isə əvəz�ndə təqd�m 
olunmuş k�tab ya onun eyn�s�n�n yen� nüsxəs� olmalı və ya k�tabın q�ymət�n�n 10 
(on)  m�sl�  həcm�ndə  madd�  məsul�yyət  daşınmalıdır; 

- İstisna hal olaraq, itirilmiş və ya yararsız hala salınmış k�tabın nüsxələr� çox 
olduqda və ya bu ədəb�yyata eht�yac olmadıqda k�tabxana rəhbərl�y� tərəfindən 
�t�r�lm�ş və ya yararsız hala salınmış k�tabın məbləğinə uyğun başqa dərsl�k 
tövs�yə  ed�lə  b�lər;

- K�tabı qeyd etd�rmədən k�tabxanadan çıxarmış oxucu cəzalandırılaraq, 
k�tabxanadan  �st�fadə  etmək  hüququndan  məhrum  ed�lə  b�lər;

- Əsasnaməyə əsasən k�tabxana qaydalarını kobud şək�ldə pozmuş �st�fadəçiyə 
qarşı 3 aydan çox olmamaq şərt�lə k�tabxanadan �st�fadə etmək hüququndan 
məhrum ed�lmə cəzası tətb�q ed�l�r. Həmç�n�n k�tabxanaçı belə �st�fadəçidən 
mülk�yyət�ndə  olan  k�tablarını  ger�  tələb  etmək  hüququna  mal�kd�r;

- K�tabxanaya borcu olan və ya borcunu ödəməkdən boyun qaçıran tələbə və əmək-
daşların qeyd vərəq� �mzalanmayacaq, buna əsasən də tələbələrə d�plom, 
əməkdaşlara  �sə  əmək  k�tabçası  ver�lməyəcəkd�r.
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Bakı Al� Neft Məktəb�n�n 09.04.2021-c� �l tar�xl� 
SOCAR213300030300040020A00080 nömrəl� 
əmr� �lə təsd�q ed�lm�şd�r.

BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNDƏ 
YÜKSƏK GÖSTƏRİCİLƏRƏ MALİK 
MƏZUNLARININ QİYMƏTLƏN-
DİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏLİMAT
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BANM-�n yüksək göstər�c�lərə mal�k məzunlarının 
q�ymətlənd�r�lməs� üzrə təl�mat

1. Bakı Al� Neft Məktəb�ndə (bundan sonra “Al� Məktəb”) tələbələr�n təhs�l aldığı 
müddətdə həvəslənd�r�lməs� və yüksək göstər�c�lərə mal�k tələbələr�n q�ymət-
lənd�r�lməs� məqsəd�lə hər �l məzun olan tələbələr arasından bakalavr�at və 
mag�stratura səv�yyələr� üzrə bütün �xt�sasların b�r�nc�lər� məzun günündə Al� 
Məktəb�n  rektoru  tərəfindən  xüsus�  plaketlə  təlt�f  olunur.

2. Həmç�n�n Al� Məktəb�n ən müvə�əq�yyətl� tələbələr�n�n adlarının əbəd�ləşd�r�l-
məs� məqsəd�lə hər �l məzun günündə bakalavr�at səv�yyəs� üzrə ən yüksək gös-
tər�c�lərə  mal�k  tələbə  Al�  Məktəb�n  məzun  kötüyünə  öz  adını  həkk  ed�r.

3. Kötüyə  adını  həkk  edən  tələbə:

3.1. Yalnız  bakalavr�at  səv�yyəs�n�n  məzunları  arasından  seç�l�r;

3.2. Məzun olan tələbələr arasında ən yüksək ümum� orta müvə�əq�yyət 
göstər�c�s�nə  mal�k  olmalıdır;

4. Kötük məzun günündə səhnəyə gət�r�l�r və tələbə hər kəs�n gözü qarşısında, 
təntənəl�  şək�ldə  adını  kötüyə  həkk  ed�r.

