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“Oteldә konsiyerj” ixtisası üzrә Tәhsil Proqramı (Kurikulum) 

1. Tәsnifat üzrә ixtisasın şifri (kodu): 030220 

2. Mәşğulluq tәsnifatında kodu: 4220 

3. Milli kvalifikasiyalar sәviyyәsi: 3 

4. Peşә tәhsili pillәsi: İlk peşә tәhsili 

5. İxtisasın qrupu: Mehmanxana işi 

6. İxtisasın әhatә etdiyi sahәlәr: İqtisadiyyat, xidmәt, avtomatika vә idarәetmә 

7. Qәbul şәrtlәri: Tam orta tәhsil 

8. Tәdris müddәti: Tam orta tәhsil bazasından 6 ay 

9. Attestasiya: Tәlәbәlәrin qiymәtlәndirilmәsi “Peşә tәhsili pillәsindә tәhsilalanların 

attestasiyasının aparılması Qaydası”na uyğun hәyata keçirilәcәk. 
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İxtisasın tәdris planı - modulların siyahısı 

Tәhsil müddәti: 6 ay (tam orta tәhsil bazası) 
İxtisas:  Oteldә konsiyerj 

№ Modullar/Fәnlәr 
Saatların 
miqdarı 

Kurs üzrә hәftәlik saatların 
miqdarı 
Hәftәlәr 

13 6 6 1 

1 
Şәxsi inkişaf vә karyera 
planlaşdırması 

38 2 2     

2 Xarici dildә ünsiyyәt 38 2 2     
3 Peşә etikası 38 2 2     
4 Ana dilindә ünsiyyәt 38 2 2     
  1-ci bölmә üzrә cәmi 152 8 8     
              
  İxtisas kursu (nәzәri) 285 15 15     

5 
İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik 
vә sağlamlıq qaydaları 

19 1 1     

6 Ön büroda konsiyerj xidmәtlәri 76 4 4     
7 Digәr şöbәlәrlә әmәkdaşlıq 57 3 3     
8 Konsiyerj işinin tәşkili 76 4 4     
9 Qonaqlarla iş 57 3 3     
              
  İstehsalat tәlimi 323 17 17     
              
  İstehsalat tәcrübәsi 240     40   
  2-ci bölmә üzrә cәmi 848 32 32 40 0 
              
  Mәslәhәt saatları 24         
              

  
Yekun: Tәlәbәlәrin mәcburi 
maksimum dәrs yükü 

1024 40 40 40 0 

 

 Vaxt büdcәsi üzrә ümumi mәlumat (hәftәlәrlә) 

Tәhsil müddәti I yarım il İmtahanlar Bayram günlәri Cәmi 
6 ay 25 1 1 hәftәyәdәk 27 

Yekun 25 1 1 27 
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Modulların spesifikasiyası 
 

Modulun adı: Şәxsi inkişaf vә karyera planlaşdırması  
Modulun kodu: 1 
Tәlim nәticәsi 1: Azәrbaycan cәmiyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә әsas qanunvericililik sәnәdlәrini şәrh 
edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Dövlәt vә özәl müәssisәlәrin fәrqini vә onların әsas xüsusiyyәtlәrini tәhlil edir. 
Tәlim nәticәsi 3: Karyera mәqsәdlәrini müәyyәn edir vә müasir iş axtarma vә müraciәt 
üsullarından istifadә etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: Әtraf mühitin mühafizәsi vә yanğınsöndürmә vasitәlәrinә dair ilkin tәdbirlәri tәtbiq 
edir. 
 
Modulun adı: Xarici dildә ünsiyyәt 
Modulun kodu: 2 
Tәlim nәticәsi 1: Gündәlik mәsәlәlәrlә bağlı sadә mövzularda şifahi ünsiyyәt qurur.  
Tәlim nәticәsi 2: Gündәlik mәsәlәlәrlә bağlı sadә mövzularda yazılı ünsiyyәt qurur.  
Tәlim nәticәsi 3: İxtisasına uyğun sadә terminlәrdәn istifadә edir. 
  
Modulun adı: Peşә etikası  
Modulun kodu: 3 
Tәlim nәticәsi 1: Etik anlayışları vә etiket qaydalarını şәrh edir.  
Tәlim nәticәsi 2: İşgüzar münasibәtlәrdә etik davranış normalarını tәtbiq edir.  
Tәlim nәticәsi 3: Qrup daxilindә sәmәrәli işlәyir.  
Tәlim nәticәsi 5: Әtraf mühiti qoruyur.  
  
Modulun adı: Ana dilindә ünsiyyәt 
Modulun kodu: 4 
Tәlim nәticәsi 1: Peşәkar ünsiyyәti tәhlil edir. 
Tәlim nәticәsi 2: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı şifahi ünsiyyәt qurur. 
Tәlim nәticәsi 3: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı ünsiyyәt qurur. 
Tәlim nәticәsi 4: Peşә mәsәlәlәri ilә bağlı yazılı materiallardan istifadә edir. 
  
