(Foto)

2021/2022 öğretim yılı lisans, yüksek lisans ve doktora
bölümlerine girişte
BAŞVURU FORMU
TALİMAT
Lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz.

BELGELERİN ALINMA ZAMANI:
Belgeler her yılın 01 eylül - 30 eylül tarihleri arasında kabul edilir. Başvuran, başvuru formu
doldurmalı, ve gerekli belgeleri aşağıda belirtilen e-mail adresine göndererek veya şahsen uygun bir
şekilde teslim etmelidir.

GEREKLİ BELGELER:
Lisans /yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak için üniversiteye başvuran yabancılar
(ek belgeler istenebilir) aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir:
eğitim kurumu başkanına yönelik başvuru;
elektronik başvuru formu;
eğitimin (belgelerinin) noter onaylı kopyası ve Azerbaycan diline tercümesi , önceki eğitim
seviyesinde geçilen dersleri ve bu derslerden alınan notları gösteren ve usulüne uygun olarak
onaylanmış (veya apostilli);
AIDS, Hepatit B ve C virüslerinin taşıyıcılarının bulunmaması da dahil olmak üzere genel sağlı
raporu ;
temsil ettiği ülkenin pasaportu;
MII (geçici oturma izni) Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Göç Dairesi tarafından verilir.
özgeçmiş;
3 × 4 boyutunda 8 fotoğraf;
onur ödülleri, sertifikalar, diplomalar ve diğer benzer belgelerin kopyaları (varsa).
Not: Yabancıların eğitim diline hazırlık ve bilgi düzeyleri kontrol edilir ve belirlenen şartları
sağlıyorlarsa eğitim kurumuna kabulleri resmileştirilir. Unutulmamalıdır ki Gence Devlet
Üniversitesi'nde eğitim Azerbaycan ve Rus dillerinde yapılmaktadır.
Doktora ve yüksek lisans eğitimi için başvuran yabancılar, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
tarafından 1 Temmuz 2010 tarih ve 129 sayılı onaylanan "Doktora programlarının kurulması ve doktora
çalışmalarına kabul kuralları"nın 7.3 numaralı paragrafında belirtilen belgeleri sunmalıdır. :
7.3. Yurtdışında eğitim görmüş yabancılar ve vatansız kişiler için, yüksek öğrenim diplomasının noter
onaylı sureti ve diplomayı tanıma belgesi ibraz edilmelidir.

GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDAKİ ADRESE GÖNDERİLECEKTİR :
Gence Devlet Üniversitesi , Uluslararası İlişkiler Bölümü ,
G e n c e ş e h r i , 429 Haydar Aliyev caddesi, AZ 2000 ,
E-posta: info@gdu.edu.az ; ird@gsu.az

BAŞVURU İÇİN GENEL BİLGİLER
Adı, Baba Adı, Soyadı ( temsil ettiği ülkenin pasaportunda ingilizce yazıldığı gibi olmalıdır)
______________________ _____________________ _____________________________________
(Ad )

(Baba adı)

Doğum tarihi ( Gün / Ay / Yıl ): ___ ____

Yüksek ögretim alanı:
Cinsiyet:

(Soyadı)

____________ __________

 Lisans

 Yüksek lisans



 KADIN

ERKEK

 Doktora öğrencisi  ______________

Yaşadığı ülkedeki, kayıtlı
adresi : _ __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Azerbaycan'da yaşadığı kayıtlı
adresi: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
E-posta: İletişim telefonu: ____________________

İrtibat numarası: __________________

(Daim kullanılan e-posta)

(Ülke ve şehir kodu dahil )

MYİ (Geçici İkamet İzni) belge serisi ve son kullanma tarihi: _____________
Ek irtibat telefonu (yakın akrabalar) : 1. _ _

_______________

_________ 2. _____________________

Not: Kesin sonuca ilişkin belgeler, yıl boyunca e-posta veya sözlü form tarafınıza verilecektir. Lütfen her zaman
kullandığınız iletişim telefon numarasını ve e-posta adresini belirtin.
Medeni durumu: _____________________

Vatandaşlık durumu : ________________________
Daha önce okuduğunuz okulun/üniversitenin
adı ve bulunduğunuz ülke

Pasaport numarası: ____________________

Başlangıç
ve bitiş
tarihleri

Kapanış ait alım
belgesi
(Sertifika,
diploma vb.)

Uzmanlık
(İşlmlere uygunsa)

NOT: Gence Devlet Üniversitesi'nde öğretim Azerbaycan ve Rus dillerinde yapılmaktadır.

ÖZEL BÖLÜMLER (Lisans) :
Lütfen seçtiğiniz uzmanlığı işaretleyin ( herhangi bir eğitim seviyesi için sadece bir uzmanlık seçilebilir ):
 050101 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı öğretmenliği
 050102 Biyoloji öğretmenliği
 050103 Coğrafya öğretmenliği
 050105 Fizik öğretmenliği
 050106 Beden eğitimi ve hizmet öncesi eğitim (kızlar için beden eğitimi)
 050107 İlkokul dil öğretmenliği
 050108 Bilişim öğretmenliği
 050109 Kimya öğretmenliği
 050110 Kimya ve biyoloji öğretmenliği
 050112 Okul öncesi eğitim öğretmenliği
 050113 Müzik öğretmenliği
 050114 Matematik öğretmenliği
 050115 Matematik ve bilgisayar bilimleri öğretmenliği
 050116 Tarih öğretmenliği
 050117 Tarih ve coğrafya öğretmenliği
 050118 Eğitimde sosyal ve psikolojik hizmetler öğretmenliği
 050119 Güzel sanatlar öğretmenliği
 050120 Teknoloji öğretmenliği
 050121 Yabancı dil öğretmenliği( İngilizce ;Rusça )
 050121 Yabancı dil öğretmenliği (Rusça)
 050121 Yabancı dil öğretmenliği (Almanca)
 050121 Yabancı dil öğretmenliği ( Fransızca )
 050205 Filoloji (Azerbaycan dili ve edebiyatı)
 050211 Psikoloji (PDR)
 050214 Tarih
 050215 Tercüme (İngilizce)
 050402 İşletme Yönetimi
 050404 Kamu yönetimi
 050405 Ekonomi (İktisat)
 050406 Finans
 050407 Pazarlama
 050408 Yönetim
 050409 Muhasebe
 050501 Biyoloji
 050508 Kimya
 050509 Bilgisayar Sistem Bilimleri
 050606 Ekoloji Mühendisliği
 050805 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri
 050808 Sosyal hizmet
 050809 Turizm Rehberi
 050810 Turizm çalışmalarının yönetimi

