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1. İkili Diplom Proqramı (İDP) nədir və onun icrası zamanı nələr nəzərdə 
tutulub? 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 711 nömrəli 2018-ci il 16 noyabr tarixli 

Sərəncamı təsdiq edilmiş “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali 

təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın 

3.1-ci bəndinə uyğun olaraq, Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycan ali təhsil 

sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin müasirləşdirilməsi üçün ilkin 

mərhələdə 5 (beş) beynəlxalq ikili diplom proqramının təsis olunması və onların 

icrasına dair monitorinqin nəticələrinə uyğun olaraq layihənin davam etdirilməsi, bu 

məqsədlə nüfuzlu xarici tərəfdaş ali təhsil müəssisələrinin seçimi, xarici 

mütəxəssislərin cəlb olunması ilə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil 

müəssisələrində inzibati heyətin təlimi proqramlarının, elmi-pedaqoji (professor-

müəllim heyəti, elmi işçilər) heyətin təlimi və tədris proqramlarının yenilənməsi, 

beynəlxalq ikili diplom proqramının maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

 

2. Bakı Mühəndislik Universiteti (BMU) ilə Cənubi Koreyanın İnha 
Universitetinin birgə təşkil etdiyi beynəlxalq İkili Diplom Proqramın 
(BMU-İNHA İDP) məqsədi nədir? 

 Ən qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən, innovativ təlim-tədris texnologiyalarından 

yararlanaraq, mühəndislik sahəsində Azərbaycanda 21-ci əsrin tələblərinə cavab 

verən yeni nəsil mütəxəssislər yetişdirmək, eyni zamanda, bu sahədə Azərbaycan 

ali təhsil sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərini beynəlxalq ikili diplom 

proqramları ilə müasirləşdirmək. 

 

 

3. BMU-İNHA İDP hansı təhsil səviyyəsinə aiddir? 

 Bakalavriat 

 

4. BMU-İNHA İDP-na hansı ixtisaslar daxildir? 

 

 İnformasiya texnologiyaları (keçid balı - 400) 
 İnşaat mühəndisliyi (keçid balı - 350) 

 Elektrik mühəndisliyi (keçid balı - 350) 
 Elektronika mühəndisliyi (keçid balı - 350) 
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5.  BMU-İNHA İDP-na neçə nəfər qəbul nəzərdə tutulub? 

 Hər ixtisas üzrə 25 (iyirmi beş) nəfər olmaqla cəmi 100 nəfər tələbə. 

 

6. BMU-İNHA İDP-nın tədris dili hansı xarici dil(ləri) nəzərdə tutur? 

 Tədris əsasən 3 il İngilis dilində, 1 il Koreya dilində olacaq, lakin, proqramın şərti 
olaraq, Koreya dili əlavə xarici dil kimi 3 ildə İDP-nın tələbələrinə tədris ediləcəkdir. 
Yekun olaraq, tələbələr 4 il ərzində 2 dili mükəmməl orgənmək şansı əldə edəcəklər. 

 

7.  BMU-İNHA İDP-nın tədris müddəti neçə il nəzərdə tutulub? 

 4 akademik il 

 

8.  BMU-İNHA İDP-nın təhsil modeli necədir? 

 BMU-İNHA İDP 3+1 modeli əsasında qurulmuşdur. Belə ki, İDP-na qəbul olacaq 
tələbələr 3 akademik ili BMU-da, 1 akademik ili (sonuncu kursu) isə Cənubi 
Koreyanın İnha Universitetində təhsil alacaqlar. 4 ilin sonunda tələbələr iki 
diplom əldə edəcəklər. Proqram çərçivəsində tələbələrin 2-ci kursun sonunda 
Cənubi Koreyada 3 həftəlik yay məktəbində iştirakı da nəzərdə tutulubdur. 
 

9. BMU-İNHA İDP necə maliyyələşir? 

 BMU-İNHA İDP, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 711 nömrəli 2018-ci il 
16 noyabr tarixli Sərəncamı əsasında təsdiq edilmiş “2019-2023-cü illər üçün 
Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin 
artırılması üzrə   Dövlət Proqramı” çərçivəsində maliyyələşir. 

10. BMU-İNHA İDP-nın maliyyələşdirdiyi xərclərə nələr daxildir? 

 BMU-İNHA İDP-nın maliyyələşdirdiyi xərclərə təhsil haqqı, qeydiyyat xərci, tədris 
materialları və elektron informasiya resurslarına çıxış xərclər, habelə Cənubi 
Koreyada 1 illik təhsil və 3 həftəlik yay məktəbində iştirak xərcləri də daxildir. 
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11. BMU-İNHA İDP-na qəbul şərtləri necədir? 

 Tələbələrin seçimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 
tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə keçirilən qəbul imtahanlarının (bakalavriat) 
nəticələri əsasında tərəflər aparılır. DİM-in təşkil etdiyi qəbul imtahanında hər 
ixtisas üzrə müəyyən edilmiş müvafiq keçid balı toplayan abituriyentlər ərizə ilə 
müraciət edə bilər. 

 

12. BMU-İNHA İDP-na qəbul olmaq üçün necə müraciət etmək lazımdır? 

 BMU-İNHA İDP-na qəbul Komissiyası tərəfindən təşkil edilmiş elektron anketin 
suallarını cavablandırıb tələb olunan sənədləri onlayn göndərməklə müsabiqəyə 
qatılmaq olar. 