5. Kötük �l ərz�ndə Al� Məktəb�n kampusunun g�r�ş�ndə xüsus� guşədə sərg�lən�r.
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BAKI ALİ NEFT MƏKTƏBİNDƏ 
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TƏLƏBƏ TƏŞKİLATLARI

Bakı Al� Neft Məktəb�ndə fəal�yyət göstərən tələbə özünü�darəetmə qurumlarına 
Tələbə Həmkarlar Təşk�latı, Tələbə Gənclər Təşk�latı (Tələbə Senatı) a�dd�r. Bundan 
başqa Neftç� Mühənd�slər Cəm�yyət�n�n (SPE) BANM bölməs�, Kəşfiyyatçı Geofiz�klər 
Cəm�yyət� (SEG) də fəal�yyət göstər�r. Müvafiq tələbə özünü�darəetmə qurumlarının 
tərk�b�ndə müxtəl�f tələbə klubları mövcuddur. Onlardan bəz�lər� haqqında qısa  

məlumat  aşağıda  göstər�lm�şd�r :

1.  İntellektual Oyunlar Klubu
BANM İntellektual Oyunlar Klubu mütəmadi olaraq hər həftənin şənbə günləri 
daxili NHN turnirləri keçirir. Həmçinin, klubun fəaliyyəti çərçivəsində keç�r�lən 
Brain ring, Xəmsə kimi intellektual oyunları da nümunə göstərmək olar. BANM 
NHN  komandası  son  statistikalara  görə  lider  komandalar  sırasındadır.

2.  Debat Klubu
BANM Debat klubu 2014-cü ildə yaradılmışdır. Klub mütəmad� olaraq BANM 
tələbələri üçün debat təlimləri təşkil ed�r, fəal iştirak edənlər serti�katlarla təltif 
olunur. 

3.  Musiqi Klubu
BANM Musiqi klubunun 20-dən çox üzvü vardır. Ali məktəb daxilində keçirilən 
tədbirlər zamanı klub üzvlərin�n fəaliyyətləri çərçivəsində hazırlanan ifalar bö- 
yük maraq doğurur. Mus�q� klubu al� məktəb rəhbərliyi tərə�ndən musiqi 
avadanlıqları ilə  təchiz  edilmişdir.

4.  İdman Klubu
İdman Klubu al� məktəb yarandığı dövrdən fəal�yyət göstər�r. Müntəzəm olaraq   
al� məktəb dax�l� çemp�onatlar keç�r�r və BANM-� ölkə səv�yyəl� �dman turn�r-
lər�ndə  təms�l  ed�r.

5.  Şahmat Klubu
Şahmat Klubu mütəmadi olaraq ali məktəb daxili şahmat turnirləri keçirir. Qalib-
lər  ali  məktəb  rəhbərliyi  tərə�ndən  mükafatlanıdırılırlar.

6.  “Cinema Club”
"Cinema Club" mütəmad� olaraq BANM və digər universitetlərdən qonaq olan 
tələbələrə maari�əndirici və əyləncə xarakteri daşıyan ingilis dilində kino-
seanslar təqdim edir. “Cinema Club”un təşkilatçılığı ilə keçirilən seanslar tələ-
bələr tərə�ndən böyük maraqla qarşılanır və klubun hər seansında 40 yaxın 
izləyici  toplaşır.
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Bakı Al� Neft Məktəb�n�n 10.03.2021-c� �l tar�xl� 
SOCAR211000030880120020B00093 nömrəl� 
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1. Ümumi müddəalar
1.1.  Bakı Al� Neft Məktəb�n�n Tələbə Ev�n�n �nt�zam və �st�fadə qaydaları (bundan 

sonra “Qaydalar”) Azərbaycan Respubl�kasının qanunver�c�l�y�nə və Bakı Al�    
Neft Məktəb�n�n tələbələr�n�n dax�l� �nt�zam qaydalarına uyğun hazırlanmışdır      
və SOCAR-ın Bakı Al� Neft Məktəb�n�n (bundan sonra “BANM”) Tələbə Ev�ndən 
�st�fadə  və  �nt�zam  münas�bətlər�n�  tənz�mləy�r.

