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KOMPÜTER ELMLƏRİ VƏ MƏLUMAT TEXNOLOGİYALARI 

BAKALAVRI 

 

Təhsil forması 

1. Əyani (stasionar) 

2. Uzaqdan (distant) təhsil* 

3. Fərdi təhsil qrafiki 

* - yalnız tələbə ərizəni Ukrayna ərazisində olduğu zaman verdiyi halda etibarlıdır  

 

Təlim dilləri 

Ukrayna, rus, ingilis 

 

Ixtisasın təsviri 

Müasir dünya nailiyyətləri informatikanın və riyazi modelləşmənin elmin, texnikanın, 

istehsalatın müxtəlif sahələrində istifadəsində əsaslanır. İqtisadiyyatın inkişafı məlumat 

texnologiyalarının, onların riyazi və kompüter təminatlarının işlənməsini, tətbiq edilməsini və 

daimi mükəmməlləşdirilməsini tələb edir. Və məhz informatika sahəsində mütəxəssis həmin 

məsələləri xüsusi proqramları yaradaraq və məlumat texnologiyaları vasitələrindən istifadə 

edərək həll edə bilər. 

Kompüter elmləri və məlumat texnologiyaları (KEMT) üzrə mütəxəssislər iqtisadiyyat, 

maliyyə, istehsalat, ticarət, hərbi, tibbi, təhsil, sosial, tədqiqat sahələrində fəaliyyət göstərən 

müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda iş üçün hazırlanır. Onlar müxtəlif sənaye, ticarət 

sahələrində sahibkarlıq formalarından və təsərrüfat tiplərindən asılı olmayaraq müxtəlif 

müəssisələrdə, bank, maliyyə və gömrük sistemlərində, elmi-tədqiqat və təhsil ocaqlarında 

çalişa bilər. 

“Kompüter elmləri və məlumat texnologiyaları” ixtisası üzrə məzunlar iqtisadiyyat, texniki, 

tibbi sahələrdə kompüter sistemi analizi üçün proqram vasitələrinin işlənməsində, testlərin 

keçirilməsində və diaqnostikasında iştirak edə bilərlər, internet-saytlarının yaradılmasında və 

dəyişdirilməsində peşəkar olaraq kompüter qrafikasından və web-dizayndan istifadə edə 

bilərlər. 

Öz peşəkar fəaliyyətlərində KEMT məzunları aşağıda göstərilmiş proqram təminatı 

paketlərindən istifadə edirlər: 

• inteqrasiya edildmiş proqram mühitinin müasir versiyaları: Embarcadero Delphi, NetBeans, 

Visual Studio, phpStorm 

• riyazi paketlər: MathCad, Maple, MatLab 

• MS Office əlavələri  

• qrafik redaktorlar: Photoshop, Corel 

• xüsusi proqram təminatı: Oracle VirtualBox, WinSCP, Notepad ++ 

• LMS Moodle uzaqdan təhsil sistemi 

 

Təhsil müddəti 

Təhsil müddəti 4 il təşkil edir. Təhsil, əsasən, Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universitetinin 

tələbə şəhərciyinin əsas tədris korpusunda keçirilir. Təhsil ili iki semestrdən ibarətdir 

(sentyabr-dekabr və fevral-iyun). Hər semestrin müddəti kursdan asılıdır (15-18 həftə, 

intahanlar daxil olmaqla).  

Lazım olduqda fərdi təhsil qrafiki tərtib edilir (tələbənin imkanlarını və ehtiyaclarını nəzərə 
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almaq şərtilə). 
 

Tətillər 

PİTU-aə Ukraynanın bütün uniersitetlərində olduğu kimi, tələbələrin aşağıda göstərilmiş 

tətilləri olur: 

Yeni il və Milad bayramları (yanvarın ilk iki həftəsi) 

Pasxa (Ay təqvimindən asılı olaraq) və may bayramları (1-10 may) 

Yay tətilləri (iyul və avqust) 
 

Dərslik ədəbiyyatı ilə təmin edilmə 

Tələbələr pulsuz olaraq təhsil dilində bütün lazımi dərsliklərlə və metodik vəsaitlərlə təmin 

edilir. Həmçinin, onlar həm elektron kitabxanadan, həm də klassik oxu zalından da istifadə 

edə bilər. 
 

