Tələbə Təqaüd Proqramı – 2018/2019

“Nort Vest Konstrakşn” MMC-dən Tələbə Təqaüd Proqramı
“Nort Vest Konstrakşn” MMC təqaüdü Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

və Bakı Mühəndislik Universitetinin bakalavr pilləsində aşağıda siyahısı verilmiş ixtisaslar
üzrə təhsil alan tələbələrə “Nort Vest Konstrakşn” MMC tərəfindən müəyyən olunmuş
tələblərə uyğun olduğu halda müvafiq qaydada verilir.

Bakı Mühəndislik Universiteti üzrə ixtisaslar:
• Biznesin idare edilməsi – Azərbaycan / İngilis
• İnşaat Mühəndisliyi - Azərbaycan / İngilis

• Mexanika Mühəndisliyi – Azərbaycan / İngilis

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti üzrə ixtisaslar:
• Memarlıq
• Dizayn

• İnşaat mühəndisliyi

• Elektrik mühəndisliyi

• Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi

• Yer quruluşu torpaq və şəhər kadastrı

• Tikinti materialları və məmulatlarının texnologiyası mühəndisliyi

• Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi
• Biznesin idarə edilməsi

• Mexanika mühəndisliyi
Təqaüdün məqsədi:

• “Nort Vest Konstrakşn” MMC üçün vacib olan ixtisaslara gəncləri cəlb etmək;

• Ali təhsilin nüfuzunu möhkəmləndirmək, istedadlı, perspektivli tələbələrin

potensialının realizəsinə dəstək olmaq, onların sosial müdafiəsini gücləndirmək;
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• Tələbələrin bilik, təcrübə və təşəbbüskarlıqlarını artırmağa həvəsləndirmək;

• İstedadlı tələbələrin tədris planlarında nəzərdə tutulan tədris-tanışlıq və istehsalat

təcrübələrini “Nort Vest Konstrakşn” MMC-nin layihələrində keçməsinə şərait yaratmaq;

• Universiteti müvəffəqiyyətlə bitirmiş yüksək bilikli məzunları “Nort Vest

Konstrakşn” MMC-də ixtisası üzrə işlə təmin etmək.

• Təqaüd Müsabiqə keçirilən tədris ilinin yanvar-iyun ayları (6 ay) üzrə verilir.

• Tələbə akademik məzuniyyətə çıxdıqda, Universitet-dən xaric olunduqda, başqa ali təhsil

müəssisəsinə keçdikdə/köçürüldükdə, təqdim etdiyi sənədlərdə saxtakarlıq aşkar olunduqda, başqa

ixtisasa keçdikdə/köçürüldükdə, başqa kommersiya təşkilatının təqaüdünü aldıqda Təqaüdün
ödənilməsi dayandırılır.

• Təqaüd Təqaüdçüyə fərdi plastik bank kartı vasitəsilə ödənilir.

• Təqaüdçü üçün fərdi plastik bank kartının açılması “Nort Vest Konstrakşn” MMC-

nin hesabına təmin edilir.

• Təqaüd Tələbələrin seçilməsi üzrə “Nort Vest Konstrakşn” MMC-nin İnsan

Resursları Departamentinin keçirdiyi müsahibədən müvəffəqiyyətlə keçən Tələbələrə
verilir.

Təqaüd almağa iddiaçı olmaq üçün Tələbə aşağıda qeyd olunan bütün şərtlərə

cavab verməlidir:
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır;

• Tələb olunan ixtisaslar üzrə bakalavr 4-cü kursda əyani təhsil almalıdır;

• Son 2 semestrdə "kafi" qiyməti olmamaq şərtilə, bütün təhsil müddətində 2-dən

artıq "kafi" qiyməti olmamalı, qalan bütün qiymətləri "yaxşı" və ya "əla" olmalıdır;
• Başqa kommersiya təşkilatının təqaüdünü almamalıdır;

• Digər tikinti şirkətlərinin hər hansı birində çalışmamalıdır.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən tələbələr mövzu yerində “Tələbə Təqaüd
Proqramı” yazmaqla, müsabiqədə iştirak etmək istədiklərinin təsdiqini, şəxsiyyət
vəsiqəsinin, qiymət kitabçasının və motivasiya məktubunu (150 sözdən az
olmayaraq) hr@nwconstruction.com elektron ünvanına göndərməlidirlər.
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Müsabiqənin Keçirilmə Qaydaları:
•

Müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı elan “Nort Vest Konstrakşn” MMC-nin veb-

səhifəsində və sosial şəbəkə səhifələrində paylaşılır.
•

Müsahibəyə buraxılan tələbələrə e-mail vasitəsilə məlumat göndəriləcək.

Müsabiqənin qaliblərinin siyahısı “Nort Vest Konstrakşn” MMC-nin veb-səhifəsində və sosial
şəbəkə səhifələrində paylaşılacaq
•

Müsabiqə 2 turda – İxtisas sahəsi üzrə test imtahanı və ingilis dili imtahanı (2-ci

tur) “Nort Vest Konstrakşn” MMC-də müsahibə yolu ilə keçirilir.
•
•

1-ci turda tələb olunan balı toplayan namizədlər 2-ci tura-müsahibəyə buraxılır.
Müsahibəyə
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bileti və qiymət kitabçasının əslini götürməlidirlər.
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Bizimlə əlaqə:
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Telefon: +99 12 404 88 22 / +994 12 04 88 22
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