1.2.  Bu Qaydalar Tələbə Ev�ndən �st�fadə edən şəxslər�n (bundan sonra “İst�fadəç�”)  
yerləşd�r�lməs�, yaşaması, fəal�yyət�, təy�natı, təch�zatı və saxlanılması, Tələbə 
Ev�ndən �st�fadə ed�lməs�, �nt�zam tənbehlər�n�n tətb�q� qaydalarını və şərtlər�n�, 
İst�fadəç�lər�n  hüquq  və  vəz�fələr�n�  müəyyən  ed�r.

1.3.  Bu Qaydalar SOCAR-ın dax�l� normat�v sənəd� hesab olunur və bu Qaydalarda 
nəzərdə tutulmuş müddəalar Tələbə Ev�ndə yaşayan bütün şəxslər üçün 
məcbur�d�r.  

1.4.  Bu Qaydalar Bakı Al� Neft Məktəb�ndə və Tələbə Ev�ndə hər kəs�n tanış ola b�lə-
cəy�  yerdə  yerləşd�r�lməl�d�r. 

2. Tələbə Ev�nə qəbul şərtlər�
2.1. Tələbə Ev�ndən BANM-da təhs�l alan tələbələr, xar�cdən dəvət olunmuş qonaqlar 

(təkbaşına), BANM-da müəll�ml�k edən və eht�yacı olan müəll�mlər (a�lələr� �lə 
b�rl�kdə)  yararlana  b�lərlər.

2.2. Tələbə Ev�nə qəbul tələbə və ya müəll�m tərəfindən BANM-ın rektorunun (bundan 
sonra “Rektor”) adına yazılmış ər�zə əsasında Rektorun müvafiq əmr� �lə aparılır. 

2.3. Tərə�ər�n (BANM və İst�fadəç�lər�n) hüquq və öhdəl�klər�n�n tənz�mlənməs� 
məqsəd�  �lə  Tələbə  Ev�ndən  �st�fadə  �lə  bağlı  müqav�lə  bağlanılır. 

2.4. Müqav�lədə yaşayış sahəs�ndən (otaq) �st�fadə müddət�ndən asılı olaraq İst�-
fadəç�n�n hüquq və vəz�fələr�, həmç�n�n müqav�ləyə x�tam ver�lməs� şərtlər� əks 
olunur. Müqav�lədə bu Qaydalara z�dd olmayan əlavə şərtlər nəzərdə tutula b�lər.

  
3. Tələbə Ev�nə seç�m aşağıdakı pr�or�tetlər�n                                                   

ardıcıllığı üzrə aparılır
3.1. Tələbə Ev�nə seç�m proses�ndə aşağıdakı tələbələrə (öncək� statusa mal�k olan 

şəxs(lər) olmadıqda ardıcıllığa uyğun d�gərlər� bu hüquqdan �st�fadə edə b�lər) 
aşağıdakı  ardıcıllıqla  üstünlük  ver�l�r:
a. İnternat  məktəblər�ndən  məzun  olmuş  tələbələr 
b. B�r�nc�  dərəcə  əl�ll�y�  olan  tələbələr
c. Şəh�d övladı  olan  tələbələr
d. Qaz�lər�n  övladları
e. Val�deyn  h�mayəs�ndən  məhrum  olmuş  tələbələr
f. A�ləs�n�n madd� təm�natı ölkə üzrə müəyyən ed�lm�ş yaşayış m�n�mumun-    

dan  aşağı  olan  tələbələr
g. Məcbur� köçkünlük statusu olub, Bakı və Sumqayıt şəhərlər�ndə yaşama-    
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yan  tələbələr.
3.2. Bu Qaydaların 3.1 bənd�ndə müəyyən ed�lm�ş statusa sah�b olan tələbələr ara-

sından seç�m edərkən, eyn� zamanda yuxarıda göstər�lm�ş �k� və daha çox statusa 
mal�k  olan  tələbələrə  üstünlük  ver�l�r. 

