SAT imtahanı nəticəsi ilə
“ADA” Universitetinə sənəd verənlər üçün qəbul prosesi
MÜRACİƏT ÜÇÜN TƏLƏBLƏR
SAT imtahanı ilə minimal 1200 bal tələb olunur.
Aşağıdakı ixtisaslara müraciət edən abituriyentlərdən SAT imtahanının Riyaziyyat bölməsi üzrə minimal 600 bal
tələb olunur:
•
•
•
•
•
•
•

Kompüter elmləri
Kompüter mühəndisliyi
İnformasiya texnologiyaları
Riyaziyyat
Biznesin idarə edilməsi
İqtisadiyyat
Maliyyə

Qeyd 1: Hüquqşünaslıq ixtisasına SAT ilə qəbul aparılmır.
Minimal ingilis dili tələbləri (aşağıdakılardan biri tələb olunur):

1.
2.
3.
4.

Akademik IELTS imtahanı üzrə minimal 6.0 bal
TOEFL IBT imtahanı üzrə minimal 75 bal
PTE imtahanı üzrə minimal 50 bal
Duolingo imtahanı üzrə minimal 95 bal

Aşağıdakı hallarda ingilis dili ilə bağlı tələblərə güzəşt olunur:
•
•

“ADA” Universitetinin Akademik Məqsədlər üçün İngilis dili proqramının Upper Intermediate səviyyəsi
üzrə tam kursu müvəffəqiyyətlə bitirmiş şəxslər
Dövlət dili ingilis dili olan ölkədə son iki ildə ingilis dilində təhsil almış şəxslər

İngilis dili üzrə heç bir imtahan nəticəsi olmayan abituriyentlərin sənədləri qəbul prosesində nəzərə alınmayacaqdır.
Azərbaycan dili ilə bağlı tələblər:

•
•
•

Azərbaycanda yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin rus, ingilis və ya gürcü bölmələrini cari ildə bitirən,
eləcə də ümumtəhsil məktəbini əvvəlki illərdə və ya xaricdə bitirən abituriyentlər “Azərbaycan dili” fənni
üzrə qəbul imtahanında iştirak edərək “məqbul” qiyməti almalıdırlar;
2021-ci ildə Azərbaycan dili fənni üzrə imtahandan "məqbul" alan abituriyentlər cari ildə bu imtahanda
iştirak etmədən müsabiqəyə buraxılırlar;
Azərbaycanda yerləşən ümumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan bölməsini cari ildə bitirən abituriyentlər
isə buraxılış imtahanında Azərbaycan dili fənni üzrə “məqbul” qiyməti almalıdırlar.

MÜRACİƏT PROSESİ
Aşağıda qeyd olunan sənədlər müvafiq qaydada 15 iyun 2022-ci ilə qədər təqdim olunmalıdır.
Birinci mərhələ
Sənədlərin təqdim olunması (aşağıdakıların hər biri tamamlanmalıdır)

1. “ADA” Universitetinin elektron ərizə forması və ona əlavələr (Ərizə üçün link: www.ada.edu.az/apply)
o Orta məktəbin IX-X sinifləri üzrə illik, XI sinif üzrə rüblük qiymət cədvəli
o Tam orta təhsil haqqında Attestat və ya məktəbdən arayış (attestat olmadığı halda)
o Şəxsiyyət vəsiqəsi
o 3x4 ölçüdə 1ədəd fotoşəkil
o Müvafiq ingilis dili imtahan nəticəsi
o CV
2. Dövlət İmtahan Mərkəzinin internet səhifəsində şəxsi kabinet açaraq Bakalavrın elektron ərizə formasının
yazılması (tarixlər DİM tərəfindən müəyyən olunur)
3. DİM-in elektron ərizə formasının, SAT və IELTS/TOEFL imtahan nəticəsinin çap olunmuş variantının
şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə DİM-ə abituriyent tərəfindən təhvil verilməsi
İkinci mərhələ
İngilis dili və SAT imtahan nəticələrinin təqdim olunması (nəticələr 15 iyun 2022-ci ilə qədər iki ili tamam
olmadığı müddətdə etibarlı sayılır)
İmtahan balları “ADA” Universitetinin elektron ərizə formasında yazılmalı və test mərkəzi tərəfindən “ADA”
Universitetinə göndərilməlidir. “ADA” Universitetinin TOEFL kodu 2093-dür.
SAT imtahan nəticələri aşağıdakı qaydada təqdim olunmalıdır:

1. College Board-dan elektron şəkildə “ADA” Universitetinə göndərilməlidir (kod: 7799)
2. College Board-dan elektron şəkildə Dövlət İmtahan Mərkəzinə göndərilməlidir (kod: 7876)
3. Abituriyent DİM-in elektron ərizə formasını, SAT və IELTS/TOEFL imtahan nəticəsinin çap
olunmuş variantını şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birgə DİM-ə şəxsən təqdim etməlidir.
SAT ilə sənəd verən abituriyentlərlə müsahibələrin (interview) keçirilməsi planlaşdırılmır. Qəbul üçün yekun qərar
abituriyentin SAT balı və buraxılış (attestat) imtahanında riyaziyyat fənni üzrə topladığı bal əsasında veriləcəkdir.
Əsas tarixlər
“ADA” Universitetinin elektron ərizə qəbulu başlanır:

1 dekabr 2021-ci il

Bütün sənədlərin təqdim olunması üçün son tarix:
(yuxarıda birinci və ikinci mərhələ adlı başlıqlarda göstərilmiş bütün addımlar
tamamlanmalıdır)

15 iyun 2022-ci il

1-ci mərhələ nəticələrin elanı:

15 iyul 2022-ci il

1-ci mərhələdə qəbul olmuş abituriyentlər üçün qeydiyyatın son tarixi:

25 iyul 2022-ci il

2-ci mərhələ nəticələrin elanı:
2-ci mərhələdə qəbul olmuş abituriyentlər üçün qeydiyyatın son tarixi:

Avqustun sonu
Avqustun sonu