Akademik kurator 

Hər xarici tələbələr qrupunun öz akademik kuratoru var. Onun vəzifələrinə təhsil və məişət 

məsələləri üzrə kömək və məsləhətlər daxildir. Kurator tələbələrin təhsilinə nəzarət edir, 

onların elmi-tədqiqat fəaliyyətində, mədəniyyət və idman həyatlarında kömək edir, və 

ümumiyyətlə, rahat təhsil atmosferini yaradır.  

 

Xarici tələbələrin yerləşdirilmə şəraitləri 

Tələbələrə tələbələr şəhərciyi ərazisində yerləşən yataqxanada yerləşdirilmə təklif edilir. 

Yataqxanada üç-nəfərlik və dörd-nəfərlik otaqlar var, otaqlarda pulsuz internet və elektron 

kitabxanaya pulsuz daxil hüququ var, mebel, duş və mətbəx var. 

Tələbələr özləri istəsə şəhərdə mənzil icarə edə bilərlər. 

 

İxtisas üzrə təhsil planı 

KEMT ixtisasında həm ukraynalı, həm də xarici tələbələr aşağıda göstərilmiş ixtisas fənləri 

öyrənirlər: 

 Proqramlaşdırma 

o c # 

o visual studio 

o c ++ 

o java 

 Hesabat sistemlərinin arxitekturası 

 Məlumatların alqoritmləri və strukturları 

 Məlumatlar bazaları və məlumatlar sistemləri 

 Elektron məlumatların təşkili və işlənməsi 

o html 

o xml 

o vba 

o c# 

o etc 

 Proqramlaşdırma və web-əlavələrində kömək 

 Məlumatların mühafizəsi 

 Proqram sistemlərinin layihələndirilməsi 
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 Şəkillərin və multimediaların işlənməsi 

 Korporativ məlumatlar sistemlərinin platformaları 

o java 

o .net 

 Məlumat-analitik sistemlərin paylanması 

 İnformatika 

o object pascal 

o delphi 

 İnternet texnologiyaları 

 Məlumat şəbəkələri 

 Kompüter dizaynı əsasları 

 Məlumatlar və kodlaşma nəzəriyyəsi 

 İnternet-proqramlaşdırma 

 Unix əməliyyat sistemləri 

Universitetdə təhsil zamanı tələbələr pullu olaraq əlavə peşəkar kursları (dil və başqa 

kursları), treninqləri, seminarları və ustad dərsləri keçə bilər. Xahiş edirik ona diqqət 

yetirəsiniz, ki hər kursun sonunda tələbələr məcburi şəkildə şirkətdə təcrübədən keçməlidir. 

Lazım olduqda universitet tələbələri təcrübə yerləri ilə təmin edə bilər. 

 

Ixtisas (dövlət) imtahanları 

Son təhsil ilinin sonunda (4-cü kursu bitirəndə) tələbələr xarici dildən (birinci) dövlət 

imtahanını verirlər və bakalavr diplom işini yazırlar. İmtahanın verilməsi və diplom işinin 

yazılması pulsuzdur. 

 

Təhsili başa vurandan sonra işə düzəlmə perspektivləri 

KEMT ixtisası üzrə məzunlar iqtisadiyyat, texniki, tibbi sahələrdə kompüter sistemlərinin 

analizi üçün proqram təminatının işlənməsi sahəsində, tətbiqi riyaziyyat, şəbəkənin idarə 

edilməsi, proqram təminatının testdən keçirilməsi və diaqnostikası sahələrində işə düzəlmək 

üçün gözəl fürsətlər əldə edəcəklər. Onlar peşəkar olaraq kompüter qrafikasından və web-

dizayndan istifadə edə bilərlər, web-saytları yarada və dəyişdirə bilərlər, və s. 

