
 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ 

NAZİRLƏR KABİNETİ 

 

Q Ə R A R 

 

çıxarış 

 

Naxçıvan Musiqi Kollecinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin tabeliyinə 

verilməsi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

bəzi qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında 

 

“Naxçıvan Musiqi Kollecinin Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

tabeliyinə verilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 2021-ci il 08 iyun tarixli 111-06/S nömrəli Sərəncamına əsasən 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

2. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında müəllimlərin dövlət musiqi təhsili 

müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin 

aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 8 may tarixli 60 nömrəli 

Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin: 

2.1. 2-ci hissədən “ali təhsil müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə 

bitirmiş və vahid nümunəli dövlət təhsil sənədi (diplom) almış şəxslərin orta 

ixtisas musiqi təhsili müəssisələrində,” sözləri çıxarılsın; 

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

müəllimlərin dövlət musiqi təhsili müəssisələrinə işə qəbulu, bilik və 

bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları” üzrə: 
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2.2.1. 2.1-ci bəndin birinci cümləsində “, habelə Naxçıvan Musiqi 

Kollecinin rəhbərliyi” sözləri “isə” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.2.2. 2.2-ci bəndin ikinci cümləsi aşağıdakı redaksiyda verilsin: 

“Müəssisələrində işləyən müəllimlər üçün həftəlik dərs yükü 12 saat, 

yəni 1 (bir) stavka (həftəlik dərs yükü 2 (iki) stavkadan artıq olmamalıdır) 

müəyyənləşdirilir.”. 

2.2.3. 3.1-ci bənddən “orta ixtisas musiqi təhsili müəssisəsi üçün ali, 

uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün” sözləri çıxarılsın; 

2.2.4. 4.3-cü bənd ləğv edilsin;  

2.2.5. 4.4-cü bəndin birinci cümləsində “Uşaq musiqi, incəsənət və bədii 

sənətkarlıq məktəblərinə” sözləri “Müəssisələrə” sözü ilə əvəz edilsin; 

2.2.6. 4.6-cı bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin: 

“4.6. Müəssisələrə işə qəbul üçün test tapşırıqlarının 60 faizini (30 bal) 

düzgün cavablandırmış namizədlər keçid balını toplamış hesab edilirlər.”; 

2.2.7. 6.3-cü bənddən “və Naxçıvan Musiqi Kolleci” sözləri çıxarılsın; 

2.2.8. 6.9 - 6.11-ci bəndlər ləğv edilsin; 

2.2.9. 6.12-ci bənddən “Uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq 

məktəbləri üçün” sözləri çıxarılsın; 

2.2.10. 6.15-ci bənddə “Orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələri üçün test 

tapşırıqlarının ən azı 50 faizini (40 bal), uşaq musiqi, incəsənət və bədii 

sənətkarlıq məktəbləri üçün” sözləri “Test tapşırıqlarının” sözləri ilə əvəz 

edilsin. 
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