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QİDA 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 

“Qida texnologiyaları” ixtisası üzrə hazırlıq saxlama, konservlərin hazırlanması və ətin, 

meyvə və tərəvəzlərin emalı texnoloigiyası sahəsində dərin nəzəri biliklərin alınmasını, 

xörəklərin və aşpazlıq məhsullarının, unlu qənnad məhsullarının hazırlanması 

texnologiyasında peşəkar bilikərin və bacarıqların alınmasını, qida məhsullarının yeni 

növlərinin yaradılması, restoran müəssisələrinin layihələndirilməsi və yenidən təşkili 

sahəsində biliklərin və bacarıqların alınmasını nəzərdə tutur. 

 

“Qida texnologiyaları” ixtisası üzrə məzunlar qidalanma fiziologiyası, qida və pəhriz əlavələri 

sahəsində biliklərinə yiyələnir alır, xammalın, yarımfabrikatların və qida sənayesinin hazır 

mallarının mirobioloji bə kimyəvi-texnoloji yoxlanması metodlarında praktiki bacarıqları əldə 

edirlər. İxtisas üzrə tələbələr ISO seriya 9000 beynəlxalq standartlarının tələblərinə uyğun 

olaraq standartlaşdırma və qida məhsullarının sertifikatlaşdırılması sahəsində nəzəri bilikləri 

alırlar. 

 

Ukrayna aparıcı təşkilatlarında geniş praktiki hazırlıq dövrü və xaricdə təcrübədən keçmə qida 

texnologiyaları və restoran təsərrüfatı sahəsində yüksək keyfiyyətli müasir təhsilin alınmasına 

imkan verir. 

 

Təhsil müddəti 

Təhsil müddəti 4 il təşkil edir. Təhsil, əsasən, Poltava iqtisadiyyat və ticarət universitetinin 

tələbə şəhərciyinin əsas təhsil 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 şəxsi təhsil qrafiki tərtib edilir (tələbənin imkanlarını və ehtiyaclarını nəzərə 

almaq şərtilə). 

 

Tətillər 

PİTU-da 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) 



 

     

    

 
 
 

POLTAVA İQTİSADİYYAT VƏ TİCARƏT UNİVERSİTETİ 

 

 

MƏLUMATLAR 

BÜLLETENİ - 2016 

 
 

   

 

 
Ukrayna Təhsil və Elm Nazirliyi lisenziyası 

Lisenziya № AE 636850 19.06.2015 tarixindən 
ISO 9001: 2008 keyfiyyət standartı tələblərində 

uyğunluq haqqında Beynəlxalq uyğunolq sertifikası 

 

http://international.puet.edu.ua/ 
 

 

 

 

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 

Bütün fənlər məcburidir və aşağıda göstərilmiş təhsil planına uyğun olaraq 

mənimsələnməlidirlər 

FƏNLƏR: 

Qida texnologiyaları Restoran təsərrüfatı məhsullarının texnologiyası 

Sahə texnologiyası Içkilərin texnologiyası 

Sahə məhsullarının keyfiyyətinin və 

təhlükəsizliyinin yoxlanması 

Unlu qənnadı malların texnologiyası 

Sahədə məhsulların yoxlanma üsulları Yeni restoran texnologiyaları 

Metrologiya, standartlaşdırma və məhsulların 

keyfiyyətinin idarə edilməsi 

Etnik mətbəxlər 

Təşkil, planlaşdırma və müəssisələrdə istehsalın 

idarə edilməsi 

Pəhriz qidası məhsullarının texnologiyası 

Restoran təsərrüfatı müəssisələrinin 

layihələndirilməsi 

Əmtəəşünaslıq və sahədə qida məhsullarının 

qablaşdırılması 

Qida istehsalı texnologiyalarının nəzəri əsasları Dünya xalqları mətbəxləri 

Texnoloji hesabatlar, sahədə uçot və haqq-

hesablar 

Sahədə marketinq 

İxtisas istiqamətli xarici dil Sahədə təşkiletmə 

Kurs işləri və layihələri: 