3.3. Bu Qaydaların 3.1 bənd�ndə qeyd olunmuş güzəştlərdən yararlanmaq �stəyən 
tələbələr  müvafiq  statusu  təsd�q  edən  sənədlərlər�  təqd�m  etməl�d�r.

3.4. Qaydaların 3.1 bənd�ndə qeyd ed�lən kateqor�yadan olan şəxslərdən Tələbə Ev�n�n 
sonuncu otağı üçün �lk mürac�ət edən şəxs müvafiq qaydada Tələbə Ev�ndə 
yerləşd�r�l�r.

4. Tələbə Ev�ndə yaşayan İst�fadəç�lər�n hüquq və vəz�fələr�  
4.1. İst�fadəç�lər  aşağıdakı  hüquqlara  mal�kd�r:

4.1.1. Təqd�m olunmuş otaqda maneəs�z yaşamaq (xar�colunma və müqav�ləyə 
x�tam  halları  �st�sna  olmaqla);

4.1.2. Ümum� �st�fadə yerlər�ndən, avadanlıqlardan və �nventarlardan d�gər 
şəxslər�n  hüquqlarına  xələl  gət�rmədən  �st�fadə  etmək; 

4.1.3.  BANM  Rəhbərl�y�n�n  razılığı  �lə  yaşayış  otağını  dəy�şmək; 
4.1.4.  Tələbə  Ev�n�n  mədən�-�ct�ma�  və  �dman  tədb�rlər�ndə  �şt�rak  etmək;
4.1.5.  Öz otağında yalnız saat 09:00-22:00 aralığında a�lə üzvlər�n�, qohum və 

tanışlarını  qəbul  etmək;
4.1.6. Q�ymətl� əşyalarını Tələbə Ev�n�n seyfinə saxlanma üçün təhv�l vermək.

4.2. İst�fadəç�lər  aşağıdakı  vəz�fələr�  daşıyırlar:
4.2.1. Dax�l� n�zam-�nt�zam, texn�k� və yanğın təhlükəs�zl�y� qaydalarına, ümum� 

sahələr�n  və  eləcə  də  yaşadığı  otağın  təm�zl�y�nə  c�dd�  r�ayət  etmək;
4.2.2. Yaşadığı otağa, avadanlıq və �nventarlara qayğı �lə yanaşmaq, elektr�k 

enerj�s�nə  və  suya  qənaət  etmək; 
4.2.3. Otaqlardan çıxarkən �şıqları söndürmək, �şlək c�hazları elektr�k şəbəkə-

s�ndən  ayırmaq; 
4.2.4. Rektor və Tələbə Ev� müd�r�yyət� tərəfindən Tələbə Ev� �lə bağlı ver�lən 

göstər�şlərə  tam  və  lazım�  qaydada  əməl  etmək;
4.2.5. Mövcud qanunver�c�l�yə və BANM �lə �mzaladığı müqav�ləyə əsasən 

yataqxanaya onun hərəkət və ya hərəkəts�zl�y� nət�cəs�ndə dəym�ş z�ya-   
nın  əvəz�n�  ödəmək;

4.2.6. Dərslər�nə mane olmayan saatlarda Tələbə Ev�ndə və həyət�ndə abadlıq 
�şlər�ndə  �şt�rak  etmək;

4.2.7. Tələbə  Ev�ndən  �st�fadə  qaydalarına  c�dd�  şək�ldə  r�ayət  etmək;
4.2.8. Yoluxucu xəstəl�klər�n yayılmasının qarşısının vaxtında alınması üçün 

Tələbə Ev� rəhbərl�y�nə  sağlamlıq vəz�yyət� haqqında məlumat vermək. 
4.3. İst�fadəç�lərə  qadağandır:

4.3.1. Özbaşına  b�r  otaqdan  o  b�r�  otağa  köçmək;
4.3.2.  Özbaşına  əşyaları  b�r  otaqdan  o  b�r�  otağa  aparmaq;



