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HAQQIMIZDA
Yaranma tarixi

Agentlik ölkə başçısının 
29.12.2019-cu il tarixli 
907 nömrəli fərmanı ilə 
yaradılmış və
09.01.2020-ci ildə
dövlət qeydiyyatına
alınmıalınmışdır.

Təhsil Nazirliyinin yanında
publik hüquqi şəxs statusuna
malikdir.

Agentlikdə müvafiq ştat
vahidi üzrə 42 nəfər
əməkdaş çalışır.

Status

Hüquqi qərarŞtat vahidi
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Agentliyin ləğvini və ya
yenidən təşkilini
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti həyata keçirir.
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ƏSAS HƏDƏFLƏR

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Keyfiyyət nəticələri

və əhatəliyinə görə

dünya ölkələri

sırasında qabaqcıl

mövqe tutan

təhsil sistemini

fformalaşdırmaq

Azərbaycan

Respublikasının

effektiv keyfiyyət

təminatı sisteminin

fəaliyyətini

təşkil etmək

Müasir dövrün

tələblərinə uyğun

bilik, bacarıq,

səriştə və təcrübəyə

malik rəqabət

qabiliyyətli

mümütəxəssislərin

əmək bazarına

çıxışına dəstək

göstərmək

Təhsil müəssələrinin və təhsil proqramlarının akkreditasiyasını həyata keçirmək

Təhsil sistemlərində DKT sistemlərinin qurulması və inkişafı ilə bağlı məsləhət 
və metodiki dəstək xidmətləri təşkil etmək

Təhsil müəssəsinin nüfuzunun və mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətinin
artırılmasını təşviq etmək

Xarici dövlətlərin ali təhsilə aid kvalifikasiyalarının tanınması

Peşə təhsili üzrə qeyri-formal və informal təhsilin tanınmasını həyata keçirmək 



Hüquq və vəzifələri

Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə ölkəmizin üzərinə
götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərin təmin edilməsi

Keyfiyyət təminatı mövzusunda fərdlərin səriştələrinin artırılması üzrə 
konfranslar, müşavirələr, seminarlar, təlimlər keçirmək və digər tədbirlər
təşkil etmək

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla, müvafiq sahədə elmi texniki 
nəaliyyətlərin tətbiqini təmin etmək

03



İL ƏRZİNDƏ
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR

Kvalifikasiyaların
tanınması

Keyfiyyət
təminatı

PR və 
İnsan resursları

Qeyri formal və
informal təhsilin
tanınması
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2021-ci il ərzində gördüyümüz
işləri dörd əsas sahəyə bölmüşük:



Keyfiyyət təminatı
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GDU və UTECA-nın akkreditasiya qiymətləndirilməsi
prosesi yekunlaşmış və Yekun Hesabatlar Akkreditasiya
Şurasına təqdim olunmuşdur.

Türkiyə Respublikasının Ali Təhsildə Keyfiyyət Təminatı
Şurası (YÖKAK), Qazaxıstanın Akkreditasiya və Reytinq 
Müstəqil Agentliyi (IAAR) və Təhsildə Keyfiyyət Təminatı
üzrə Müstəqil Agentliyi (İQAA) ilə əməkdaşlıq haqqında
ikitrərəfli anlaşma memorandumları imzalanmışdır.  

1-2 oktyabr tarixlərində Qazaxıstanın paytaxtı Nur-Sultan
şəhərində təşkil edilmiş "Ali Təhsilin Keyfiyyəti:
Qlobal Trendlər və Regional aspektlər" adlı V Orta Asiya
Beynəlxalq Forumunda TKTA İdarə Heyətinin üzvü
Emil Xəlilov və Keyfiyyət təminatı departamentinin
direktoru İlham Hümbətov iştirak etmişdir.
İlham Hümbİlham Hümbətov həmçinin plenarda əsas məruzəçi
qismində çıxış etmişdir. 

Xüsusi karantin rejimi dövründə ümumi təhsil
müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin
təşkilinə dair müvafiq qaydaların tələblərinə əməl
olunmasının yoxlanılması məqsədilə I yarımil ərzində 137,
ikinci yarımil ərzində isə 600 məktəbdə monitorinq
aparılmışdır.
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Ekspert bankına müraciət edən 300  namizədə
“Keyfiyyət Təminatı Sistemi və Daxili Keyfiyyət Təminatı” 
(I modul) mövzusunda təlimlər keçirilmişdir.

Birinci modulu uğurla tamamlamış  270 namizədə 
“Peşəkar Ekspertlik fəaliyyəti” (II modul) mövzusunda
təlimlər keçirilmişdir.

22 müxtəlif ATM-in akademik və inzibati heyətinə 
“Akkreditasiya qiymətləndirilməsində ekspertlərin rolu”
mövzusunda seminar  keçirilmişdir.

Təlim ehtiyaclarının aşkar olunması məqsədilə 
ATM-in akademik heyəti arasında anonim sorğu 
və nəticələr təhlil olunmuşdur.

Agentliyin Beynəlmiləlləşmə strategiyası hazırlanmışdır.
Sənəddə ENQA, INQAAHE, CHEA, CEENQA, TAICEP,
SICI kimi beynəlxalq təşkilatlara üzv olmaqla,
beynəlxalq təcrübənin uğurla öyrənilərək tətbiqi
məsələsi prioritetlik təşkil edir.



