“Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin 1.1.1-ci yarımbəndi (Əmək
bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən edilməsi və kadr tələbatının proqnozlaşdırılması) üzrə yaradılmış İşçi
Qrupunun 2017-ci il üzrə təfsilatlı
Tədbirlər Planı

Tədbirin adı

İcra müddəti
(aylar
göstərilməklə)
Strateji hədəf 1. İşəgötürənlərin peşə təhsili və təlimi sisteminə inteqrasiyası
N

Əsas icraçı

Digər icraçılar

1.1. İşəgötürənlərlə tərəfdaşlığın qurulması
1.1.1.

Əmək bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən
edilməsi və kadr tələbatının proqnozlaşdırılması

2017-2018

1.1.1.2.

İşçi qrupun iclaslarının keçirilməsi və tapşırığın icrası ilə bağlı

iyul, sentyabr,

müzakirələrin aparılması

dekabr

1.1.1.3

Milli Observatoriyanın yaradılması

2017-2018

1.1.1.4.

Observatoriyanın yaradılması ilə bağlı zəruri normativ-hüquqi

Sentyabr-

aktların

layihələrinin

və

(ya)

qanunvericiliyə

əlavə

və

dekabr

Əmək bazarının təhlili əsasında tələb və təklif nəzərə alınmaqla

dekabr

dəyişikliklərə dair təkliflərin hazırlanması
1.1.1.5.

təhsil sistemi ilə əmək bazarının uzlaşdırılması ilə bağlı

Əmək və Əhalinin Təhsil Nazirliyi,
Sosial Müdafiəsi
İqtisadiyyat Nazirliyi,
Nazirliyi
Azərbaycan
Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Milli
Konfederasiyası,
aidiyyəti qurumlar

proqnozlaşdırma sistemin hazırlanması (forcast və foresight) ilə
bağlı təkliflərin verilməsi
1.1.1.6.

Yeni iş yerlərinin yaradılması barədə məlumatların yalnız dövlət

dekabr

məşğulluq xidməti orqanlarına verilən vakansiyalarla təsdiq
olunduqdan sonra Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilməsi
qaydasının tətbiq edilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanması
1.1.1.7.

Əmək bazarının təhlili və proqnozlaşdırılması əsasında ali, orta

dekabr

və peşə təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun əmək bazarının
real və perspektiv tələblərinə uyğunlaşdırılması mexanizminin
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin verilməsi
1.1.1.8.

Peşə standartlarının tərtibi və tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi
əsasların hazırlanması, təsdiqi və təşviqi ilə bağlı təkliflərin
verilməsi

dekabr
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Strateji hədəf 1. İşəgötürənlərin peşə təhsili və təlimi sisteminə inteqrasiyası
1.1. İşəgötürənlərlə tərəfdaşlığın qurulması
1.1.1.

Əmək bazarında strateji məşğulluq sahələrinin müəyyən
edilməsi və kadr tələbatının proqnozlaşdırılması

2017-2018

1.1.1.1.

İşçi qrupun iclaslarının keçirilməsi və tapşırığın icrası ilə bağlı
müzakirələrin aparılması

fevral, iyun,
sentyabr,
dekabr

1.1.1.2.

Milli Observatoriyanın yaradılması ilə bağlı hazırlanan normativhüquqi sənədlərin müvafiq qurumlarla razılaşdırılması və qəbul
edilməsi üçün aidiyyəti orqanlar qarşısında məsələnin
qaldırılması

fevral-may

1.1.1.3

Kadr tələbatının öyrənilməsi məqsədilə regionlar üzrə prioriotet
sahələr üzrə məlumatların əldə olunması

aprel

Əmək və Əhalinin Təhsil Nazirliyi,
Sosial Müdafiəsi
İqtisadiyyat Nazirliyi,
Nazirliyi
Azərbaycan
Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Milli
Konfederasiyası,
aidiyyəti qurumlar

1.1.1.4.

Milli observatoriyanın yaradılması

1.1.1.5.

Əmək bazarının təhlili əsasında tələb və təklif nəzərə alınmaqla
təhsil sistemi ilə əmək bazarının uzlaşdırılması ilə bağlı
proqnozlaşdırma sistemin hazırlanması (forcast və foresight)

iyun

1.1.1.6.

İqtisadiyyatın prioritet sahələrində əmək bazarının tələbatının
ayrı-ayrı regionlar üzrə formalaşdırılması istiqamətində təhlillərin
aparılması

yanvar-iyun

1.1.1.7.

Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birlikdə “şagirdlik” (apprenticeship)
(ağır sənaye və maşınqayırma sahələrində) layihəsinin
Azərbaycanda pilot çərçivədə tətbiqi və nəticələr əsasında
gələcək illərdə bu sistemin respublika üzrə tətbiqinə dair
təkliflərin hazırlanması
Peşə standartlarının tərtibi və tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi
əsasların hazırlanması, təsdiqi və təşviqi ilə bağlı təkliflərin
verilməsi
Yeni iş yerlərinin yaradılması barədə məlumatların yalnız dövlət
məşğulluq xidməti orqanlarına verilən vakansiyalarla təsdiq
olunduqdan sonra Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edilməsi
qaydasının tətbiq edilməsi
Regionlar üzrə əmək ehtiyatları balansının tərtib edilməsi

Iyul-dekabr

1.1.1.8.

1.1.1.9.

1.1.1.10.
1.1.1.11

Ölkədaxili miqrasiya üzrə statistik göstəricilərin hazırlanması,
əmək resurslarının, ölkədaxili miqrasiyasının monitorinqinin
aparılması imkanlarının araşdırılması və təşkili ilə bağlı təkliflərin
verilməsi

sentyabrdekabr

yanvar-iyun

sentyabr

dekabr
fevral-oktyabr

1.1.1.12.

1.1.1.13.
1.1.1.14.

1.1.1.15.

1.1.1.16.

1.1.1.17.

Peşə təhsilinin inkişaf etdirilməsi və əməyin gələcək sferası
baxımından
gələcəkdə
tələb
olunacaq
peşələrin
müəyyənləşdirilməsi
Səriştələrin tanınması sisteminin formalaşdırılması ilə bağlı
təkliflərin verilməsi
İnnovativ layihələrin dəstəklənməsi məqsədilə beynəlxalq
təcrübə əsasında biznes inkubatorların yaradılması üzrə
təkliflərin hazırlanması
Peşəyönümü işinin gücləndirilməsi, bu sahədə potensialın
artırılması və beynəlxalq standartlara uyğun qurulması
məqsədilə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və təkliflərin
verilməsi
Peşə təhsili müəssisələrində və ixtisasartırma kurslarında axşam
təhsilinə olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi, bu sahədə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
İşsizlərin əmək bazarında tələb olunan sahələr üzrə yeni
bacarıqları əldə etməsi üçün modul tipli çevik kurslar,
işləyənlərin səriştəsinin artırılması və özünüinkişaf imkanlarının
yüksəldilməsi üçün ixtisasartırma kursları, eləcə də əhalinin
istənilən təbəqəsi üçün müəyyən sahələr üzrə təlim kurslarının
təşkil ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı təkliflərin
verilməsi

yanvar-iyun

may
avqust-noyabr

sentyabrnoyabr

avqust-oktyabr

sentyabrdekabr