ÖZEL BÖLÜMLER (Yüksek Lisans) :
Lütfen seçtiğiniz uzmanlığı işaretleyin ( herhangi bir eğitim seviyesi için sadece bir uzmanlık
seçilebilir ):
 060101 Azerbaycan dili ve edebiyatını öğretme yöntem ve metodları
 060103 Yabancı dil öğretimi yöntemi ve metodları (Rusça)
 060103 Yabancı dil öğretimi yöntemi ve metodları (İngilizce)
 060103 Yabancı dil öğretimi yöntemi ve metodları (Fransızca)
 060103 Yabancı dil öğretimi yöntemi ve metodları (Almanca)
 060104 Fizik öğretim yöntemi ve metodları
 060105 Matematik öğretim yöntemi ve metodları
 060107 Teknoloji konusunu öğretme yöntemi ve metodları
 060108 Müzik öğretim yöntemi ve metodları
 060110 Kimya öğretiminin yöntemi ve metodları
 060111 Tarih öğretimi yöntemi ve metodları
 060112 Coğrafya öğretim yöntemi ve metodları
 060114 Güzel sanatlar öğretim yöntemi ve metodları
 060115 İlkokulda öğretim yöntemi ve metodları
 060117 Okul öncesi eğitim ve yetiştirme yöntemi ve metodları
 060119 Pedagoji teorisi ve tarihi
 060 119 Sosyal pedagoji
 060201 Azerbaycan edebiyatı
 060201 Azerbaycanca
 060201 Dilbilimi (İngilizce)
 060201 Dilbilim (Karşılaştırmalı Dilbilim)
 060206 Avrupa ve Amerika'nın yeni ve en yakın tarihi
 060206 Türk dünyası tarihi
 060206 Azerbaycan'ın eski ve orta çağ tarihi
 060206 Azerbaycan'ın yeni ve yakın tarihi
 060209 Pedagojik psikoloji
 060209 Çocuk ve yaş psikolojisi
 060402 Üretim alanında muhasebe ve denetim
 060404 Ekonominin yasal düzenlemesi
 060404 Turizm ekonomisi
 060407 Yönetim (alanlara göre)
 060409 İş organizasyonu ve yönetimi
 060410 Kamu hizmetinin organizasyonu ve yönetimi
 060501 Matematiksel analiz
 060501 Diferansiyel denklemler
 060501 Hesaplamalı matematik
 060501 Geometri
 060501 Cebir ve topoloji
 060503 Yarı iletkenlerin fiziği
 060503 Yarı iletken cihazlar ve mikro elektronik
 060503 Termal fizik ve moleküler fizik
 060504 Organik kimya
 060504 İnorganik kimya
 060504 Analitik kimya
 060504 Yüksek moleküler ağırlıklı bileşiklerin kimyası
 060505 insan ve hayvan bilimi
 060505 Ekolojik Biyoloji

 060505 Botanik
 060505 Bitki Fizyolojisi
 060505 Genetik
 060505 Mikoloji
 060505 Omurgalı zoolojisi
 060505 Biyokimya
 060509 Bilişim
 060509 Bilgisayar sistemleri ve ağları için yazılım
 060510 Çevre koruma yöntemleri ve restorasyonu
 060649 Çevre koruma ve doğal kaynakların verimli kullanımı
 060649 Doğal kaynakların korunması ve geri dönüştürülmesi
 060802 Beden eğitimi teorisi ve yöntemleri
 060803 Otel ve konaklama Yönetimi
 060803 Uluslararası turizm ve ülke çalışmaları
 060805 Hayatın çeşitli alanlarında sosyal hizmet
 060805 Gençlerle çalışma

BAŞVURU SAHİBİ BEYANI



İmzam ve tasdiklediğim belirtilen bilgilerim doğru ve hatasızdır.
İmzam ile, onaylıyorum, bana Sunulan belge ve bilgilerde herhangi bir hata bulunması halinde
başvurunun reddine itiraz etmediğimi beyan ederim.
Ben Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı değilim ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlığına
başvurmadım. Çifte vatandaşlık durumlarının ortaya çıkması halinde mevzuatın öngördüğü
sorumluluğu üstleniyorum:

 Evet
 Hayır
Başvuru sahibi imza: ______________________

Tarih ve yer: __________________________

Gence Devlet Üniversitesi (Kayıt için)
Belgeleştirme sonuç:
 Kabul
 Kabul edilmedi

Sorumlu kişi:
________________________________________________________
(İmza) (Unvan, adı, soyadı, baba adı)
Tarih: ________________________

