
QƏBUL QAYDALARI 
 
ADA Məktəbi X sinfə ingilis və Azərbaycan dili bölmələrinə, XI sinfə isə yalnız ingilis dili bölməsinə 
müraciətləri qəbul edir. Sənəd qəbulu prosesi iyunun 30-na qədər aparılır.

ADA Məktəbinə qəbul üç mərhələdən ibarətdir.
1.Sənədlərin verilməsi
2.İngilis dili imtahanı
3.Riyaziyyat imtahanı nəticələrinin verilməsi

Birinci mərhələ

ADA Məktəbinə müraciət etmək üçün Elektron ərizə forması aşağıdakı sənədlərlə birlikdə 
doldurulmalıdır:
 
• Məktəbdən arayış;
• Son bir ilin illik qiymət cədvəli və ya IX sinfin orta təhsil attestatı; 
• Şəxsiyyət vəsiqəsi;
• Doğum haqqında şəhadətnamə;
• Fotoşəkil (3x4);
• Ərizə haqqı: 50 AZN (ərizənin sonunda kart vasitəsilə ödənilməlidir).

Elektron ərizə formasının doldurulma qaydaları ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

İkinci mərhələ

Sənədləri tam olan namizədlər ingilis dili imtahanına dəvət olunurlar. Bu imtahanın məqsədi 
şagirdlərin ingilis dili səviyyəsini müəyyən etməkdir. 10-cu sinfə sənəd vermiş namizədlər üçün ingilis 
dili imtahanının nəticələri yalnız siniflərə yerləşdirmə üçün istifadə olunacaq və qəbulun nəticələrinə 
təsir göstərməyəcəkdir. 11-ci sinfə sənəd verənlər üçün ingilis dili imtahanında minimal nəticə tələb 
olunur. Aşağıdaki imtahan nəticələrinin birinə ekvivalent olan imtahan nəticələri qəbul olunur

• IELTS Academic 5.0
• TOEFL IBT 47 or TOEFL at home. Daha ətraflı məlumat
• Duolingo online English Test 80. Daha ətraflı məlumat   
• PTE 40

Üçüncü mərhələ

ADA Məktəbinin X və XI siniflərinə müraciət edən namizədlər Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 
keçirilən IX siniflər üçün buraxılış imtahanında riyaziyyat üzrə topladığı balı təqdim etməlidirlər.

Qəbul haqqında yekun qərar DİM-in buraxılış imtahanının riyaziyyat üzrə nəticələrinə əsasən verilir. 

IX sinfi Azərbaycandan kənarda bitirənlər ADA Məktəbinə yalnız sənədlərə əsasən qəbul olunurlar. 
 

TƏDRİS DİLİ 
ADA Məktəbində tədris Azərbaycan və ingilis dillərində aparılır. X sinfə qəbul edilən şagirdlərin ingilis 
dili səviyyəsi müəyyənləşdirildikdən sonra onlar Azərbaycan və ya ingilis dili qruplarına yerləşdirilirlər. 

İngilis dili qruplarında bütün fənlər ingilis dilində tədris olunur. Azərbaycan dili qruplarında şagirdlər 
ingilis dilini intensiv şəkildə öyrənərək, tədricən ingilis dili qruplarına qoşulurlar.  

YAY MƏKTƏBİ
ADA Məktəbinə 2020-2021-ci tədris ilinə qəbul olmuş bütün şagirdlər yay məktəbini 
tamamlamalıdırlar. Yay məktəbi 20 iyuldan başlayaraq 4 və 2 həftə ərzində keçiriləcəkdir. Dərslər 
həftəiçi hər gün, saat 10:00-dan 16:30-a qədər aparılacaqdır. İngilis dili əla olan şagirdlər 2 həftəlik 
yay proqramında, digərləri isə 4 həftəlik yay proqramında iştirak edəcəklər. 4 həftəlik yay 
proqramının təhsil haqqı 1000 AZN, 2 həftəlik yay proqramının təhsil haqqı 500 AZN-dir. 