4.3.3. X�dmət� �şç�lərə və Tələbə Ev�n�n İst�fadəç�lər�nə qarşı qeyr�-et�k hərə-
kətlərə  yol  vermək;

4.3.4. Özbaşına elektr�k c�hazlarını təm�r etmək və �cazə olmadan yerlər�n� 
dəy�şd�rmək;

4.3.5. D�n�, etn�k və �rq� ayrı-seçk�l�klə məşğul olmaq, bununla bağlı təbl�ğat 
aparmaq,  bu  kontekstdə  d�varda  foto-şək�l,  elanlar  və  sa�r  asmaq;

4.3.6. Yüksək səslə mütal�ə etmək və səs yüksəld�c� c�hazlardan başqalarını 
narahat  edəcək  səv�yyədə  �st�fadə  etmək;

4.3.7. Tələbə Ev�nə sp�rtl� �çk�lər�n, ps�xotrop vas�tələr�n və prekursor maddə-
lər�n gət�r�lməs�, �st�fadəs� və həmç�n�n Tələbə Ev�nə alkoqollu vəz�yyətdə 
dax�l  olmaq ;

4.3.8. Tələbə Ev� dax�l�ndə, həyət�ndə və bayır d�varlarından (hasarlarından) 
xar�cdək�  10 m  əraz�də  (BANM-ın  kampusunda)  s�qaret  çəkmək;

4.3.9. Partlayış üçün təhlükəl� olan və tez alışan maddələr saxlamaq və otaqlarda 
alovdan  �st�fadə  etmək;

4.3.10. Qapılarda  əlavə  k�l�d  qoymaq  və  �cazəs�z  qapı  k�l�dlər�n�  dəy�şmək;
4.3.11. Otaqda  heyvan  saxlamaq;
4.3.12. Gündəl�k tələb olunmayan və tez xarab olan q�daları soyuducusu olma-     

yan  yaşayış  otaqlarında  saxlamaq;
4.3.13. Tələbə Ev�nə kəs�c�, partlayıcı, s�lah və başqa təhlükəl� əşyaları keç�rtmək 

və  saxlamaq;
4.3.14. B�nanın  �ç�n�  və  ətrafını  tullantılarla  ç�rklənd�rmək;
4.3.15. Tələbə Ev�nə gecə saat 00:00-dan 06:00-dək g�rmək və çıxmaq (xüsus�lə 

zərur�  hallar  �st�sna  olunmaqla).
4.3.16. Yaşayış otağından İst�fadəç� olmayan şəxslər�n �st�fadə etməs�nə şəra�t 

yaratmaq. 

5. Tələbə Ev�nə dax�l olma saatları və şərtlər� 
5.1. Tələbələr�n Tələbə Ev�nə yaranmış obyekt�v hallarla bağlı qeyd  olunan saatlardan 

sonra dax�l olması və tərk etməs� yalnız əsaslandırıldıqdan və Tələbə Ev�n�n 
rəhbərl�y�n�n razılığı alınmaqla üzürlü hal hesab oluna b�lər. 

5.2. Tələbələr  Tələbə Ev�n� 2 (�k�) gündən artıq tərk edəcəy� təqd�rdə Tələbə Ev� 
rəhbərl�y�nə  qabaqcadan  yazılı  mürac�ət  etməl�d�r.

5.3. Əcnəb� və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs Tələbə Ev�ndən ayrılıb başqa yerdə 4 
gündən artıq yaşayacağı halda, yen� olduğu yerə gəld�y� vaxtdan 5 �ş günü ərz�n-
də M�qras�ya Məcəlləs�n�n müvafiq maddələr�ndə nəzərdə tutulmuş qaydada    
yen�  olduğu  yer  üzrə  qeyd�yyata  alınmalıdır.

