
2014/2015-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbulda 
600-dən çox bal toplayan abituriyentlərlə anket sorğusu 

 

 
İş nömrəniz:____________ İxtisas qrupunuz:____________  Topladığınız bal:______________ 
 
Adınız:___________________ Soyadınız:__________________  Atanızın adı:__________________ 
 
Qəbul olduğunuz ali təhsil müəssisəsi və ixtisas ______________________________________________________ 
 
Xarici ölkə ali təhsil müəssisəsinə qəbul olmusunuzsa, həmin ölkə, təhsil  müəssisəsi və ixtisas haqqında məlumat  
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Yaşadığınız ünvan:______________________________________________________________________________ 
 
Ev telefonu:_______________________        Mobil telefon (əgər varsa):________________________________ 

 
Təhsil aldığınız məktəb (lisey):____________________________________________________________________ 
 
Milliyətiniz: 
  azərbaycanlı    digər__________________________________________________________________ 
 
Cinsiniz: 
  kişi     qadın 
 
Ailənizin maddi təminat səviyyəsi: 
  kifayət qədər təminatlıdır     aşağıdır 
  orta səviyyəlidir     
 
Ailənizin tərkibi: 
  ata    ana      bacı:_______ nəfər  qardaş:_______ nəfər 
 
Atanızın təhsili: 
  ümumi orta     tam orta   orta-ixtisas             ali        yoxdur 
 
Atanızın iş yeri:     _______________________________________________________________________________ 
 
Atanızın vəzifəsi:   _______________________________________________________________________________ 
 

Atanızın ixtisası: 
  mühəndis    mühasib    müəllim 
  həkim    yoxdur    digər______________ 
 
Ananızın təhsili: 
  ümumi orta     tam orta   orta-ixtisas             ali        yoxdur 
 
Ananızın iş yeri:     _______________________________________________________________________________ 
 
Ananızın vəzifəsi:   _______________________________________________________________________________ 
 
Ananızın ixtisası: 
  mühəndis    mühasib    müəllim 
  həkim    yoxdur    digər______________ 
 
Qəbula necə hazırlaşmısınız: 
  müstəqil    repetitorla    hazırlıq kurslarında 
 
İmtahana hazırlığınızın müddəti: 
  bir neçə ay    1 ilə qədər    il yarım         2 il    2 ildən çox 
 
Repetitorların sayı:_______ 
 

Ali təhsil müəssisəsinə daxil olmaqda siz hansı amili rəhbər tutmusunuz (bir neçəsini seçmək olar)? 
  ali təhsilin nüfuzu     hərbi çağırışdan rəsmi möhlət almaq 
  yüksək maaşlı iş tapmaq arzusu    öyrənmək həvəsi 
  nüfuzlu ixtisas əldə etmək    nə isə başqa bir şey 

Àðäû



İxtisas seçiminizə kim və nə təsir etmişdir? 
  valideynlər    ictimai rəy 
  müəllimlər    təsadüfi 
  dostlar    heç kim 
  qohumlar    başqa səbəb______________________________________________________________ 
  televiziya    cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 
  «Abituriyent» jurnalı   internet  
 
Ali məktəbə yenidən qəbul olsaydınız, bu ixtisası seçərdinizmi? 
  bəli    xeyr    cavab verməkdə çətinlik çəkirəm 
 
Son tədris ilində «Abituriyent» jurnalını oxumusunuzmu? 
  mütəmadi    bəzi saylarını    oxumamışam 
 
Qəbul imtahanında yaradılan şərait sizi qane etdimi? ____________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
Qəbul imtahanlarının gedişində neqativ hallarla rastlaşdınızmı? ___________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
İmtahan zalında nəzarətçilər imtahanı necə idarə edirdilər? Onların işini aşağıdakı dairələrdən birini qaralamaqla  
5 ballıq şkalada qiymətləndirin. 
  1    2    3    4    5 
 
İmtahana düşən sualların məzmunu barədə nə deyə bilərsiniz? 
  proqram materiallarını əhatə edirdi                     proqram materiallarını əhatə etmirdi                    qismən əhatə edirdi 
 
Açıq tipli test tapşırıqlarına münasibətiniz? 
  digər fənlər üzrə test blokuna da salınsın (səbəbini göstərin) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

  digər fənlər üzrə test blokuna salınmasın (səbəbini göstərin) _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
  

  digər cavab______________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________ 
 
İmtahan suallarının çətinlik dərəcəsi barədə fikriniz: 
  çətin idi 
  çətin deyildi 
  sualların çətinlik dərəcəsini artırmaq lazımdır 
  sualların çətinlik dərəcəsini azaltmaq lazımdır 
 
İmtahana ayrılan vaxt barədə nə deyə bilərsiniz? 
  vaxt çox idi       vaxt kifayət idi         vaxt az idi 
 
İmtahan suallarının sayı barədə rəyiniz? 
  çox idi     kifayət qədər idi    az idi 
 
Gələcək abituriyentlərə qəbula hazırlaşmaqla bağlı məsləhət və tövsiyələriniz: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Əlavə bildirmək istədiyiniz fikir, arzu və təklifləriniz: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Anket suallarına cavablarınızdan nümunələrin və şəklinizin «Abituriyent» jurnalında dərc olunmasına razısınızmı? 
  hə    yox 

 

İmza_____________________ 

 
DİQQƏT!   Anketlə birgə 1 ədəd 3x4 sm ölçüdə, keyfiyyətli çəkilmiş rəngli fotoşəklinizi də təqdim etməyi 

unutmayın. Şəklin arxasında ixtisas qrupunuzu, iş nömrənizi, soyadınızı və adınızı qeyd edin. 
Anketi doldurub onu avqustun 31-dək TQDK-ya və ya onun Naxçıvan, Gəncə, Şəki, Lənkəran, 
Quba, Ağcabədi, Göyçay və Şirvan şəhərlərində yerləşən regional bölmələrindən birinə təqdim edin. 


