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Təhsil 
 

2016 – 2017 
Paul-Valery Universiteti, Montpellier, Fransa/Rəqəmsal cəmiyyət; Rəqəmsal vasitəçilik və 
pedaqoji mühəndislik/Magistratura1 (distant təhsil) 

 
2012 – 2016 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti/Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi/Magistratura (qiyabi) 
 
2013 (sentyabr) 

Xəzər Universiteti,Bakı/İdarəetmə qərarlarının verilməsi məqsədilə şagirdlərin qiymətləndirmə 
nəticələrinin araşdırılması/professional inkişaf 

 
2006 – 2010 

Azərbaycan Dillər Universiteti/Tərcümə/Bakalavr 
 
 

Peşəkar təcrübə 
 

2018 mart – ... 
Aparıcı məsləhətçi 
Test Bankı Sektoru/ Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Vəzifə öhtəlikləri: 

 Ali təhsil və Dövlət Qulluğu bazası üçün yoxlama-ölçmə materialları bazasının idarə edilməsi 

 Qapalı şəraitdə imtahan materiallarının hazırlanması (texniki heyət) 

 Müxtəlif tipli imtahanlar üçün sualların hazırlanması 

 Test tapşırıqlarının texniki tələblərə uyğunluğunun yoxlanması 
 

2017 (sentyabr) – 2017 (dekabr) 
Fransız dili müəllimi 
Sosial və Humanitar elmlər fakültəsi/ Xəzər Universiteti 
Vəzifə öhtəlikləri: 

 Xarici dil (fransız dili) fənni üzrə dərs proqramının (syllabus) hazırlanması 

 Tələbələrlə dərslərdən əlavə söhbət klublarının və imtahan öncəsi məsləhət saatlarının 
təşkili 

 Tədris etdiyi fənn üzrə imtahan materiallarının hazırlanması, imtahanlarda nəzarətçi 
qismində iştirak 

 
 
 



2017 – 2018 
Baş mütəxəssis 
Test Bankı Sektoru/ Dövlət İmtahan Mərkəzi 
Vəzifə öhtəlikləri: 

 Qapalı şəraitdə imtahan materiallarının hazırlanması (texniki heyət) 

 Müxtəlif tipli imtahanlar üçün sualların hazırlanması 

 Test tapşırıqlarının texniki tələblərə uyğunluğunun yoxlanması 
 

2012 – 2016 
Aparıcı məsləhətçi 
Yoxlama-ölçmə materialları bazasının yaradılması və ekspertizası şöbəsi/ 
Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 
Vəzifə öhtəlikləri: 

 Mütəxəssislərin cəlb edilməsi və onların test tapşırıqlarının hazırlanması və ekspertizası ilə 
bağlı təlimatlandırılması 

 Qiymətləndirmə materiallarının ekspertizasının təşkili və həyata keçirilməsi 

 Qapalı şəraitdə fransız dili üzrə ekspert qismində iştirak 

 Müxtəlif təyinatlı imtahanlarda məsul şəxs qismində iştirak 

 Fransız dili üzrə testlər bazası üzərində yoxlamanın həyata keçirilməsi 
 

2010 – 2012  
Məsləhətçi 
Ali təhsil üzrə Yoxlama-ölçmə materiallarının hazırlanması şöbəsi/Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət 
Komissiyası 
Vəzifə öhtəlikləri: 

 Müxtəlif fənlər üzrə kuratorluq 

 Bakalavr bazası üzrə qəbul edilən test tapşırıqlarının idarə edilməsi 

 Kuratoru olduğu fənlər üzrə test bankının təftişi 
 
QEYD: Fransız dili üzrə “Le français pour tous” adlı metodik vəsaitin həmmüəlliflərindən biri, müxtəlif zamanlarda 

fransız-azərbaycan, azərbaycan-fransız dili istiqamətləri üzrə sənədlərin və müxtəlif təyinatlı materialların (tikinti, 
texniki və s.) tərcüməsi, Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil etdiyi müxtəlif imtahanlarda təyinatı üzrə (imtahan 
rəhbəri, ümumi imtahan rəhbəri, məsul şəxs və s.) iştirak, DELF B2 səviyyəli beynəlxalq diplom sahibi 

 

Şəxsi bacarıqlar.............................................................................. 
 

Dillər 
 

Azərbaycan: ana dili Türk: istifadəçi 
Fransız: akademik  İngilis: anlama 
Rus: anlama 

Kompyuter bacarıqları 
 

Suite Microsoft Office et Windows: yüksək səviyyə 

Təşkilati bacarıqlar 
 

Komandada işləmək bacarığı, qrup işini təşkil etmək bacarığı, motivasiya bacarığı 

Maraq dairəsi 
 

Ədəbiyyat, səyahət, incəsənət (əl işləri), üzgüçülük 