6. Q�ymətl� əşyaların saxlanması  
6.1. İst�fadəç�lər q�ymətl� əşyalarını Tələbə Ev�n�n seyfinə saxlanma üçün verə b�lər- 

lər.  Bu zaman İst�fadəç� �lə Tələbə Ev�n�n səlah�yyətl� şəxs� arasında akt �mzalanır 
və  həm�n  aktda  saxlanmaya  ver�lən  əşya  təsv�r  olunur. 
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6.2. İst�fadəç�lər�n saxlanmaya ver�lməyən əşyalarının �tməs�nə görə Tələbə Ev� və        
ya  BANM  məsul�yyət  daşımır.

7. İnt�zam məsul�yyət� və onun növlər� 
7.1.  Dax�l� �nt�zam qaydalarını pozan İst�fadəç�lərə törətd�klər� xətalarının dərəcə-

s�ndən  asılı  olaraq  aşağıdakı  �nt�zam  tənbehlər�ndən  b�r�  tətb�q  ed�lə  b�lər:
7.1.1.  Töhmət  vermək;
7.1.2.   Sonuncu  xəbərdarlıqla  ş�ddətl�  töhmət  vermək;
7.1.3.  Sonuncu xəbərdarlıqla ş�ddətl� töhmət ver�lməklə yanaşı ed�lən güzəşt-

lərdən  məhrum  etmək;
7.1.4.   K�rayə  müqav�ləs�nə  x�tam  vermək.

7.2.  Tələbəyə �nt�zam tənbeh� verərkən onun şəxs�yyət�n�, kollekt�vdək� nüfuzunu, 
törətd�y�  xətanın  xarakter�n�  və  həm�n  əmələ  öz  münas�bət�n�  nəzərə  almaq 
lazımdır. Bu Qaydaların 6.1.1-6.1.4-cü yarımbəndlərdə qeyd ed�lm�ş �nt�zam 
tənbehlər�ndən hər hansı b�r� tətb�q olunmadan yazılı və ya ş�fah� qaydada 
xəbərdarlıq  ed�lə  b�lər.

8. İnt�zam tənbeh� vermək səlah�yyət� olan şəxs 
8.1.    İnt�zam  tənbeh�  Rektorun  əmr�  �lə  rəsm�ləşd�r�l�r.
8.2.   Rektor �nt�zam tənbeh� vermək səlah�yyət�n� əmr �lə prorektorlardan b�r�nə və ya 

BANM-da  çalışan  d�gər  səlah�yyətl�  şəxsə/Kom�təyə  həvalə  edə  b�lər.
8.3.   Bu  8.1 və 8.2-c� bəndlər�ndə  göstər�lən  vəz�fəl�  şəxslərdən başqa, d�gər vəz�fəl� 

şəxslər�n  �nt�zam  tənbeh�  verməyə  �xt�yarı  yoxdur.

9. İnt�zam tənbeh�n�n ver�lməs� şərtlər� 
9.1.   B�r �nt�zam xətasına görə yalnız b�r �nt�zam tənbeh� ver�l�r. İnt�zam tənbeh� ver�- 

lən gündən altı ay müddət�ndə qüvvədə olur. İnt�zam tənbeh� �nt�zam xətası 
törəd�ld�kdən  sonra  yalnız  6 ay  ərz�ndə  ver�lə  b�lər.

9.2.  İnt�zam tənbeh� ver�lməm�şdən əvvəl şəxsdən yazılı �zahat tələb ed�l�r. Şəxs�n ya-
zılı �zahat verməkdən �mt�na etməs� ona �nt�zam tənbeh� ver�lməs�n� �st�sna etm�r.

9.3.  İnt�zam  tənbeh�  almış  şəxs�n  tələb�  �lə  əmr�n  surət�  ona  təqd�m  olunmalıdır.

10. Xəbərdarlıq üçün əsas olan hallar 
10.1. Başqalarına qarşı kobud rəftar etmək, onları narahat edəcək şək�ldə bağırmaq, 

səs-küy salmaq, telev�zor, rad�o və mus�q� mərkəzlər�n� yüksək tonla səslənd�r-
mək,  b�na  və  həyət�n  təm�zl�y�nə  r�ayət  etməmək.