TƏHSİL HAQQI 
ADA Məktəbində təhsil ödənişlidir. Təhsil haqqı 6500 manatdır. Bura dərsliklər, dərs ləvazimatları, 
yemək və digər xidmətlər üzrə xərclər daxil deyil. 

ADA MƏKTƏBİNDƏN ADA UNİVERSİTETİNƏ
QƏBUL QAYDALARI

ADA Məktəbinin məzunları ADA Universitetinə xüsusi şərtlərlə qəbul edilirlər. Onlar Dövlət İmtahan 
Mərkəzi tərəfindən keçirilən XI sinif buraxılış imtahanında iştirak edirlər və tam orta təhsil haqqında 
attestat alırlar. ADA Məktəbinin məzunları ADA Universitetinin bakalavr pilləsinə DİM-in qəbul 
imtahanında iştirak etmədən Məktəbin yekun daxili orta bal qiymətləndirmə sistemi (Cumulative 
Grade Point Average)  əsasında qəbul olunacaqlar. 

ADA Məktəbinin məzunları ADA Universitetinin bakalavr proqramlarına müraciət etmək
üçün aşağıdakı tələblərə cavab verməlidirlər:
 
1. Məzun olduqda ümumi ortalama qiymət (GPA) minimum 2.00 olmalıdır:
   • Ümumi orta balın 85%-ni şagirdin bütün semestr ərzində topladığı yekun qiymətlər təşkil edir;
   • Ümumi orta balın 15%-ni DİM tərəfindən keçirilən XI sinif Attestat imtahanının Azərbaycan dili,   
     ingilis dili və riyaziyyat fənləri üzrə nəticələri təşkil edir.
 
2. XI sinfin sonunda şagirdlər ADA Universitetinin proqram və ixtisas seçimindən asılı olaraq aşağıda   
    sadalanan fənlərdən minimum C- qiymətini almalıdılar:
    • Biznes Fakültəsi: Riyazi analizə giriş;
    • İctimai və beynəlxalq münasibətlər Fakültəsi: Dünya tarixi və Azərbaycan tarixi;
    • İT və Mühəndislik Fakültəsi: Riyazi analizə giriş və İnformatika.
 
Bütün namizədlər əvvəlcə GPA ortalamalarına, sonra isə yuxarıda sadalanan müvafiq fənlərin illik 
qiymətlərinə əsasən siyahıya alınır. Namizədlər ixtisas seçimlərində verdiyi üstünlüyə və ADA 
Məktəbi məzunları üçün nəzərdə tutulmuş yerlərin sayına əsasən qəbul edilirlər.
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MƏKTƏB HAQQINDA
ADA Məktəbi 2019-cu ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Məktəbdə X sinifdə Azərbaycan və ingilis dillərində, 
XI sinifdə isə yalnız ingilis dilində tədris aparılır. Məktəbin tədris proqramı Azərbaycan Respublikasının milli 
kurrikulumuna və ADA Universitetinin təcrübəsinə əsaslanır. Tədris proqramı ümumi biliklərlə yanaşı, 
səriştə və dəyərlərin formalaşmasını da təmin edir. 

Məktəbdə şagirdlər həm akademik baxımdan universitet illərinə daha hazırlıqlı yetişdirilir, həm də XXI əsrin 
tələblərinə cavab verən kommunikasiya, kreativlik, komanda işi, kritik düşüncə kimi bacarıqlarını inkişaf 
etdirirlər. 

ADA Məktəbini müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar həm xüsusi şərtlərlə ADA Universitetinə, həm də SAT və 
ya DİM imtahanlarında iştirak edərək digər universitetlərə qəbul ola bilərlər.

ADA Məktəbinin Şagird-Valideyn Kitabçasını buradan oxuyun.

https://www.ada.edu.az/frq-content/ADA_Mektebi_Kitabcasi_2019_.pdf
https://ssb-prod.ec.ada.edu.az/PROD/bwskalog.p_disploginnew?in_id=&cpbl=&newid=
https://www.youtube.com/watch?v=2dk2B0pSVsI
https://www.ets.org/s/cv/toefl/at-home/
https://englishtest.duolingo.com