İl ərzində Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Mingəçevir, Gəncə, Yevlax,
Bərdə, Lənkəran, Masallı, Cəlilabad bölgələrində yerləşən 
64 məktəbdə inspeksiyalar keçirilmişdir. 

TKTA tərəfindən inspeksiyasının aparılması məqsədilə 2021-ci ildə 
təb inspektoru vakansiyası üzrə imtahanlar keçirilmişdir.
İmthanlardan uğurla keçən 27 namizəd təlimləndirilərək,
sınaq inspeksiyalara cəlb olunmuşlar.

10 nəfərdən ibarət inspeksiyanın daimi heyəti qurulub və TKTA-nın
inzibati binasında fəaliyyət göstərən inspeksiya ofisi formalaşdırılıb.
Daimi heyətə İngiltərənin “Tribal Education” şirkətindən dəvət olunan
ekspertlər tərəfindən beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə 
2 həftəlik intensiv təlimlər keçirilmişdir. 
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Məktəblərdə keyfiyyət
prosesi
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Bərbər, Plastik boru, Mobil

telefonların təmiri ustası,

Qənnadçı-Şirniyyatçı,

Aşpaz ixtisasları üzrə ekspert 

və sualbazası yaradılmışdır. 

Apellyasiya Komissiyasının

Əsasnaməsi, ekspertlərin seçim

meyarları, işəgötürənlərin

seçim meyarları, praktiki imtahan

üçün daxili prosedur

qaydaları hazırlanmışdır.
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QEYRİ FORMAL VƏ İNFORMAL TƏHSİLİN
TANINMASI
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Cari il ərzində qeyri formal və

informal təhsilin tanınması üzrə

ümumilikdə 5 ixtisas üzrə

imtahanlar təşkil olunmuş və

vətəndaşlara 174 sertifikat,

13 diplom təqdim olunmuşdur.

7 ixtisas üzrə 1457 sual, 

107 tapşırıq hazırlanmış və

əmək bazarının nümayəndələri
tərəfindən bütün sual və tapşırıqların

ekspertizası aparılmışdır.

Cari ildə 96 müəssisənin iştirakı ilə
əmək bazarının təhlilinə dair sorğu

həyata keçirilmişdir.

“Paşa Holding”in maliyyə dəstəyi
ilə “Qənnadçı-şirniyyatçı” ixtisası
üzrə sağlamlıq imkanları məhdud
və ya öhdəliyində əlil övladı olan 

dəstək göstərilməsi məqsədilə

qiymətləndirilmə keçirilmiş, uğurlu
nnəticəgöstərmiş 13 ərizəçidən 9-u
diplom,4-ü isə sertifikat əldə etmişdir.



TANINMA
Xarici kvalifikasiyaların tanınması

3004 müraciət

Qəbul edilib

Qəbul edilməyib

Yanvar

AYLAR ÜZRƏ 
DAXİL OLAN
MÜRACİƏTLƏR

76%

199

Mart
205

May
258

İyul
257

Sentyabr
310

Noyabr
302

Fevral
274

Aprel
246

İyun
208

Avqust
281

Oktyabr
338
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Tanınma ilə bağlı yeniliklər

1.
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Qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və yerli
kontekstdə tətbiqi məqsədilə 5 beynəlxalq təlimdə,
həmçinin 2 vebinar və 1 konfransda iştirak edilmişdir.

2.

Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi istiqamətində Rusiya
Federasiyasına və Ukraynaya işgüzar səfərlər təşkil olunmuşdur;

“Transmilli təhsil, birgə dərəcə və ikili dərəcə proqramları”,
“Qlobal Tanınma Konvensiyası” ilə bağlı iki vebinarda,
“Avropa Ali Təhsil Məkanında Tanınma” adlı konfransda iştirak
təmin edilmişdir;

Arxiv bazasında mövcud olan fiziki sənədlərin elektronlaşdırılması
həyata keçirilmişdir (könüllülər cəlb olunmaqla);

Xaricdə ali təhsil almış tələbələrə ölkəmizin əmək bazarına giriş
imkanını artırmaq, eyni zamanda, işəgötürənlərin işaxtaranlarla
daha rahat şəkildə əlaqələndirilməsinə töhfə vermək məqsədilə
Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin kadr bankı yaradılmış və
istifadəyə verilmişdir (13.08.2021);

Azərbaycan Tələbə və Məzunlar Platforması (ASAP) təşkilatçılığı
ilə keçirilən 05.08.2021-ci il tarixli görüşdə Təhsildə Keyfiyyət
Təminatı Agentliyi təmsil olunmuşdur və xarici ali təhsil
ixtisaslarının tanınması mövzusunda təqdimat həyata keçirilmişdir;

Tanınma haqqında şəhadətnamələrin həqiqiliyini müəyyən etmək
məqsədilə myGov elektron portalında "Xarici diplomlarım" xidməti
istifadəyə verilmişdir (19.11.2021);

Kvalifikasiyaların qiymətləndirilməsi mövzusunda TAICEP
Qlobal Tədqiqat Layihəsində Azərbaycan təcrübəsi
paylaşılmışdır (09.11.2021).
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