10.2. Əsaslı səbəb olmadan səlah�yyətl� şəxslər�n suallarına vaxtında cavab verməmək.
10.3. B�nanın dəhl�zlər�n�, otaqlarını, p�lləkənlər�n�, ətraf əraz�s�n� tullantılarla ç�rklən-

d�rmək.



11. Töhmət üçün əsas olan hallar 
11.1.  Tələbə Ev�n�n d�varlarının, əşyalarının üzər�n� cızmaq və ya sındırmaq, yazı 

yazmaq,  müxtəl�f  �şarələr  qoymaq  və ya  şək�l  çəkmək.
11.2.  BANM-ın  �şç�lər�nə  yanlış  məlumat  vermək.
11.3.  Xüsus�  olaraq  müəyyən  ed�lm�ş  məkanlardan  başqa  yerlərdə  elan  asmaq.
11.4. BANM tərəfindən asılan hər hansı elanı qopartmaq, cırdıqda, dəy�şd�rmək və ya 

qaralamaq.
11.5.  BANM-ın  əraz�s�nə  dax�loma  qaydalarını  pozmaq.
11.6.  Otaqlarda  heyvan  saxlamaq.
11.7.  Bu qaydaların 10-cu h�ssəs�ndə qeyd ed�lən hər hansı �nt�zam xətasını təkrarən 

törətmək.

12. Sonuncu xəbərdarlıqla ş�ddətl� töhmət üçün əsas olan hallar 
12.1.  Sak�tl�y�  və ya  �ş  şəra�t�n�  pozmağa  yönəlm�ş  hərəkətlərə  yol  vermək.
12.2.  Tələbə Ev�n�n dax�l�ndə �cazəs�z elan və bəyanatlar yaymaq, afişa və plakatlar 

asmaq.
12.3  BANM-da aldığı bu və ya d�gər sənəddən/vəs�qədən başqasının �st�fadə etməs�-    

nə şəra�t yaratmaq və ya başqasının sənəd�ndən/vəs�qəs�ndən �st�fadə etmək.
12.4. D�l, etn�k və d�n� mənsub�yyət, məzhəb fərql�l�y� baxımından ayrı-seçk�l�yə, �xt�-

la�ara səbəb olacaq fəal�yyətlərə dəstək olmaq.
12.5. Tələbə Ev� dax�l�ndə, həyət�ndə və bayır d�varlarından xar�cdək� 10 m əraz�də 

(BANM-ın  kampusunda)  s�qaret  çəkmək.
12.6. Gündəl�k tələb olunmayan və tez xarab olan q�daları soyucudusu olmayan     

yaşayış  otaqlarında  saxlamaq.

13. Sonuncu xəbərdarlıqla ş�ddətl� töhmət ver�lməklə yanaşı 
ver�lən güzəştlərdən məhrum ed�lmə üçün əsas olan hallar 

13.1.  İcazəs�z, qeyr�-qanun� toplantılar, m�t�nqlər, aks�yalar, nümay�şlər zamanı onla-     
ra qoşulmaq və ya təbl�ğat aparmaq və belə fəal�yyətlərə təşəbbüs göstərmək.

13.2. Tələbələr� və ya başqa şəxslər� Tələbə Ev�n�n normal fəal�yyət�n� davam etd�r-
məs�nə  mane  olacaq,  gec�kd�rəcək  hər  hansı  b�r  hərəkətə  təhr�k  etmək.

13.3. Tələbə Ev�nə kəs�c�, partlayıcı, s�lah və başqa təhlükəl� əşyaları keç�rtmək və 
saxlamaq.

13.4. Tələbə Ev�n�n rəhbərl�y�n�n �cazəs� olmadan d�gər otağa köçmək və otaqdan əşya 
və  ya  mə�şət  avadanlıqlarını  çıxartmaq.

