Azərbaycan-Avstriya Turizm Proqramı (AATP)
haqqında ümumi məlumat
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (ATMU)
4 İyul 2007-ci il tarixində Azərbaycan təhsil təcrübəsində ilk dəfə
olaraq Avstriyanın IMC (International Management Center) Krems
Tətbiqi Elmlər Universiteti (IMC Krems TEU) ilə ikili diplom üzrə
müqavilə imzalamışdır. Artıq, 13 ildir davamlı şəkildə fəaliyyət
göstərən proqramdan ümumilikdə 235 nəfər tələbə məzun olaraq
ATMU və IMC Krems TEU-nin diplomlarını əldə ediblər.

AATP proqramın üstünlükləri:
 Dörd ilin sonunda təhsilini AATP qrupunda müvəffəqiyyətlə başa vuran
tələbələrin iki diplom - yerli (ATMU) və beynəlxalq (IMC Krems TEU)
diplomlar əldə etməsi;
 Tədrisin bütünlükdə ingilis dilində olması;
 Dərslərin əksəriyyətinin Türkiyə, Avstriya, Almaniya, Portuqaliya, İspaniya,
Fransa, İtaliya, Yunanıstan, ABŞ, Meksika, Avstraliya və digər ölkələrdən olan
mütəxəssislər tərəfindən keçirilməsi;
 Avstriyada bir semestr müddətində mübadilə proqramında iştirak etmək
şansının olması;
 Proqramın məzunlarının təhsillərini daha ali pillələr üzrə Avropada davam
etdirmək imkanı qazanması.

Tələb olunan sənədlərin siyahısı:
 IELTS 5.5 sertifikatı və ya imtahana qeydiyyatdan keçmək barədə sənədin surəti
 Xarici passport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi
 3x4 ölçülü şəkil

(son 2 ayda çəkilmiş)

 CV (Europass formatında)
 Motivasiya məktubu (şablon sistemə onlayn yüklənmişdir, daxil olaraq yalnız bir neçə sualları
cavablandıracaqsınız)

 Esse

(sistemə daxil olaraq, motivasiya məktubundan dərhal sonra yazılmalıdır / esse mövzuları və yazılma

qaydaları)

 Məktəb attestatın ingilis dilində tərcüməsi və notarial təsdiqi (ATMU-nun Tədris-metodiki şöbəsinin
Qeydiyyat bölməsindən əldə edə bilərsiniz)

 Akademik Transkript

(ATMU-nun Tədris-metodiki şöbəsinin Qeydiyyat bölməsindən əldə edə bilərsiniz)

Qeydlər:
Qeyd 1: ATMU-nun Azərbaycan, rus və ingilis dili bölməsinin hər bir tələbəsi təhsilini birinci kursda
başa vuraraq Azərbaycan ali təhsil sisteminin tələblərinə əsasən məcburi fənləri tamamladıqdan sonra
və maksimum 2 kəsr olmaq şərti ilə AATP qrupunda təhsil almaq üçün müraciət edə bilər.
Qeyd 2: Müraciət edən tələbələr müsahibə nəticəsində seçiləcəkdir.
Qeyd 3: Turizm ixtisasından kənar ixtisaslar üzrə proqram çərçivəsində təhsil alacaq tələbələr üçün
təhsil müddətində əlavə dərs kreditlərinin yaranması mümkündür və bununla bağlı olaraq proqramda
iştirak üçün müraciət edən bütün tələbələrə ətraflı məlumat veriləcəkdir.
Qeyd 4: Birinci ili yerli proqram əsasında tamalayan tələbə digər üç ili AATP qrupunda tamamlayır.
Bu onun üçündür ki, Azərbaycanda bakalavriat müddəti 4 il, Avropada isə 3 ildir. AATP qrupunun hər
bir semestr müddəti 15 həftə və hər bir dərs müddəti isə 45 dəqiqədir.

Proqramla bağlı suallar yarandığı halda, h.jafarli@atmu.edu.az və international@atmu.edu.az
elektron poçt ünvanlarına müraciət edə bilərsiniz.