Qida istehsalatlarının prosesləri və avadanlıqları fənnindən kurs işi (2-ci kurs) 

Restoran təsərrüfatı müəssisələrinin təchiz edilməsi fənnindən kurs layihəsi (3-cü kurs) 

Sahədə texnologiyalar fənni üzrə kurs işi (4-cü kurs) 

Sahədə təşkiletmə fənnindən kurs işi (4-cü kurs) 

Təcrübə 

1-ci kurs – 8-həftəlik istehsalat təcrübəsi – istehsalat sexlərinin, yardim təsərrüfatın, yerlərin 

ticarət dəstəsinin işi ilə tanış olma; restoran təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı 

terminlərin öyrənilməsi və onların anlayışları; masaların düzəldilməsi və xörəklərin verilməsi 
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qaydaları ilə tanış olma. Texnoloji avadanlıqların istismarı qaydaları, avadanlıqların və 

qabların istifadəsi ilə tanış olma. 

 

2-ci kurs – 8-həftəlik istehsalat təcrübəsi – şəxsi gigiyena qaydalarının və restoran təsərrüfatı 

müəssisələrində istehsalat sanitariyası qaydalarının öyrənilməsi; əmək mühafizəsi qaydaları və 

restoran təsərrüfatı müəssisələrində təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə tanış olma.  

 

3-cü kurs – yerlərə, avadanlıqlara, istehsalata və yarımfabrikatların və hazır xörəklərin satışına 

dair sanitar normaları tələblərinin və qaydalarının təkrarına yönəldilmiş təcrübə; yüngül çeşid 

xörəklərinin istehsalı texnologiyasının mənimsələnməsi; məhsulların mexaniki emal edilməsinin 

texnoloji üsullarının və yarımfabrikatların hazırlanması üsullarının mənimsələnməsi; aşpaz və 

3-cü dərəcəli qənnad iş ixtisaslarının alınması. 

 

4-cü kurs – istehsalatda texnoloji prosesdə iştirakı və restoran təsərrüfatı məhsullarının 

keyfiyyətinin yoxlanmasını nəzərdə tutan istehsalat praktikası; əhalinin ehtiyaclarının 

öyrənilməsi əsasında aşpazlıq məhsullarının yeni növlərinin yaradılmasında iştirak;  texnoloji və 

köməkçi avadanlıqların effektiv istifadəsi üzrə tədbirlərin görülməsində iştirak; müasiq iqtisadi 

şəraitlərdə qida sənayesi müəssisələrinin iş xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi; tiplərini, istehsalat 

xarakterlərini və qüvvələrini nəzərə alaraq qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji təchizatının 

öyrənilməsi; qida sənayesi müəssisələrinin anbar təsərrüfatının, ümumi-texnoloji sxemin və 

məhsulların keyfiyyətinin göstəricilərinin öyrənilməsi. 

 

Ixtisas (dövlət) imtahanları 

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

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

yazılması pulsuzdur. 

 

Təhsili başa vurandan sonra işə düzəlmə perspektivləri 

Təhsili başa vurandan sonra tələbələr aşağıda göstərilmiş vəzifələri tuta bilər: qida 

məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması mərkəzinin rəhbəri və ya 

mütəxəssisi, restoranın direktoru, baş texnoloq,  restoran təsərrüfatı müəssisələrinin və qida və 

emaletmə müəssisələrinin mühəndis-texnoloqu, yoxlama-istehsalat laboratoriyasının müdiri, 

istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi xidmətlərinin mütəxəssisi. 

 

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 Qida texnologiyaları 

diplomunu alırlar.  

 

Sonradan təhsil almaq imkanları 

Tələbələr PİTU-da Qida texnologiyaları ixtisası üzrə təhsillərini davam edə bilər və ya 

istənilən başqa ali təhsil ocağında təhsillərini davam edib Qida texnologiyaları 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

