


BU DÜNYADA ŞÖHRƏT QAZANIN
ÖZ RƏİSİNİZ ÖZÜNÜZ OLUN,
QƏRAR SAHİBİ OLUN!

Avtoidman yarışlarının idarə edilməsi

Təqdimat və ünsiyyət qabiliyyəti

Karyera qurma

Marketinq

İdarəetmə sənəti –
Uğurlu konsepsiyalar və strategiyalar

İşgüzar İngilsi dili



Onlayn təhsil almaq fiziki olaraq 
sinif dərslərinə getmək qədər 

yaxşıdırmı?

Əgər kifayət qədər pul qazanıramsa 
mənə öyrənmək niyə lazımdır?

Yenidən məktəbə getmək mənim 
üçün çox gec deyilmi?

şəxsi inkişaf şövqü hər kəsdə vardır, lakin 
bu xüsusilə şəbəkəçilərdə özünü biruzə 
verir. Gələcəyə sərmayə qoymaq maliyyə 
qazancının fövqündə dayanır. Gələcəyinizə 
sərmayə qoymaq özünüzə sərmayə 
qoymaqdır; bu isə şəxsi keyfiyyətlərin 
yaxşılaşması və fasiləsiz təhsil deməkdir.

Swiss eLearning Institute-un tədris prinsipi 
“fasiləsiz təhsil” konsepsiyasına əsaslanıb; 
bu, peşəkar və ya şəxsi sahədə əlavə 
təkmilləşmə təqdim etmək üçün müəyyən 
edilmiş orta məktəb sonrası təhsil 
proqramıdır.

Həyatda həmişə öyrənənlər ən çox 
qazananlar olurlar. Onlar bu həyatın, 
öz mürəbbilərinin, öz tay-tuşlarının 
və öz təcrübələrinin tələbələridirlər. 
Onların “fincanları hər zaman 
boş olub” öyrənmək üçün dolmaq 
istəyir. Onlar hər fürsətdə özlərini 
təkmilləşdirmək axtarışındadırlar. RYTHM-
in konsepsiyasına uyğun olaraq onlar 
həm öz mənafeyi həm də ətrafındakıların 
mənafeyi naminə hər cəhətdən yüksəlişə 
nail olmağa can atırlar. 

Swiss eLearning Institute-da kurslar məhz 
o tip insanlar üçün düşünülmüşdür ki, 
onlar ya nəyəsə nail olmağa can atırlar, 
ya da artıq buna nail olurlar. Öyrənmək və 

Bəs mənə dərəcə verməyən 
kursdan nə dəyər əldə edəcəm?



Hər kəs fasiləsiz təhsil kurslarını davam 
etdirməkdən faydalana bilər, lakin 
fasiləsiz təhsil kurslarının qeyri-rəsmi 
xarakteri və münasibliyi peşələri daimi 
olaraq inkişafda olanlar, xüsusilə də 
şəbəkəçilər üçün xüsusi üstünlük verir. 
Biz ilk olaraq özümüzü kamilləşdirdikcə, 
həyatımızı əhatə edən digər məqamlar da 
təkmilləşir. Sağlam fikir sağlam bədənə 
şərait yaradır, bu isə sağlam, zəngin 
həyata gətirib çıxarır. 

Ancaq sizin nə vaxt əsaslara qayıtmağa 
və təməl bacarıqlarınız üzərində 
kamilləşməyə vaxtınız olur? Bəs məşğul, 
qətiyyətli şəbəkəçi birdən birə hər şeyi 

atıb necə məktəbə gedə bilər? Bütün 
bunlarla bərabər, şəbəkə marketinqinin 
gücü universitet ixtisası kimi ilkin şərt və ya 
“diplom” adlanan kağız parçası olmadan 
öyrədilə və təkrarlana bilməsindədir. Bəs, 
əgər öyrənməriksə həyatın nə mənası olar? 

Məhz bu məqsədlə QNeT uğurlu 
şəbəkəçini formalaşdıran bacarıqları 
İsveçrənin aparıcı onlayn universiteti olan 
SMC Universitetindəki tədris ekspertləri və 
aparıcı professorlarla bir araya gətirmişdir. 
Swiss eLearning Institute etiraf edir ki, 
ənənəvi universitetlərə və ya sinif otaqlarına 
xas ciddi struktura və sıx qrafikə malik 
tədris mühiti şəbəkəçilərin sürətlə inkişaf 



¿POR QUé eLeARNING?

edən, dinamik və mütəhərrik həyatına 
və iş rejiminə uyğun gəlmir. Normal sinif 
otağından fərqli olaraq, eLearning peşəkar 
inkişaf üçün işlənib hazırlanmış münasib və 
qeyri-rəsmi tədris mühiti təklif edir. Swiss 
eLearning Institute müasir şəbəkəçilər 
üçün ibtidai səviyyədən tutmuş irəli 
səviyyəyə qədər mükəmməl kurslar təklif 
edir. 