13.5. Tələbə  Ev�ndə  kənar  şəxslər�n  gecələməs�nə  şəra�t  yaratmaq. 
13.6. Qapılarda  əlavə  k�l�d  qoymaq  və  �cazəs�z  qapı  k�l�dlər�n�  dəy�şmək.
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14. İst�fadəç� �lə bağlanmış k�rayə müqav�ləs�nə x�tam ver�lməs� 
üçün əsas olan hallar 

14.1.  Müqav�ləyə  aşağıdakı  əsaslarla  x�tam  ver�l�r:
14.1.1. Öz arzusu �lə;
14.1.2. Bu  qaydaları  c�dd�  şək�ldə  pozduğuna  görə;
14.1.3. Müəyyən kateqor�ya xəstəl�klərlə əlaqədar səhhət�nə görə (hək�m-

məsləhət kom�ss�yasının  arayışına  əsasən)  tələbələr sırasından xar�c 
ed�ld�kdə  və  təhs�l  və ya  əmək  müqav�lələr�nə  x�tam  ver�ld�kdə;

14.1.4. BANM �şç�lər�n�n və ya tələbələr�n�n şərəf və ləyaqət�n�, şəxs�yyətlər�n� 
ş�fah� və ya yazılı olaraq hər hansı b�r şək�ldə alçaltdıqda, təhq�rə yol 
verd�kdə;

14.1.5. Tələbə Ev�nə sp�rtl� �çk�lər�n, ps�xotrop vas�tələr�n və prekursor maddələ-
r�n gət�r�lməs�, �st�fadəs� və həmç�n�n Tələbə Ev�nə alkoqollu vəz�yyətdə 
dax�l  olunmaq ;

14.1.6. Partlayış üçün təhlükəl� olan və tez alışan yanar maddələr saxlamaq və 
otaqlarda  alovdan  �st�fadə  etmək;

14.1.7. Yaranacaq  fövqəladə  hallarda  yataqxananın  fəal�yyət�  dayandıqda;
14.1.8. Təsd�qed�c� sənəd təqd�m etmədən Tələbə Ev�ndə �cazəs�z 3 gündən artıq 

olmadıqda;
14.1.9.  Müqav�lədə  göstər�lm�ş  d�gər  əsaslara  görə.

15. Nəzərdə tutulmayan �nt�zam pozuntuları
15.1.  Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan �nt�zam xətasına yol verm�ş İst�fadəç�yə      

qarşı yuxarıda sadalanan  �nt�zam  xətalarından  ən  oxşarı  (törəd�lm�ş  hərəkət�n  
xarakter�, ağırlıq dərəcəs�, şəxs�yyət� nəzərə alınmaqla) üçün müəyyən ed�lm�ş 
�nt�zam  tənbeh�  tətb�q  ed�l�r.

15.2. B�r yaşayış otağında baş verm�ş hər hansı �nt�zam pozuntusuna görə yaşayış 
otağından  �st�fadə  edən  hər  b�r  şəxs  eyn�  dərəcədə  məsul�yyət  daşıyır. 

15.3. İnt�zam pozuntusu araşdırılarkən 15.2-c� bənddə qeyd olunan hal olduqda d�gər 
şəxs�n  öncədən  a�d�yyət�  üzrə  məlumatlandırması  nəzərə  alınacaqdır.

16. İnt�zam pozuntusunun təkrar törəd�lməs�
16.1. İnt�zam tənbeh�n�n qüvvədə olduğu müddət ərz�ndə �nt�zam tənbeh� ver�lməs�nə 

səbəb olan hər hansı b�r hərəkət və ya hərəkəts�zl�yə təkrar yol ver�lərsə, müvafiq 
əməl  üçün  nəzərdə  tutulan  tənbehdən  b�r  dərəcə  ağır  tənbeh  tətb�q  ed�l�r.

17. Təhq�qatın aparılması
17.1.  İnt�zam təhq�qatının aparılması və yekunlaşdırılması BANM-ın Tələbələr�n�n da-

x�l�  �nt�zam  qaydalarına  uyğun  aparılacaqdır.
17.2.  İnt�zam  təhq�qatında  Tələbə  Ev�n�n  rəhbərl�y�n�n  �şt�rakı  təm�n  olunmalıdır.
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