
Əlavə 8.1 

 
________________________________________________ 

            (elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 

İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının nəticələrinə dair 
 
 

ŞƏHADƏTNAMƏ 
 

 
 

Verilir          ______________________________________________________________________________  
                                                                                    (adı, atasının adı, soyadı) 

 
 

ondan  ötrü  ki, o,           ___________________________________________________________________            tarixində   

(gün, ay, il) 

 

_________________________________________________________________________________________          elm sahəsi üzrə 

(elm sahəsinin adı) 

 

 

___________________________________________________________________________________________          ixtisasından   

                                                     (ixtisasın şifri və adı)                                                                                                    

 

 

fəlsəfə doktoru imtahanını vermiş, ________ yekun balla  __________ ___   qiymətləndirilmişdir. 
                                                                                       (bal)                                  (“əla”, “yaxşı” və ya “kafi”) 

                                 
                            

Bu  şəhadətnamə  dissertasiyanın  ilkin  müzakirəsinədək  beş  il  müddətində  etibarlı  sayılır. 

 

 

Elmi müəssisə və təşkilatın,  

ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri     _____________    ______________________________________________ 
                                                                                               (imza)                        (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı)   

                                                            

                   M.Y.                       

              

(Bu şəhadətnamə ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı protokolunun surəti ilə birlikdə təqdim edilir) 

 

 

 

 



Əlavə 8.2 

 

 

Azərbaycan Respublikasının 
 

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
 
 

Xarici dil üzrə fəlsəfə doktoru imtahanının nəticələrinə dair 
             

 
 

ŞƏHADƏTNAMƏ 
 

 
 

Verilir          ____________________________________________________________________________  
                                                                                    (adı, atasının adı, soyadı) 

 
 

ondan  ötrü  ki, o,           ________________________________________________________________            tarixində   

                                  (gün, ay, il) 

 

 

________________________________          dili üzrə   fəlsəfə  doktoru imtahanını vermiş, 
                        (ingilis, alman və ya fransız) 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

____________            yekun balla          ________________________          qiymətləndirilmişdir.  
                            (bal)                                                                                   (“əla”, “yaxşı” və ya “kafi”) 

 

 

Bu  şəhadətnamə  dissertasiyanın  ilkin  müzakirəsinədək  beş il müddətində etibarlı sayılır. 

 

 

                                                 

  

Direktorlar Şurasının sədri           ______________      _______________________________________________ 
                                        (imza)                                                      (adı, soyadı) 

               

 

                                                                                M.Y.                                         

 

 

 



Əlavə 8.3 

 

 
 

Azərbaycan Respublikasının 
 

Dövlət İmtahan Mərkəzi 
 
 

Əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün Azərbaycan dili üzrə fəlsəfə 

doktoru imtahanının nəticələrinə dair 

       
 

ŞƏHADƏTNAMƏ 
 

 
Verilir          ______________________________________________________________________________  
                                                                                    (adı, atasının adı, soyadı) 
 
 

ondan  ötrü  ki, o,          __________________________________________            tarixində  Azərbaycan dili  üzrə    
 

 

 

fəlsəfə doktoru imtahanını vermiş,  ________  yekun balla  ___________ ___   qiymətləndirilmişdir. 
                                                                                       (bal)                                   (“əla”, “yaxşı” və ya “kafi”) 

 

 

Bu  şəhadətnamə  dissertasiyanın  ilkin  müzakirəsinədək  beş  il  müddətində  etibarlı  sayılır. 

 

 

                                                 

  

Direktorlar Şurasının sədri           ______________      _______________________________________________ 
                                        (imza)                                                      (adı, soyadı) 

               

 

                                                                                M.Y.                                         

 

 

 

 

 



Əlavə 8.4 

 

Fəlsəfə doktoru imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsi meyarları  

1. İxtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı zamanı iddiaçının hər bir suala cavabı 0-

10 arası balla qiymətləndirilir.  

2. İddiaçı sualı cavablandıra bilmədikdə 0 balla və ya düzgün cavablandırmadıqda 1-2 

balla, qismən cavablandırdıqda 3-4 balla, qənaətbəxş 5-6 balla, yaxşı cavablandırdıqda 7-8 

balla və tam, dolğun cavablandırdıqda 9-10 balla qiymətləndirilir. 

3. İmtahan komissiyasının hər bir üzvü iddiaçının hər bir sual üzrə cavabını ayrılıqda 

qiymətləndirir. 

4. İddiaçının ixtisas fənni üzrə bilik səviyyəsi qiymətləndirilərkən imtahan komissiyası 

üzvləri tərəfindən aşağıdakı meyarlar müəyyən edilir: 

- ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramı ilə nəzərdə tutulan materialın 

mənimsənilmə səviyyəsi; 

- praktiki tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı nəzəri biliklərdən istifadə etmə 

bacarığı; 

-  sualların əsaslı, dəqiq, mahiyyəti üzrə və mümkün qədər qısa şəkildə 

cavablandırılması. 

