
Yeni bakalavr ixtisasları ilə
ADA Sizi gözləyir!

ADA fərqi
III

qrup

• Kommunikasiya və
  rəqəmsal media
• Dövlət və ictimai münasibətlər 
• Hüquqşünaslıq

Yeni

II
qrup

• Maliyyə
• Biznesin idarə edilməsi
• İqtisadiyyat
• Beynəlxalq münasibətlər

Yeni

I
qrup

• Riyaziyyat
• Kompüter elmləri
• Kompüter mühəndisliyi
• İnformasiya texnologiyaları

Yeni

ADA Universitetində bir ixtisasda təhsil alaraq istənilən ixtisasdan əlavə fənn 
götürməklə iki fərqli karyera istiqamətinə hazır olmaq imkanı

40 müxtəlif ölkədən tələbə, müəllim və işçi heyəti olan beynəlmiləl mühit

Qəbul zamanı və təhsil müddətində 25%, 50% və 100% təhsil haqqı güzəştləri

Tələbə Mübadilə proqramı ilə 104 xarici universitetdə
bir semestrlik təhsil imkanı

Karyera Mərkəzi vasitəsilə təhsil müddətində
təcrübə proqramlarında iştirak

Çap və elektron resurslar üzrə regionun
ən zəngin ingilisdilli kitabxanası
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Əhmədbəy Ağaoğlu küç. 61 | Bakı, Azərbaycan
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I qrup üçün: 050 274 95 51

II qrup üçün: 051 201 15 11
III qrup üçün: 050 274 95 52
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toplamış abituriyentlərin
təhsil müddətində təhsil
haqqına 100% güzəşt

toplamış abituriyentlərin
1 il müddətində

təhsil haqqına 100% güzəşt 

650 və
yuxarı bal

600 və
yuxarı bal

Semestr üzrə orta bal
3.0-dan aşağı olmamaq şərti ilə

Semestr üzrə orta bal
3.0-dan aşağı olmamaq şərti ilə

Seçilmiş respublika və beynəlxalq fənn
olimpiadalarının qalibləri üçün təhsil müddətində

təhsil haqqına 100% güzəşt

toplamış abituriyentlərin
təhsil müddətində təhsil haqqına

100% güzəşt
Semestr üzrə orta bal

3.0-dan aşağı olmamaq şərti ilə

690-700
bal

toplamış
abituriyentlərin

bir il müddətində
təhsil haqqına
100% güzəşt

650 və
yuxarı bal

toplamış
abituriyentlərin

bir il müddətində
təhsil haqqına
50% güzəşt

600 və
yuxarı bal

Seçilmiş respublika fənn olimpiadalarının
qalibləri üçün bir il müddətində
təhsil haqqına 100% güzəşt

Beynəlxalq fənn olimpiadalarının
qalibləri üçün təhsil müddətində
təhsil haqqına 100% güzəşt
Semestr üzrə orta bal
3.0-dan aşağı olmamaq şərti ilə

DİM imtahanlarında yüksək nəticə göstərən
abituriyentlərə təhsil haqqına güzəştlər

İqtisadiyyat və Riyaziyyat ixtisaslarına qəbul 
olan abituriyentlər üçün xüsusi güzəştlər

ADA Universitetində təhsil alan və yüksək nəticə göstərən
tələbələrə 100%, 50% və 25% təhsil haqqı güzəştləri verilir

Nərgiz Atakişiyeva
Biznesin idarə edilməsi 

Yüksək akademik nəticəsinə görə 50% təhsil haqqı güzəşti
CEFAM Universitetində (Fransa) mübadilə proqramı

Ənvər Yaqubov
Hüquqşünaslıq

Prezident təqaüdçüsü, yüksək akademik nəticəsinə görə 50% təhsil haqqı güzəşti
Salzburq Universitetində (Avstriya) Erasmus + mübadilə proqramı

Fərid İsayev
İqtisadiyyat

Yüksək akademik nəticəsinə görə 50% təhsil haqqı güzəşti
Central Florida Universitetində (ABŞ) mübadilə proqramı

İlahə Quluyeva
Dövlət və ictimai münasibətlər

Yüksək akademik nəticəsinə görə 50% təhsil haqqı güzəşti
Fərqlənmə diplomu, Kadir Has Universitetində (Türkiyə) mübadilə proqramı

İbrahim Tağızadə
Kompüter elmləri 

Respublika İnformatika Olimpiadasının Qızıl medalçısı
Birinci il təhsil haqqına 100% güzəşt

Siz də yüksək bal toplayın,
təhsil arzularınızı ADA təqaüdü ilə reallaşdırın!



Bir ixtisasa qəbul olun,
iki fərqli istiqamət üzrə karyera qurun!

Bakalavr pilləsində oxuyan zaman ADA Universitetində 
tədris olunan istənilən ixtisasdan 6 əlavə fənn götürməklə 

gələcək karyera imkanlarınızı genişləndirə bilərsiniz.

RİYAZİYYAT

MALİYYƏ

BEYNƏLXALQ
MÜNASİBƏTLƏR

BİZNESİN
İDARƏ EDİLMƏSİ

Kompüter
elmləri
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Pedaqogika*

Maliyyə

İqtisadiyyat

Qeyd:
Yuxarıdakılar nümunə üçün göstərilib. ADA Universitetinin istənilən bakalavr

ixtisası üzrə ikinci karyera istiqaməti seçmək imkanı var.

*Təhsil İnstitutu ilə birgə müəllimlik sertifikatı təqdim olunur.