Modulun adı: İş şәraitindә әmәk, tәhlükәsizlik vә sağlamlıq qaydaları 
Modulun kodu: 5 
Tәlim nәticәsi 1: İş yerindә әmәl edilәcәk tәhlükәsizlik tәdbirlәrini tәtbiq etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 2: Әmәk gigiyenası haqqında bilir.   
Tәlim nәticәsi 3: Alәtlәrlә vә elektrik avadanlığı ilә işlәyәrkәn әmәk tәhlükәsizliyi tәdbirlәrini bilir vә 
tәtbiq etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: İstehsalat zәdәlәnmәlәrinin növlәrini, yaranma sәbәblәrini bilir vә müvafiq 
tәdbirlәr görmәyi bacarır. 
  
Modulun adı: Ön büroda konsiyerj xidmәtlәri 

Modulun kodu: 6 
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Tәlim nәticәsi 1: Konsiyerjin turist üçün göstәrilәn xidmәtlәrini bilir. 
Tәlim nәticәsi 2: Konsiyerj işinin әhәmiyyәtini dәrk edir. 
Tәlim nәticәsi 3: Konsiyerj fәaliyyәti, onun strukturu vә xüsusiyyәtlәrini müәyyәn edir. 
  
Modulun adı: Digәr şöbәlәrlә әmәkdaşlıq 

Modulun kodu: 7 
Tәlim nәticәsi 1: Tәhlükәsizlik şöbәsi ilә olan әmәkdaşlıqda lazım olan әlaqәni qurur. 
Tәlim nәticәsi 2: Ön büro ilә yemәklәr vә içkilәr şöbәsi arasındakı әlaqәni müәyyәnlәşdirir. 
  
Modulun adı: Konsiyerj işinin tәşkili 

Modulun kodu: 8 
Tәlim nәticәsi 1: Konsiyerj işinin әsas qaydalarını vә işi tәşkil etmәyi bacarır. 
Tәlim nәticәsi 2: Konsiyerjin peşәkarlığına olan tәlәblәri bilir. 
Tәlim nәticәsi 3: Standartlara vә istәyә uyğun qonaqların xidmәtini tәşkil etmәyi bacarır. 
  
Modulun adı: Qonaqlarla iş  

Modulun kodu: 9 
Tәlim nәticәsi 1: Turizm vә mәdәniyyәt haqqında ümumi mәlumatları bilir. 
Tәlim nәticәsi 2: Yerlәşdirmә, qidalanma vә nәqliyyat terminlәrindәn istifadә etmәyi bacarır.  
Tәlim nәticәsi 3: Xidmәt zamanı müştәrilәrlә ünsiyyәt qurmağı bacarır. 
Tәlim nәticәsi 4: Qonaqpәrvәrlik sәnayesindәki tendensiyaları tәtbiq etmәyi bacarır. 
 
Modulun adı: İstehsalat tәlimi 

Modulun kodu: 10 

Tәlim nәticәsi 1: Qonaqlara konsiyerj xidmәtini tәşkil etmәyi bilir. 

Tәlim nәticәsi 2: Konsiyerj işinin әsas qaydalarını bilir vә işi yerinә yetirmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 3: Müvafiq biznes qurumlarını vә sәlahiyyәtli şәxslәri müәyyәn etmәyi vә xırda 
satınalmaların hәyata keçirilmәsi üçün qonaqlara yardım göstәrmәyi bilir.  

Tәlim nәticәsi 4: Zәruri hallarda rәhbәrliyin tәlәbi әsasında qeydiyyat vә qәbul bölmәsinә yardım 
etmәyi vә oradakı işlәri  idarә etmәyi bacarır. 

Tәlim nәticәsi 5:  Digәr şöbәlәr (FO-front office- ön büro, F&B- food and beverage- yemәklәr vә 
içkilәr, security- tәhlükәsizlik) ilә әmәkdaşlıq etmәyi bilir. 

Tәlim nәticәsi 6: Xidmәt zamanı qonaqpәrvәrlik sәnayesindәki tendensiyaları tәtbiq etmәyi bacarır.

 

Modulun adı: İstehsalat tәcrübәsi (iş yerindә öyrәnmә) 



6 
 

Modulun kodu: 11 

Tәlim nәticәsi 1: Qanunlar çәrçivәsindә qonaqların istәyini yerinә yetirәrәk onlara yüksәk 
sәviyyәdә xidmәti tәşkil edir. 

Tәlim nәticәsi 2: Tәhlükәzilik texnikası qaydalarına әsasәn konsiyerj işinin tәşkilini hәyata keçirir. 

Tәlim nәticәsi 3: Konsiyerj  mehmanxananın digәr şöbәlәri arasında olan әmәkdaşlığı normativ 
sәnәdlәrә uyğun olaraq hәyata keçirir. 

Tәlim nәticәsi 4: Konsiyerj xidmәt zamanı lobbinin bütün personalının işini koordinasiya edir vә 
xidmәt keyfiyyәtini artırmaq üçün lazımi tendensiyaları tәtbiq edir. 

 
 


