Onlayn müsahibə mərhələsi

Onlayn müsahibədə iştirak edən namizəd üçün Təlimat:
- Namizəd onlayn müsahibədə (bundan sonra müsahibə) iştirakını şəxsi səhifəsində elektron
ünvanını qeyd edərək təsdiq edir. Bundan sonra müsahibənin keçirilməsi tarixi barədə
namizədin şəxsi səhifəsinə məlumat göndərilir. Namizəd müsahibənin keçirildiyi vaxtda elektron
ünvanına (mail) daxil olan keçid (link) vasitəsilə videozəngə qoşulur.
- Namizəd videozəngə kompüter, telefon və ya planşet vasitəsilə qoşula bilər.
- Kompüterdə elektron ünvana daxil olaraq müsahibə keçidi vasitəsilə videozəngə qoşulan
namizədin heç bir proqramı endirməsinə ehtiyac yoxdur (Videotəlimatı izləməyiniz tövsiyə
olunur).
- Telefon və ya planşetdə (android və ya İOS əməliyyat sistemi olan) videozəngə qoşulan
namizədlər öncədən Microsoft Teams proqramını endirməlidirlər. Proqramda istifadəçi hesab
yaratmağa ehtiyac yoxdur (Videotəlimatı izləməyiniz tövsiyə olunur).
- Müsahibədə namizədlərin peşəkar kompetensiyaları, psixoloji hazırlığı və ümumi dünyagörüşü
müsahibə proqramına uyğun olaraq müvafiq komissiya tərəfindən yoxlanılacaq.
- Texniki səbəblərdən dolayı namizəd tərəfindən videozəngin qəbul edilməsində və ya
müsahibənin gedişatında problem yaranarsa, köməklik olunacaq, bağlantı üçün yenidən cəhd
ediləcəkdir.

Onlayn müsahibədə vacibdir:
- Namizəd videozəngi qəbul etdiyi cihazın (kompüter, telefon və ya planşet) internetə çıxışının və
ön kamerasının işlək vəziyyətdə olmasına tam əmin olmalıdır.
- Müsahibədə yalnız qulaqcıqdan istifadə olunmalıdır.
- Namizəd birbaşa kameraya baxıb sualları cavablandırmalıdır. Müsahibə zamanı namizədin üzü
tam görünməli, nitqi aydın eşidilməlidir.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi və təhsil haqqında sənəd müsahibə zamanı namizədin yanında olmalıdır.
- Müsahibədə iştirak edən namizədə kənardan müdaxilə olunmamalı, ekran qarşısında yalnız özü
olmalı, qarşısında əlavə əşyalar olmamalıdır.
- Namizəd olduğu mühitdə əlavə səsləri təcrid etməli və ya minimuma endirməlidir.
- Müsahibə zamanı ətrafda olan digər cihazlar söndürülməlidir. (Telefonla müsahibə zamanı digər
proqramlar səssiz rejimə keçirilməlidir.)
- Müsahibə gedişatında namizəd komissiya üzvlərinin tələbi olmadan videozəngi tərk
etməməlidir.

Xəbərdarlıq: Aşağıdakı hallar namizədin onlayn müsahibə nəticəsinin ləğv edilməsi
üçün əsasdır.
- Müsahibədə namizədin əvəzinə başqası iştirak edərsə;
- Namizədin təhsil sənədinin dövlət nümunəli olmadığı və ya diplom üzrə ixtisasının qeyripedaqoji olduğu aşkarlanarsa;
- Müsahibənin keçirilməsi ilə bağlı namizəd üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməzsə,
yuxarıdakı tələbləri pozarsa və müsahibənin gedişatına mane olarsa;
- Namizəd tərəfindən müsahibənin foto və video çəkilişi həyata keçirilərsə, habelə həmin foto və
video materiallar internetdə, sosial şəbəkələrdə və ya digər açıq mənbələrdə yerləşdirilərsə.

