“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın icrası haqqında
məlumat
(2007-2015)

Dövlət Proqramı haqqında qısa statistik faktlar:
2007-2015-ci illərdə xaricdə DP çərçivəsində təhsil almaq hüququ qazananlar:

Ümumi

- 3558 nəfər

Təhsil alanlar

- 1857 nəfər

Məzunlar

- 1503 nəfər

2007-2015 – qəbul olunan tələbə sayı
(32 ölkə / 379 universitet)

Yenilənmə tarixi: 23.01.2017

2015/2016-cı tədris ili üçün "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı”na keçirilən müsabiqə nəticəsində dünyanın aparıcı ali təhsil
müəssisələrində təhsil almaq hüququ qazanmış 373 tələbənin adı Proqram təqaüdçüləri
siyahısına daxil edilmişdir. Bu tələbələr Vaterlo, Toronto, Oksford, Kolumbiya kimi ali təhsil
müəssisələrindən məzun olmaqla, qısa bir müddətdə Azərbaycana dönərək müvafiq sahələrin
davamlı inkişafına təminat verəcəklər.
Müsabiqə nəticəsində 176 nəfər magistratura, 25 nəfər doktorantura, 70 nəfər rezidentura
təhsili almaq hüququ qazanmışdır. Ölkəmiz üçün prioritet müəyyən olunan iqtisadiyyat,
mühəndislik, tibb, informasiya texnologiyaları sahəsində istər yüksək TQDK göstəricilərinə malik,
istər beynəlxalq olimpiada iştirakçıları, istərsə də, müsahibə zamanı yüksək bilik, xarici dil hazırlığı
nümayış etdirmiş 102 tələbə isə baza ali tibb və bakalavriat təhsil səviyyələrində təhsil almaq
imkanı əldə etmişlər. Sevindirici haldır ki, ilk dəfə olaraq 1 nəfər tələbə antropologiya üzrə
Avstraliyada təhsil almaq hüququ qazanmışdır. Eyni zamanda, Dövlət Proqramı çərçivəsində
bugünədək 100-dən çox tələbənin turizm sahəsi üzrə xaricdə təhsil almaq imkanı qazanması
ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına töhfədir və bu sektora olan marağın göstəricisidir .

Ümumilikdə tələbələrin əsasən Türkiyə, Böyük Britaniya və digər ingilis dilli ölkələrdə
təhsil almağa üstünlük verdiyi müşahidə olunmuşdur. Sadalanan ölkələrlə yanaşı, Niderland
Krallığında 36 nəfər, Kanadada 21 nəfər, Almaniyada 13 nəfər tələbə təhsilini davam etdirmək
imkanı qazanmışdır.

2007-2015-ci illərdə xaricdə DP çərçivəsində təhsil almaq hüququ qazananların 5
ən çox təhsil alınan ölkə, ixtisas və 4 təhsil səviyyələri üzrə statistika:
Ölkə
S/s Ölkənin adı

Cəmi:

1.

Birləşmiş Krallıq

1032

2.

Türkiyə

769

3.

Almaniya

441

4.

Kanada

241

5.

Niderland Krallığı

181
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İxtisaslar
S/s İxtisas istiqaməti

Cəmi:

Tibb

923

2.

İqtisadiyyat

849

3.

İnformasiya texnologiyaları

347

Mühəndislik

338

Sosial və humanitar elmlər

234

1.

4.
5.

Təhsil səviyyəsi
S/s Təhsil səviyyəsi
1

Magistratura

2

Bakalavr

3

Rezidentura

4

PhD / Doktorantura

Cəmi:
1526
1257
547
168
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