
PTT-də Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı 

Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təliminin 
inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin əsas hədəfləri

Güclü özəl sektor dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafın təminatçısıdır...

Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 
Təşkilatları Milli Konfederasiyası



Dövlət – özəl sektorlar arasında tərəfdaşlıq
- Peşə təhsili üzrə Qanun layihəsinin hazırlanmasında

və müzakirəsində iştirak

- Təhsil Nazirliyi yanında “Təhsil və məşğulluq” üzrə

Daimi Şurada təmsilçilik

- Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin hazırlanması 

- LAYİHƏ VƏ İŞÇİ QRUPLAR: 

- Cənubi Qafqazda Peşə Təhsilinin İnkişafı

- Azərbaycan regionlarında Peşə Təhsili 

Müəssisələrinin modernləşdirilməsi (Aİ)

- Əmək bazarının monitorinqi və 

proqnozlaşdırılması üzrə Milli Observatoriyanın

yaradılması 

TƏRƏFDAŞLAR: 

- AR Təhsil Nazirliyi & Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi 

- AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

- AR Dövlət Statistika Komitəsi

- AR Dövlət Məşğulluq Xidməti

- ASK-nın müvafiq sektor üzrə Komissiyaları



Cənubi Qafqazda Peşə Təhsilinin İnkişafı

ƏSAS İSTİQAMƏTLƏR:

1. Monitorinq portalının yaradılması
• May 2017 – noyabr 2018 
• www.ask.org.az saytı əsasında
• ASK üzvləri – 100 müəssisə 
• Peşə təhsili və müəssisələr haqqında 

məlumatlar 
2. Müəssisələrdə «Açıq Qapılar» gününün 

keçirilməsi 
• orta və ilk peşə ixtisas təhsili 

müəssisələrinin şagird və tələbələri
3. Peşəyönümlü tədbirlər 

• Müstəqil test mərkəzinin yaradılması
• Sahibkar düşüncə tərzinin təşviqi

4. Peşə təhsilində özəl sektorun iştirakının 
əhəmiyyəti üzrə ictimai məlumatlılıq

http://www.ask.org.az/


ASK təklif edir: 

• Dövlət – özəl tərəfdaşlığının və əməkdaşlığının genişləndirilməsi

• Peşə təhsili sisteminin müəyyən öhdəliklərinin sahibkarlara ötürülməsi

(məs. Peşə Təhsili Müəssisələrinin avadanlıqla təminatı)

• «Şagird Müqaviləsi» üçün müvafiq hüquqi bazanın yaradılması

• Təhsil və təcrübə prosesində sahibkarların iştirakını stimullaşdırma

mexanizmləri

• Peşəyönümlü fənnin orta məktəblərin tədris proqramına salınması  

• Sertifikatlaşdırma Komissiyasının yaradılması

• İşəgötürən
• Ərazi və ya sahə üzrə Həmkarlar İttifaqı
• Peşə ictimai birlikləri
• Təhsil Nazirliyi



ASK təklif edir: 
«ŞAGİRD MÜQAVİLƏSİ»

Təhsil 
müəssisəsi

Şagirdİşəgötürən

• Müəssisədə xüsusi təlim keçmiş hamilər təyin 

olunur

• Şagird həftədə 2-3 dəfə işə çıxır

• Təhsil müddətində şagirdə əmək haqqı ödənilir

• Əmək haqqı gəlir vergisindən və sosial sığorta 

ödənişlərdən azad olunur

• Müqavilə şagird təhsil müəssisəsinə daxil 

olmazdan əvvəl bağlanır

• Hamilər şagird sayına görə təhsil müəssisəsi 

tərəfində mükafatlandırılır



Diqqətiniz və 
dövlət-özəl tərəfdaşlığında fəal 
iştirakınız üçün təşəkkür edirik! 

Kristina Məmmədova
+994 12 465 72 42 
kmammadova@ask.org.az
www.ask.org.az


