
ALLEGATO 1 / ƏLAVƏ 1

DETTAGLI ƏTRAFLI
Punteggio massimo /  
Maksimal qiymətləndirmə

TITOLI DI STUDIO TƏHSİL İXTİSASLARI 
Laurea Triennale (Requisito minimo di ammissione) Bakalavr (Bachelor) - qəbul üçün minimal tələb 0

laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) o diploma di diploma di laurea Magistr 1
Dottorato e/o Master post laurea (Es. MBA o equivalente) (diplomi) Master (MBA və ya ekvivalent sayılan) və ya Doktorantura (PHD) 1

ÜMUMİ (Maksimum) 2

ESPERIENZA PROFESSIONALE İŞ TƏCRÜBƏSİ 
Esperienza professionale svolta, in qualsiasi forma contrattuale, anche in stage 
e/o interinale, presso  ICE Agenzia, Ambasciata d'Italia e altre Ambasciate, 
Organizzazioni internazionali per un periodo di effettivo servizio anche non 
continuativo di almeno 6 mesi negli ultimi 5 anni (da 6 a 12 mesi 1 pt; superiore a 
12 mesi 2 punti)  Le attivita' dovranno essere certificate dal datore di lavoro o con 
copia dei contratti o con copia dei certificati di stage

Son 5 ildə, ICE Agentliyi, İtaliya Səfirliyi,digər Səfirliklər və Beynəlxalq 
Təşkilatlarda davamlı olmasa da xidmət müddəti ən azı 6 ay olan (6 -12 ay - 
1 bal; 12 aydan yuxarı - 2 bal) hər hansı bir müqavilə formasında, həmçinin 
staj və/ və ya müddətli peşəkar təcrübə                                               
Göstərilən xidmətlər, öncəki iş yerindən arayış və ya müqavilələrin nüsxəsi  
və ya təcrübə sertifikatları ilə təsdiq olunmalıdır. 2

Precedenti esperienze di lavoro, negli ultimi 3 anni per analoghe posizioni e 
responsabilita'  presso aziende private per periodi continuativi di almeno 12 mesi 
(da 12 a 24  1 punto, superiore a 24 mesi 2 punti. Le attivita' dovranno essere 
certificate dal datore di lavoro o con copia dei contratti.

Son 3 ildə, özəl şirkətlərdə eyni vəzifə və öhdəlikləri olan, xidmət müddəti 
ən azı davamlı 12 ay olan (12-24 ay - 1 bal, 24 aydan yuxarı - 2 bal) iş 
təcrübəsi                                                                                  Göstərilən 
xidmət, öncəki iş yerindən arayış və ya müqavilələrin nüsxəsi ilə təsdiq 
olunmalıdır 2
ÜMUMİ (Maksimum) 4

PROVA SCRITTA YAZILI MÜSABİQƏ
Domande a risposta breve e test a risposta multipla su: Attualità economica, 
Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione (ICE Agenzia ed altre 
Istituzioni, attività e funzionamento), Marketing internazionale. La prova sarà in 
lingua inglese.

Qeyd olunan mövzularla bağlı suallara ingilis dilində qısa cavab və test: 
iqtisadi vəziyyət, beynəlmiləlləşdirilmə təşviqi ilə məşğul olan italyan 
qurumları (ICE Agentliyi və digər qurumlar, fəaliyyətlər), Beynəlxalq 
Marketinq. 20

Test in inglese a risposta multipla İngilis dilində test 12
Traduzione di un testo dall'azero all'italiano Azərbaycan- italyan dilinə mətn tərcüməsi 8
Traduzione di un testo dall'inglese all'azero İngilis-azərbaycan dilinə mətn tərcüməsi 20

ÜMUMİ (Maksimum) 60

PROVA ORALE ŞİFAHİ MÜSABİQƏ
Conversazione in Italiano intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün italyan dilində müsahibə 8
Conversazione in inglese sulle materie tecniche oggetto della prima prova 
Attualità economica, Sistema italiano di promozione dell'internazionalizzazione 
(ICE Agenzia ed altre Istituzioni, attività e funzionamento), Marketing 
internazionale

İlk yazılı müsabiqənin əhatə etdiyi texniki mövzularda ingilis dilində 
müsahibə: iqtisadi vəziyyət, beynəlmiləlləşdirilmə təşviqi ilə məşğul olan 
italyan qurumları (ICE Agentliyi və digər qurumlar, fəaliyyətlər), Beynəlxalq 
Marketinq  14

Conversazione in Azero intesa a verificare il livello di conoscenza della lingua) 

Dil biliyi səviyyəsini yoxlamaq üçün azərbaycan dilində müsahibə 

8

Prova pratica di uso del personal computer

Kompüter biliklərinin yoxlanılması üçün praktik sınaq

4
ÜMUMİ (Maksimum) 34

MAKSİMAL BAL 100


