Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Dövlət Qulluğu
Məsələləri üzrə Komissiyanın Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə
baş məsləhətçisi Razi Məmmədovun 15 iyul 2019-cu il tarixdə
Naxçıvan Dövlət radiosunda verdiyi müsahibə

Sual 1. Müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu hansı
qaydada aparılır?
Müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının
qiymətləndirilməsinin aparılması Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə Komissiya tərəfindən müsabiqə yolu ilə həyata
keçirilir. Müsabiqə test imtahanı və müsahibə mərhələlərindən ibarətdir. Müəssisələrdə
kitabxana informasiya ixtisası üzrə işə qəbul və qiymətləndirmə yalnız test imtahanı
vasitəsilə aparılır. Test imtahanı kompüter, müsahibə isə dinləmə vasitəsilə keçirilir.
Müsabiqə uyğun vakansiya yarandıqda Komissiya tərəfindən elan edilir.
Sual 2. Müəssisələrdə müəllimlərin işə qəbulu üçün elan edilmiş müsabiqələrdə
kimlər iştirak edə bilər?
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində orta ixtisas musiqi təhsili müəssisəsi üçün
ali, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün ali və ya orta ixtisas
təhsili müəssisəsini bitirmiş və dövlət nümunəli təhsil sənədi (diplom), yaxud ali və ya orta
ixtisas təhsili müəssisəsini bitirmə haqqında sənəd (arayış) almış, xarici ölkədə aldığı
təhsil sənədi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tanınmış Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları iştirak edə bilərlər.
Sual 3. Orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün test imtahanları
hansı qaydada keçirilir?
Test imtahanının keçirilmə qrafiki Komissiyanın internet portalında yerləşdirilir.
Namizədlər şəxsiyyət vəsiqələrini təqdim etməklə test imtahanında iştirak edirlər. Orta
ixtisas musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün test imtahanında hər bir namizədə
ümumilikdə 80 olmaqla, müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə 70, informasiya və
kommunikasiya texnologiyalarına aid 10 test tapşırığı təqdim edilir. Namizədlərə test
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 120 dəqiqə vaxt verilir. Uşaq musiqi, incəsənət və
bədii sənətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün test imtahanında hər bir namizədə
müəssisələrdə tədris olunan ixtisaslar üzrə 50 test tapşırığı təqdim edilir. Namizədlərə
test tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üçün 75 dəqiqə vaxt verilir. Hər bir düzgün cavab bir
balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavablara təsir etmir. Orta ixtisas musiqi
təhsili müəssisələrinə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 60 faizini (48 bal), uşaq musiqi,
incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə işə qəbul üçün 60 faizini (30 bal) düzgün
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cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış hesab edilir. Test imtahanının nəticələri
dərhal Komissiyanın internet portalında yerləşdirilir və namizədlərə “Test imtahanının
nəticəsi haqqında arayış” verilir. Test imtahanında müvəffəqiyyət qazanmış namizədlərin
siyahısı vakant vəzifələr üzrə müsahibənin aparılması üçün test imtahanı başa çatdıqdan
sonra 3 (üç) iş günü ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə
göndərilir. Hər hansı bir səbəbdən göstərilən vaxtda test imtahanında iştirak etməyənlər
üçün təkrar imtahan keçirilmir. Test imtahanının nəticələri ilə bağlı apelyasiya şikayətinə
bütün ixtisaslar üzrə test imtahanları başa çatdıqdan sonra 1 (bir) həftə ərzində Nazirliyin
səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə Komissiyada baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir.
Keçid balını toplamış namizədlər müsahibə mərhələsinə buraxılır.
Sual 4. Sözügedən təhsil müəssisələrinə işə qəbul üçün müsahibənin keçirilməsi
hansı qaydada həyata keçirilir?
Müsahibənin keçirilməsi üçün Nazirlikdən 1, Komissiyadan 1, muxtar respublikada
fəaliyyət göstərən ali təhsilli müstəqil ekspert qismində 3 nəfər olmaqla, 5 üzvdən ibarət
müsahibə komissiyası yaradılır. Müsahibə mərhələsində namizədin praktik hazırlığı,
peşəkarlıq və ifaçılıq qabiliyyəti yoxlanılır. Müsahibə mərhələsində namizədə verilən
tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 30 dəqiqə vaxt ayrılır. Müsahibənin nəticələri balla
qiymətləndirilir.Müsahibə komissiyası namizədlərin ixtisas bacarığını müvafiq meyarlar
üzrə beşballıq sistem əsasında qiymətləndirir, hər bir namizəd üçün ümumi bal çıxarır və
nəticələri “Namizədin qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli” ilə rəsmiləşdirir (1 nömrəli
əlavə). Müsahibə komissiyasının üzvləri tərəfindən hər bir namizədə verilmiş ballar
onların şəxsi mülahizələri ilə “Namizədin qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli”nin müvafiq
hissəsində tam əsaslandırılmalıdır. Müsahibənin yekun nəticələri “Namizədin
qiymətləndirilməsinə dair yekun protokol”la rəsmiləşdirilir. Müsahibə komissiyasının
üzvlərinin namizəd barəsində verdiyi ballar arasında əhəmiyyətli fərq (4 və daha çox bal)
olduqda və ya müsahibənin keçirilməsi zamanı obyektivlik və şəffaflıq prinsipləri
pozulduqda müsahibənin nəticəsi ləğv edilə və yeni müsahibə komissiyası yaradıla bilər.
Müsahibənin nəticəsi barədə arayış namizədə müsahibənin keçirildiyi gündən 2 (iki) iş
günü müddətində verilir. Müsahibədə 12 və ya daha çox bal toplamış namizəd bu
mərhələdən keçmiş sayılır və müvafiq vəzifəyə təyin olunmaq üçün imtahan nəticələri
Nazirliyə təqdim olunur.“Namizədin qiymətləndirilməsinə dair bal cədvəli” 2 (iki) il
müddətində Nazirlikdə saxlanılır. Müsahibə nəticələri eyni olduqda test imtahanında daha
çox bal toplamış şəxs vəzifəyə təyin olunur. Ali və orta ixtisas təhsilli namizədlər
tərəfindən test imtahanında eyni bal toplanıldıqda, ali təhsilli namizədə, keçid balını
toplamış namizədlərin hamısı ali təhsilli və ya orta ixtisas təhsilli olduqda ixtisas fənni
üzrə daha çox bal toplayan namizədə üstünlük verilir. İxtisas fənni üzrə toplanılan bal eyni
olduqda pedaqoji stajı daha çox olan, pedaqoji staj eyni olduqda isə diplom göstəriciləri
daha yaxşı olan namizədə üstünlük verilir. Müsahibənin nəticəsi ilə razı olmayan
namizədin apelyasiya şikayətinə müsabiqə başa çatdıqdan sonra 1 (bir) həftə
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müddətində Komissiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin və müstəqil ekspertlərin iştirakı
ilə Nazirlikdə baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir. Həmin qərar 3 (üç) iş günü müddətində
namizədə verilir. Namizəd bu qərardan qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada
şikayət verə bilər.

