
  

 

 

 

 

 

TƏDBİRİN ADI 

 

Azərbaycanda peşə standartlarının hazırlanması və 

tətbiqi – Maraqlı tərəflər üçün praktiki təlimat 

kitabçası 

MƏKAN Bakı şəhəri, (Hyatt Regency Hotel, 1033 Izmir 

küçəsi) 

TARİX(LƏR) 14 mart, 2019-cu il 

  

  

 

 

XÜLASƏ 

Seminarin məqsədi:  Peşə standartlarının necə hazırlanması və tətbiqi ilə bağlı praktiki 
təlimatın məzmununun razılaşdırılması 

 
2005-ci ildən etibarən Azərbaycanda işçi qüvvəsinin daha məhsuldar olması və onların beynəlxalq 
səviyyədə rəqabətə cəlb olunması məqsədilə peşə standartları müzakirə edilir. 2010-cu ildən Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi peşə standartlarını inkişaf etdirir. Standartlardan şirkətlər tərəfindən 
İR siyasətləri üçün, peşə məktəbləri tərəfindən isə təlim kvalifikasiyaları və məzmunlarının 
uyğunluğunu təmin etmək məqsədi ilə istifadə olunur. Peşə standartlarının əhəmiyyəti artır. Ötən il 
qəbul edilmiş milli kvalifikasiya çərçivəsi haqqında sərəncam göstərir ki, əmək bazarında xüsusi peşə 
və ixtisaslar ilə əlaqəli kvalifikasiyalar peşə standartları əsasında müəyyən edilməlidir. Bura ilkin PTT 
ixtisasları, orta ixtisas (sub-bakalavr) kvalifikasiyaları, bakalavr kvalifikasiyaları, tibb üzrə ali təhsil 
kvalifikasiyaları, tibb üzrə magistr və aspirantura təhsili (rezidentura) kvalifikasiyaları, eləcə də, əlavə 
təhsilin müvafiq kvalifikasiyaları daxildir. Peşə standartları qeyri-rəsmi təhsilin təsdiqi və qeyri-rəsmi 
məşğulluq və karyera istiqamətləndirilməsi ilə mübarizə üçün də vacibdir. Mövcud standartların sayını 
artırmaq və onları sektorların prioritetləri ilə daha da təkmilləşdirmək məqsədilə Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi peşə standartlarını hazırlamaq və tətbiq etmək üçün yeni istehsal prosesi 
sxemini qəbul etmişdir ki, bu da sektor təşkilatlarının inkişafı üzrə daha çox məsuliyyəti ifadə edir. 
 
ATF (Avropa Treninq Fondu) Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, bacarıqların inkişafı üzrə 
sahə komitələri, PTT təşkilatı, Təhsil Nazirliyi və beynəlxalq layihələr daxil olmaqla müxtəlif iştirakçılar 
üçün azərbaycan və ingilis dillərində praktiki təlimat kitabçasının hazırlanmasını dəstəkləmişdir. 
Praktiki təlimat kitabçasının ilkin versiyası hazırlanır və bu, bir günlük seminarda maraqlı tərəflər ilə 
müzakirə olunacaq və təsdiqlənəcəkdir. Türkiyə və Estoniyadan gələn həmkarlar öz təcrübələrini 
maraqlı tərəflərlə paylaşacaqlar. 
  



 
 

 

Birinci gün, 14 mart, 2019-cu il 

- 09:30 – 
10:10 

Tədbirin açılışı: 

- Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini- Anar Əliyev 

- Təhsil nazirinin müavini-  İdris İsayev  

- Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyası vitse-prezidenti- Vüqar Zeynalov  

-  Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədr müavini - 
Cavanşir Alxasov 

 Standartların hazırlanması və tətbiqi üçün yeni iş prosesi sxeminə baxış, Elnur 
Süleymanov 

 Seminarın məqsədləri və gözləntilər, Aryen Dey, ATF 

- 10:10-
10:40 

Təcrübənin bölüşdürülməsi: 

- Türkiyədə peşə standartlarının hazırlanması istiqamətində sosial 
əməkdaşlıq – Məsləki Yetərlilik Qurumu (MYK) – Yaprak Akçay -Peşə 
standartları idarəsinin rəhbəri və Şaduman Ceren Mabocoglu - mütəxəssis 

- 10:40 – 
11:10  

 Qəhvə fasiləsi 

- 11:10 

- 11:20 
Türkiyə təcrübəsi ilə bağlı sual-cavab 

- 11:20 – 
11:50 

Təcrübənin bölüşdürülməsi: 

- Estoniyada peşə və kvalifikasiya standartlarının hazırlanması istiqamətində 
sosial əməkdaşlıq – Estoniya Kvalifikasiya Qurumunun  kordinator-eksperti 
- Maris Vaht 

- Sual-cavab 

- 11:50-
13:00 

Təlimat kitabçasının xülasəsi, Amin Çərkəzov 

İşçi qruplar: 

- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi – Amin Çərkəzov 

- Bacarıqların İnkişafı üzrə Sahə Komitələri – İlkin Nəzərov 

- Təhsil Nazirliyi, Peşə Təşkilatı və peşə standartları ilə məşğul olan 
Beynəlxalq Layihələr – Həvva Haqverdili 

- 13:00-
14:00 

 Nahar fasiləsi 

- 14:00 – 
15:15  

İşçi qruplar 1-ci mərhələ 

Maraqlı tərəflərin xüsusi qruplarının rolu və funksiyalarının təhlili 

Təklif olunan mətn haqqında sualların hazırlanması 

- 15:15 – 
15:30 

 Qəhvə fasiləsi 

- 15:30 – 
17:30 

İşçi qruplar 2-ci mərhələ 

İzahatların müzakirəsi 

Dəyişiklik və əlavələrin təklifi 

- 17:30-
18:00  

 Nəticələr və növbəti addımların müəyyən edilməsi – Aryen Dey 

- 18:00 

 Yekun söz: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,  

Rəna Abdullayeva – Məşğulluq siyasəti və demoqrafiya şöbəsinin müdir müavini 

Həvva Haqverdili – Peşə standartları sektorunun müdiri 

 