 

Məzunlar aşağıda göstərilmiş vəzifələri tuta bilər: administrator/müdir (məlumatlar bazası, 

daxil olma, məsələlər, sistemlər bazası), analitik (kompüter sistemləri, kompüter 

kommunikasiyaları), mühəndis (istehsalatın avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri, 

kompüter sistemləri, proqram təminatı, elmi-texniki məlumatlar), proqramçı (tətbiqi, sistem). 

 

Qiymət 

Təhsil haqqı aşağıda göstərilib. Təhsil haqqında Ukraynaya gələndən əvvəl və Ukraynaya 

gələndən sonra xərclər daxil deyil. 

1-ci il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

2-ci il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

3-cü il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

4-cü il 

Təhsilin 

qiyməti 

(USD) 

Ümumi qiymət 

(USD) 

1 500 1 650 1 815 1 997 6 962 
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Əlavə xərclər 

Tələbələr vizanın alınması, sığorta və yerli orqanlarda qeydiyyat (miqrasiya xidmətində) ilə 

bağlı xərcləri ödəyir. Əlavə olaraq tələbə yataqxanada yerləşmənin qiymətini ödəyir, 

dəftərxana ləvazimatlarını alır və s.  Bütün mümkün xərclər haqqında ətraflı məlumatları 

almaq üçün Beynəlxalq elm-təhsil mərkəzinə sorğunuzu göndərin (həmin məlumatlar 

bülletenində “Əlaqələr” bölməsi). 

 

Ali təhsil haqqında sənədlər 

Təhsil proqramını uğurla bitirəndən sonra məzunlar Avropa nümunəli Кompüter elmləri və 

məlumat texnologiyalari diplomunu alırlar.  

 

Sonradan təhsil almaq imkanları 

Tələbələr PİTU-da Кompüter elmləri və məlumat texnologiyalari ixtisası üzrə təhsillərini 

davam edə bilər və ya istənilən başqa ali təhsil ocağında təhsillərini davam edib Кompüter 

elmləri və məlumat texnologiyalari magistri dərəcəsini ala bilərlər.  

 

Qəbul qaydaları 

Universitetə daxil olmaq üçün giriş imtahanlarını və ya testləri vermək lazım deyil. Sənədlərin 

verilməsi proseduru PİTU bütün ixtisasları üçün eynidir. Bakalavr təhsil-ixtisas dərəcəsinə 

sənədləri verən xarici tələbələrin tam orta təhsili olmalıdır. İş ixtisasları olan tələbələr və 

texnikum və kolleclərin məzunları ümumi (eyni) şərtlərlə qəbul edilir.  

 

Qeydlər  

Həmin bülletendə göstərilmiş məlumatlar çap olunduğu günə dəqiqdir. Lakin PİTU nəzarəti 

altında olmayan hallar (məsələn, iqtisadi, siyasi, tənzimedici və ya texniki dəyişiklər) həmin 

büllelenin məzmununun və ya təhsil proqramının dəyişməsinin səbəbi ola bilər. Belə 

dəyişiklər həyata keçirildiyi halda PİTU dərhal tələbələrə məlumat verir. Tələbələr üçün 

narahatlıqları minimuma endirmək məqsədilə bütün lazımi tədbirlər görüləcək. 

 

Əlaqələr 

Xahiş edirik, bütün suallarla və təhsilə ərizənin veriməsi ilə bağlı məsələlərlə PİTU 

Beynəlxalq elm-təhsil mərkəzinə müraciət edin. 

  

 

Tatyana Belobrovaya ilə əlaqə saxlayın 

 

Poltava İqtisadiyyat və Ticarət Universiteti  

Ukrayna, Poltava ş., Koval küç., 3. Kab. 309 

Tel./faks:  +38 0532 50 01 23 

E-mail:  bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua 

Facebook: facebook.com/poltava.puet 

                  facebook.com/PUET.Int.Stud 

http://www.facebook.com/poltava.puet

