KAFKAS UNİVERSİTETİ
XARİCİ VƏTƏNDAŞLAR ÜÇÜN MÜRACİƏT BLANKI
1. ŞƏXSİ MƏLUMATLAR
Soyadı
Adı
Vətəndaşlığı
Doğulduğu tarix
Doğulduğu yer
Cinsiyyəti
Yazışma Ünvanı

Qadın

Telefon
E-mail

2. ORTA TƏHSİL HAQQINDA MƏLUMAT
Məzun olduğunuz məktəbin adı
Məzun olduğunuz məktəbin yerləşdiyi ölkə və
şəhər
Məktəbdə aldığınız orta qiymət

3. MÜRACİƏT EDİLƏN PROQRAMLAR
Müraciət edilən proqram
Müraciət etmək istədiyiniz proqramları sıra ilə yazın.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kişi

4. İMTAHAN NƏTİCƏLƏRİ
Zəhmət olmasa, verdiyiniz imtahanları, nəticələri və imtahan tarixlərini göstərin.

Yuxarıda göstərilən məlumatlar tam və doğrudur.
Tarix : ........./........./................

İmza: …………………

MÜRACİƏT ŞƏRTLƏRİ
Müraciət edən namizədlərdən
a) Orta ümumtəhsil məktəblərinin son sinfində oxumaları
və ya məzun olmaları şərti ilə:
1. Xarici vətəndaş olanların
2. Türkiyə Cümhuriyyətində anadan olaraq, Türkiyə
Cümhuriyyəti vətəndaşı olub, Daxil İşlər Nazirliyindən
Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşlığından çıxma icazəsi
alanlar
və
bunların
Türkiyə
Cümhuriyyəti
vətəndaşlığından çıxma sənədində qeyd olunan, yetkinlik
yaşına çatmayan övladlarının aldığı 5203 saylı qanunda
göstərilən haqlardan istifadəsi ilə bağlı sənəd sahibi
olduqlarını sənədləşdirənlərin
3. Xarici ölkə vətəndaşı olub sonradan Türkiyə
Cümhuriyyəti vətəndaşlığına keçən ikili vətəndaşlığı
olanların
4. Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı olub orta məktəbin
son üç ilini Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini çıxmaqla,
xarici ölkələrdə bitirənlərin
5. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti vətəndaşı olub, Şimali
Kipr Türk Cümhuriyyətində yaşayan və Şimali Kipr Türk
Cümhuriyyətində orta təhsilini tamamlayan GCE AL
imtahan nəticələrinə sahib olanların
müraciətləri qəbul edilir.
b) Namizədlərdən
1. Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı olanların (orta
məktəbin son üç ilini Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətindən
başqa, xarici ölkələrdə tamamlayanlardan savayı),

2. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti vətəndaşı olanların
(orta təhsilini Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti
məktəblərində bitirib GCE AL nəticəsinə sahib olanlardan
başqa),
3.Vətəndaşlığından biri Türkiyə Cümhuriyyəti olan ikili
vətəndaşlığı olanların (orta məktəbin son üç ilini Şimali
Kipr Türk Cümhuriyyətindən başqa, xarici ölkələrdə
tamamlayanlardan savayı),
4.Vətəndaşlığından biri Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti
olan ikili vətəndaşlığı olanların (orta təhsillərini Şimali
Kipr Türk Cümhuriyyəti məktəblərində bitirib GCE AL
nəticəsinə sahib olanlardan başqa),

5.Türkiyə Cümhuriyyəti vətəndaşı olub orta məktəbi
Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində bitirənlərin,
Müraciətləri qəbul edilmir.

MÜRACİƏT ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR
MÜRACİƏT ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR
Maddə 7. Müraciət etmə haqqına sahib olan
namizədlərdən aşağıdakl sənədlər tələb olunur.
1-Müraciət və Seçim blankı (internetdən əldə etmək
mümkündür.)

2. Orta məktəb attestatı (attestatın türk dilinə
tərcüməsinin notariusda təsdiq olunmuş nümunəsi). Qəbul
olunmuş tələbələrdən attestatın əsli və onun Türkiyə
məktəblərində alınan diplomlara uyğun olduğunu göstərən
arayış tələb ediləcəkdir.
3. Qiymətlər cədvəli (Namizədlərin məktəbdə keçdiyi
dərsləri və qiymətlərini göstərir, məktəb direktoru
tərəfindən təsdiq olunmuş qiymətlər cədvəlinin türk dilinə
tərcüməsinin notariusda təsdiq olunmuş nümunəsi
müraciət blankına əlavə edilir.)
4. İmtahan nəticələrini göstərən arayış. Dəyərləndirmə
üçün istifadə olunan və universitetin internet səhifəsində
göstərilən imtahan nəticəsini göstərən arayışın Türk dilinə
tərcümə edilərək notariusda təsdiq olunmuş surəti.
(internet səhifəsində elan edilən minimum ballardan az
nəticə ilə edilən müraciətlərə baxılmır.)
5. Pasportdakı foto və şəxsi məlumatların yazıldğı
səhifələrin surəti
6. Müraciət haqqı. Müraciət üçün internet səhifəsində
göstərilən ödəniş edildiyinə dair bank qəbzi
7. Üzərində alıcının ünvanı yazılan 2 ədəd məktub zərfi