5. İddiaçının cavabları onun bilik və bacarıqlarının səviyyəsinə uyğun olaraq aşağıdakı 

kimi qiymətləndirilir: 

- “əla” (45-50 bal) -  ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramı həcmində 

dərin və hərtərəfli biliyə malik olmaq, əldə olunmuş biliyi təcrübədə düzgün və dəqiq tətbiq 

etmək, cavabları məntiqi cəhətdən düzgün qurmaq, proqramla tövsiyə edilmiş əlavə 

ədəbiyyat barədə məlumatlı olmaq; 

- “yaxşı” (35-44 bal) - ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramı həcmində 

dəqiq və kifayət qədər biliyə malik olmaq, sualları cüzi səhvlərə yol verməklə 

cavablandırmaq, nəzəri biliyi təcrübədə düzgün tətbiq etmək, məzmunu dəqiq şərh edə 

bilmək; 

-   “kafi” (25-34 bal) - ixtisas fənni üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı proqramı həcmində 

məlumatlı olmaq, sualları müəyyən səhvlərə yol verməklə cavablandırmaq, həmin səhvləri 



imtahan komissiyası üzlərinin əlavə dəqiqləşdirici sualları nəticəsində aradan qaldırmaq, 

biliyi təcrübədə düzgün tətbiq etmək; 

- “qeyri-kafi” (0-24 bal) - sualları cavablandırarkən ciddi səhvlərə yol vermək, sualın 

mahiyyətini anlamamaq, biliyi təcrübədə tətbiq edə bilməmək, imtahan komissiyası 

üzvlərinin əlavə dəqiqləşdirici suallarını cavablandırmamaq. 

6. Yekun qiymətin müəyyən edilməsi məqsədilə imtahan komissiyası üzvlərinin 

verdikləri ballar toplanaraq ümumi orta bal hesablanır və protokola qeyd edilir. 

7. Hesablama nəticəsində iddiaçının yekun orta balı tam ədəd olmadıqda, 

yuvarlaqlaşdırılaraq protokolda tam ədəd qeyd edilir. 

8. Xarici dil, habelə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan iddiaçılar üçün Azərbaycan dili  

üzrə fəlsəfə doktoru imtahanı nəticələrinin qiymətləndirilməsi meyarları Komissiya ilə 

razılaşdırılmaqla, DİM tərəfindən müəyyənləşdirilir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Əlavə 8.5 

 
________________________________________________ 

(elmi müəssisə və təşkilatın, ali təhsil müəssisəsinin adı) 

 

İmtahan komissiyasının «_____»_____________ 20__-ci il  tarixli 

PROTOKOLU № _____ 

İmtahan komissiyasının tərkibi: 

 1. ______________________________________________________________________________________________________________ 
(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

 

2. ______________________________________________________________________________________________________________ 
(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

 

3. ______________________________________________________________________________________________________________ 

(elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

4. __________________________________________________________________________________________________________ 

 (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

5. __________________________________________________________________________________________________________ 

                (elmi dərəcəsi, elmi adı, adı, atasının adı, soyadı) 

 

Komissiyanın tərkibi “_____”________20__-ci il______№-li əmrlə təsdiq edilib. 

 

İmtahan komissiyası tərəfindən 

__________________________________________________________________________________________________________________            

(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

______________________________________________ ixtisasında ___________________________________ elm sahəsi üzrə 
                         (ixtisasın şifri və adı)                                                                                        (elm sahəsinin adı) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

        (dissertasiyanın mövzusu) 

 

mövzusunda yazdığı dissertasiyanın müdafiəsinə buraxılması üçün 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
        (ixtisas fənninin adı) 

fənnindən fəlsəfə doktoru imtahanı götürülmüşdür.  
 
Bilet üzrə imtahan sualları: 

1. ___________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________________________________________ 



3. ___________________________________________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Dissertasiya mövzusuna dair sual: 

5. ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Əlavə dəqiqləşdirici suallar: 

 
1. ___________________________________________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

İddiaçının cavabları imtahan komissiyasının üzvləri tərəfindən aşağıdakı kimi qiymətləndirilmişdir: 
 

1. _______________________________________________________________________________________________________________(
komissiya üzvünün adı, soyadı və verdiyi bal) 

2. _______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                             (komissiya üzvünün adı, soyadı və verdiyi bal) 

3. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(komissiya üzvünün adı, soyadı və verdiyi bal) 

4. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(komissiya üzvünün adı, soyadı və verdiyi bal) 

5. ______________________________________________________________________________________________________________________ 
(komissiya üzvünün adı, soyadı və verdiyi bal) 

 

 

Yekun qərar: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(iddiaçının adı, atasının adı, soyadı) 

 
______________________________________________ ixtisasında ____________________________________elm sahəsi üzrə 

                         (ixtisasın şifri və adı)                                                                                        (elm sahəsinin adı) 

 

_________________________________________________________________________________________ mövzusunda yazdığı 
                                                                               (dissertasiyanın mövzusu) 

 

dissertasiyanın müdafiəsinə buraxılması üçün ________________________________________ 
                                                                                                                                             (ixtisas fənninin adı) 

_____________________________________________________________________________________________ fənnindən fəlsəfə 
                                                                                    (ixtisas fənninin adı) 

 
doktoru imtahanının nəticəsi __________ balla _________________________________ qiymətləndirilmişdir. 
                                                                           (bal)                      (“əla”, “yaxşı”, “kafi” və ya “qeyri-kafi”) 



 
 İmtahan komissiyasının sədri:        _________________     __________________________________________________ 

                                                                                                               (imza)                                                (adı, atasının adı, soyadı)    
              Komissiya üzvləri:                          _________________      __________________________________________________ 

                                         (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı) 

                                                                                                        _________________      __________________________________________________ 
                                         (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı) 

                                                                                                        _________________      __________________________________________________ 
                                         (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı)                                                                                                         

                                                                                                        _________________      __________________________________________________ 
                                         (imza)                                                 (adı, atasının adı, soyadı) 

 

 

 

Qeyd: 

Protokol elmi müəssisə və təşkilat, ali təhsil müəssisəsi tərəfindən müvafiq qaydada təsdiq 


