ISO 21001:2018. TƏHSİL TƏŞKİLATLARI TƏHSİL TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN İDARƏETMƏ
SİSTEMLƏRİ - TƏLƏBLƏR VƏ TƏTBİQ ÜZRƏ
RƏHBƏRLİK: “GİRİŞ” TƏLİMİ
MÜASİR DÖVRÜMÜZDƏ BEYNƏLXALQ STANDARTLARIN TƏTBİQİ GÜNDƏLİK HƏYATIMIZIN MÜXTƏLİF
SAHƏLƏRİNDƏ GENİŞ VÜSƏT ALMIŞDIR. BU TENDENSİYA TƏHSİL SEKTORUNDAN DA YAN KEÇMƏMIŞ,
TƏHSİLİN MƏZMUN, FORMA VƏ KEYFİYYƏTİNDƏ CİDDİ DƏYİŞİKLİKLƏRƏ SƏBƏB OLMUŞDUR. SON İLLƏR
TƏHSİL SEKTORUNU TƏMSİL EDƏN BİR SIRA MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN ONLARA XAS BEYNƏLXALQ
STANDARTLARIN HAZIRLANMASI İLƏ ƏLAMƏTDAR OLMUŞDUR.
ISO 21001:2018 beynəlxalq standart formal təhsil ilə məşğul olan təşkilatlara qarşı bir sıra tələblər irəli sürür. Onun
əsas məqsədi təhsil təşkilatlarının idarəetmə sisteminin effektiv tətbiqi yolu ilə şagird/tələbə, digər benefisiarlar və
işçi heyətin məmnuniyyətini artırmaqdan ibarətdir. Standart bağçalar, universitetlər, məktəblər, o cümlədən təhsil
xidmətlərinin gösərilməsi onların əsas fəaliyyət istiqaməti olmayan təşkilatlardakı peşəkar təlim şöbələrində də
tətbiq edilə bilər.

TƏLİMİN MƏQSƏDİ

TƏLİMİN FAYDALARI

İştirakçıları formal təhsillə məşğul olan təşkilatlarında tətbiq
olunmaq üçün hazırlanan ISO 21001 beynəlxalq standartı,
onun tələbləri və tətbiqi üçün zəruri biliklərlə təmin etmək

• ISO 21001:2018 standartı haqqında ümumi
məlumat;
• ISO 21001:2018 beynəlxalq standartların
tələblərini öyrənmək;
• TTİS tətbbiqinin müəssisə üçün faydalarını bilmək;
• ISO 21001 standartının tətbiqi üçün lazım olan
resursları müəyyənləşdirə və planlaşdıra bilmək;
• Öyrənənlərin tələblərinə cavab verən idarəetmə
sistemini qurmaq üçün zəruri biliklər əldə etmək;
• Müştəriləri onların tələblərini davamlı olaraq
ödəyən məhsul və xidmətlərlə təmin edə bilmək.

TƏLİM İŞTİRAKÇILARI
• ISO 21001 standart tətbiq olunan təşkilatın rəhbər
işçiləri və mütəxəssisləri;
• ISO 21001 standartını öz idarəetmə sisteminə tətbiq
etmək istəyən təşkilatlar;
• Təhsil sahəsində işləyənlər və digərli maraqlı şəxslər.

TƏLİMİN MÜDDƏTİ

TƏLİMƏ DAXİLDİR

TƏDRİS ÜSULLARI

Təlimin müddəti 14 saat olmaqla
canlı və ya onlayn formada keçirilir:

• Təqdimat kitabçası;
• ISO 21001:2018 Beynəlxalq
Standart (Azərbaycanca);
• Nahar;
• Şirniyyat və çay;
• Sertifikat (İştirakçı və ya
müvəffəqiyyət).

Təlim interaktiv formada keçiriləcək.
İştirakçıların keçirilən mövzuları
mənimsəmə səviyyəsini müəyyən
etmək üçün müxtəlif tapşırıqlar,
aralarında komanda ruhunu
formalaşdırmaq məqsədilə qrup
çalışmaları veriləcəkdir.

2 gün (10:00-17:00)
və ya
7 gün (19:00-21:00)

TƏLİMİN PROQRAMI

ÖDƏNİŞ QAYDALARI
Təlimə görə ödəniş qeydiyyat zamanı həyata keçirilir. İştirakçı ödəniş
etmədiyi müddətcə təlim üçün qeydiyyatdan keçmiş hesab edilmir.
Ödəniş istərsə nağd, istərsə də köçürmə yolu aparıla bilər.

Yüklə və
çap et!

İMTİNA QAYDALARI

GÜZƏŞT İMKANLARI

Təlimə qatılmaq istəyən şəxs hər hansı bir səbəbdən
dolayı təlim xidmətindən imtina edə bilər. Ancaq o,
Assosiasiyanı bu qərarı haqqında təlimə ən azı 7 gün
qalmış xəbərdar etməlidir. Bunun müqabilində ona
həyata keçirdiyi ödəniş tam həcmdə geri qaytarılır. Qeyd
edilən müddətdən gec təlimdən imtina edən şəxslərə
etdikləri ödəniş fors-major hadisələr istisna olmaqla, geri
qatarılmayacaqdır. Bunun əvəzində iştirakçı digər
tarixlərdə təşkil olunacaq eyni adlı təlimin iştirak edə
biləcəkdir.

• Assosiasiyanın üzvlərinə (üzvlük növünə uyğun
olaraq təlimin dəyərinin 15, 10 və 5%-I
həcmində);
• Ödəniş haqqını təlimin başlayacağı gündən
30 gün əvvəl həyata keçirən şəxslərə (təlimin
dəyərinin 5 %-I həcmində);
• İki və daha artıq şəxslə təlimə qatılanlara
(təlimin dəyərinin 5%-i həcmində);
• Tələbə və magistrlara (təlimin dəyərinin 5 %-I
həcmində).

TƏLİMİN SONUNDA
VERİLƏCƏK SƏNƏDLƏR
Təlimin sonunda keçirilən mövzular üzrə imtahan təşkil ediləcəkdir. İmtahandan uğurla keçən şəxslərə təlimi
müvəffəqiyyətlə bitirmələri haqqında sertifikat təqdim ediləcəkdir. Təşkil olunmuş imtahandan uğurla keçə
bilməyənlərə isə “İştirakçı sertifikatı” veriləcəkdir.

ƏLAQƏ ÜSULLARI
Siz bizimlə aşağıda əlaqə üsullarının köməyilə əlaqə saxlayıb təlim üçün
qeydiyyatdan keçə bilərsiniz:
+994 12 480 28 47

+994 55 220 94 09

training@aqa.az

www.linkedin.com/company/azerbaycan-keyfiyyet-assosiasiyasi
www.facebook.com/KeyfiyyetAssosiasiyasi