MÜRACİƏT ZAMANI QƏBUL EDİLƏN İMTAHANLAR VƏ BALLAR
1. Bu təlimat çərçivəsində edilən müraciətlərin dəyərləndirilməsində Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən təsdiq
olunmuş əlavəli siyahıda göstərilən imtahan nəticələri əsas götürülür. Əlavədə göstərilən imtahanlara Elmi Şuranın qərarı
ilə yeni imtahanlar və qəbul qaydaları əlavə edilə bilər.
2. Bu imtahanlardan universitetə qəbul imtahanları statusunda olanlar (SAT və s.) iki il ərzində etibarlıdır. Orta
ümumtəhsil məktəbini bitirmək statusunda olanların etibarlılıq müddətində (Abituriyent, Beynəlxalq bakalavriat, GCE,
Tavjihi və s.) məhdudiyyət yoxdur.
3. Aşağıdakı siyahıda göstərilən imtahanlara girə bilməyən və ya sənədini ala bilməyən xarici ölkə vətəndaşı olan
tələbələrin orta ümumtəhsil məktəb attestatında 100 ballıq qiymətləndirmə sistemində ən az altmış və ya bu nisbətə bərabər
bal toplaması və Qafqaz Universitetinin keçirəcəyi imtahandan (KAÜYÖS) ən az qırx alması tələb olunur.
İMTAHAN NÖVÜ

ŞƏRTLƏR

SAT I imtahanı

Ən az 1000 bal və ən az riyazıyyatdan 400 bal

Amerika Kollec Test imtahanı

Humanitar və texniki fənlərdən ən az 20 bal

GCE (A səviyyəsi) imtahanı

İxtisası ilə bağlı ən az 1 məsələdə A səviyyəsi

Beynəlxalq bakalavr diplomu

Diplom balı ən az 24

ABİTUR (Alman təhsil sistemində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçən imtahan)
imtahanı
Fransız Bakalavrı

Ən çox 3

Tavjihi imtahanları

TÜBİTAKın tanıdığı və iştirak etdiyi beynəlxalq elmi olimpiadalar

Tibb fakültəsi istisna olmaqla, müraciət edilən
digər proqramlarla əlaqədar bölümdə ən az 70/100
Tibb fakültəsi və Mühəndislik fakültəsi istisna
olmaqla, müraciət edilən qiymətləndirmə növünə
görə ən az 13/20 və 60/100
Tibb fakültəsi istisna olmaqla, digər bölümlər üçün
ən az 150/240
Müraciət edilən proqramın bal sistemində - 750
ballıq sistemdə ən az 375
Dərəcə almaq

Matura (mərkəzləşdirilmiş qaydada keçən orta məktəb imtahanı) imtahanı

Diplom balı ən az 2.00

Orta təhsil balı

Tam balın ən az 60/100

Qafqaz Universiteti Xarici ölkə vətəndaşı olan tələbələri seçmə imtahanı

Ən az 40 bal

Öz ölkəsində universitetə qəbul imtahanına girmiş olmaq

İxtisası üzrə ən azı minumum keçid balını toplamaq

Digər sənədlər

Universitet Şurası tərəfindən təyin olunan
Komissiya dəyərləndirəcək.

Livanda keçirilən bakalavr imtahanı
Əl-Şahadə-Əl Tanaviyyə imtahanı
Çin Xalq Respublikasında keçirilən universitetə qəbul imtahanı

TƏHSİL HAQLARI

Ən az 10/20

Qeydiyyata alınacaq xarici ölkə vətəndaşı olan tələbələrdən 20 .. – 20.. tədris ilində
alınacaq təhsil haqları
FAKÜLTƏ/KOLLEC/TEXNİKUM

NORMAL TƏHSİL HAQQI

AXŞAM TƏHSİL HAQQI

Baytarlıq Fakültəsi
Tibb Fakültəsi
Pedaqoji Fakültə
Fən-Ədəbiyyat Fakültəsi
İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi
İncəsənət Fakültəsi
Mühəndislik Fakültəsi
İlahiyyat Fakültesi
Dövlət Konservatoriyası
Sarıkamış Sport Texnikumu
Qars Sağlamlıq Texnikumu
Xarici Dillər Texnikumu
Qars Peşə Texnikumu
Kazım Qarabəkir Peşə Texnikumu
Sosial Elmlər Peşə Texnikumu
Kağızman Peşə Texnikumu
Sarıqamış Peşə Texnikumu
Atatürk Sağlamlıq Xidmətləri Peşə
Texnikumu
QEYD: Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə xarici ölkə vətəndaşı olan tələbələrdən alınacaq minimum təhsil
haqlarının həcmi bu miqdarlardan çox olduğu təqdirdə, təhsil haqları Universitet Şurası tərəfindən yenidən
müəyyənləşdiriləcəkdir.