 

13. BMU-İNHA İDP-nın müsabiqəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

 BMU-İNHA İDP-na qəbul olmaq üçün İnha Universitetinin qəbul Komissiyası 
tərəfindən təşkil olunan 60 dəqiqəlik yazılı (riyaziyyat və fizikadan) imtahan və 

hər abituriyent üçün şifahi (ingilis dilindən müsahibə) nəzərdə tutulur. 

 

14. BMU-İNHA İDP-na müsabiqənin müddəti hansı tarixləri əhatə edir? 

 28.07.2021 – 14.08.2021-ci il tarixləri saat 23:55 kimi onlayn sənəd qəbulu üçün 
vaxt verilmişdir.  

 

15. BMU-İNHA İDP-nın yazılı və şifahi imtahanları hansı tarixlərdə 
olacaq? 

 17.08.2021-ci il *saat müəyyən ediləcəkdir* 60 dəqiqəlik yazılı imtahan 
keçiriləcəkdir (riyaziyyat və fizika  fənnləri). 17.08.2021-ci il *saat müəyyən 
ediləcəkdir* riyaziyyat və fizika fənnlərindən yazılı imtahanda iştirak etmiş lakin 
imtahan prosesi zamanı internet əlaqəsi və ya hər hansısa bir texniki problem 
səbəbindən imtahanı uğurla tamamlaya bilməyənlər üçün yenidən imtahan 
18.08.2021-ci il *saat müəyyən ediləcəkdir* təşkil olunacaq. Buna İnha 

https://docs.google.com/forms/d/1zCtnGhI17Bnpl4XhazZVnGDRhvAYg7oyPspFBD-zULc/edit
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Universitetinin qəbul Komissiyası qərar verəcək ki, kimə təkrar imtahanda iştirak 
etməyə icazə verilir. 

 ZOOM platformasından istifadə edərək hər bir abituriyent üçün İngilis dilindən 
şifahi imtahan isə 19.08.2021-ci il *saat müəyyən ediləcəkdir* təşkil ediləcək. 

 İmtahanlardan öncə hər bir  müraciət  edən  abituriyentə  İnha  Universitetinin  
qəbul Komissiyasından e-mail göndəriləcək və həmin e-maildə imtahan ilə 

əlaqədar təlimat və məlumatlar İngilis dilində təqdim olunacaq. 

 İmtahanlardan öncə isə İnha Universitetinin qəbul Kommisiyasının əməkdaşları 
tərəfindən BMU-İNHA İDP-na qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün daxili 

imtahan (riyaziyyat və fizika (yazılı) və ingilis dili (şifahi)) müsabiqəsinə hazırlıq 
barədə təlimatın detallı izahatı üçün onlayn seminar 17.08.2021-ci il *saat 

müəyyən ediləcəkdir* təşkil olunacaq. Bu seminarda iştirak etmək çox vacibdir. 
Bu barədə abituriyentlərə əlavə e-mail göndəriləcək. 

 

16. BMU-İNHA İDP-nın müsabiqəsi zamanı hər hansı nümunə suallar və 
ya video təlimat varmı?  

 Bəli, daxili imtahanının keçirilməsi ilə bağlı təlimat keçiddə yerləşdirilmişdir. 

 

17. BMU-İNHA İDP-nın müsabiqəsinin yekun cavabları nə zaman elan 
ediləcək? 

 İnha Universitetinin daxili imtahanlarını uğurla keçmiş və yüksək nəticə 
göstərmiş 100 nəfər abituriyentin adlarının BMU-nun rəsmi web səhifəsində 
23.08.2021-ci il *saat müəyyən ediləcəkdir* elan ediləcək (daha öncədən email 
üzərindəndə məlumat göndəriləcəkdir). 

 

18. BMU-İNHA İDP-nın müsabiqəsindən uğurla keçmiş abituriyentlər nə 
etməlidir? 

 Müsabiqəni uğurla keçmiş abituriyentlər tələb olunan sənədlərin əslini *tarix/saat 
müəyyən ediləcəkdir* BMU-ya təqdim edərək rəsmi qeydiyyatdan keçirlər və 
tələbə adı qazanırlar. BMU-İNHA İDP-na qəbul olunmuş tələbələrin siyahısı Bakı 
Mühəndislik Universiteti tərəfindən Təhsil Nazirliyinə və DİM-ə təqdim olunur. 
Qeyd edək ki, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və tələbə adı qazanmış namizədlər 
DİM-in ixtisas seçimində iştirak hüququnu itirirlər. 

 

https://drive.google.com/file/d/1ByVr3fFbWeY3IbGLh6rAdxj9hSj-W9vM/view?usp=sharing
https://beu.edu.az/
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19. BMU-İNHA İDP-nın müsabiqəsindən uğurla keçə bilməyən 
abituriyentlər nə etməlidir? 

 Müsabiqədə iştirak etmiş, lakin uğurlu nəticə göstərməyən abituriyentlər 
*tarix/saat müəyyən ediləcəkdir* DİM-in ixtisas seçimində, yəni kodlaşdırma 
prosesində iştirak edə bilərlər. 

 

20. BMU-İNHA İDP ilə əlaqədar sualları kimə və hara ünvanlamaq olar? 

 BMU-İNHA İDP ilə əlaqədar sualları beu-inha@beu.edu.az e-mail ünvanına, İDP-

nın rəsmi Facebook səhifəsinə www.facebook.com/ddp.beu.inha ünvanlamaq və 

ya +99412 349-99-66/67 (daxili: 2423) /  +99451 215-57-34 zəng vurmaq 

mümkündür. 
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