Bugün özünüzü təkmilləşdirin və 
nəticəsini öz işinizdə görün. Öz şəxsi və 
komandanızın insan resurslarına sərmayə 
qoyun. Öz gələcəyiniz üçün sərmayə 
qoyun və ətrafınızdakıların inkişafına yardım 
edin.

Swiss eLearning Institute harada yerləşir?
Swiss eLearning Institute İsveçrənin aparıcı onlayn biznes məktəbi tərəfindən 

yaradılmış internet əsaslı qabaqcıl platformada yerləşir.

Sizi şəbəkəçi edən nədir Sizi eLearning tələbəsi edən nədir
•  Dinamik və qabaqcıl həyat tərzi •  Fəal və məhsuldar həyat tərzi
•  Dəyişilmək üçün çeviklik və uyğunlaşma •  Biliyi artırmaq istəyi
•  Fərq yaratmaq arzusu •  Uyğunlaşma və dözümlülük
•  Həyatını irəlilətmək və •  Özünü təkmilləşdirməyə canatma
    dəyişmək istəyi 



ÖYRƏNMƏKDƏN ZÖVQ ALIN

Şəxsi kamilliyə yönəlmiş 
mükəmməl və maraqlı kurslar

Münasib vaxt qrafiki

Tədris kampuslarına 
gediş-gəlişsiz

Şəbəkə peşəkarları VƏ alimləri 
tərəfindən xüsusi tələblər əsasında 
tərtib olunmuş tədris planı

İstədiyiniz rahatlıq şəraitində 
öyrənmək imkanı

Kursu bitirdikdən sonra müvafiq 
sertifikatın verilməsi



Swiss eLearning Institute-da kurslar İsveçrənin 
aparıcı onlayn universitetti olan SMC Universitetinin 
dünyaca məşhur müəllimləri, alimləri və sahə 
peşəkarları tərəfindən hazırlanmışdır. SMC 
Universiteti QNeT-in təhsil tərəfdaşı olub, Swiss 
eLearning Institute-un elmi-tədris bazasının 
bütövlüyünü təımin edir və bu da öz növbəsində 
gündəlik həyatda və biznesdə dərhal tətbiq edilə 
bilən birbaşa səriştə və bacarıqları mənimsəməyə 
şərait yaradan kurslar təqdim etməyə imkan verir. 
Swiss eLearning Institute gərgin iş rejimi və dinamik 

SWISS eLeARNING INSTITUTe HAQQINDA

DÜNYANIN QABAQCIL ONLAYN İNSTİTUTU
həyat tərzinə malik insanlar üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış kurslar təqdim edən internet əsaslı 
tədris portalı təklif edir. Sizin kurslara qəbulunuz 
və kursları bitirməyiniz hər müvafiq sahə üzrə 
bacarıqlarınızı çoxaldacaq və ümumi səriştə və 
qabiliyyətinizə dəyər qatacaqdır. Kurs üzrə bütün 
tələblərə cavab verdikdən sonra Swiss eLearning 
Institute-un müvəkkil şəxsi tərəfindən sizə 
Müvəffəqiyyət Şəhadətnaməsi təqdim ediləcəkdir, 
bu isə sizin gələcəyiniz üçün həm peşəkar həm də 
şəxsi nailiyyətinizin sübutu olacaqdılr. 

Kurslar necə təklif olunur?
Bütün kurslarda təhsil alanlar üçün intuisiyaya əsaslanan onlayn-
tədris mühiti təqdim olunur. Siz tədris proqramı vasitəsilə qeyri-
sinxron təlim istiqamətini izləyəcəksiniz. Siz istənilən vaxt rahat 
özünüqiymətləndirmə və müvaffəqiyyət nəzarətinə imkan verən 

müvəffəqiyyət indikatorları vasitəsilə yönləndiriləcəksiniz.

Tərcümədə çətinlik çəkirsiniz? Daha yox.
Swiss eLearning Institute-da bütün kurslar aşağıdakı dillərdə təqdim olunur: Ərəbcə, 
İngiliscə, Fransızca, Rusca, Türkcə
*İstifadə imkanı regiona görə dəyişir.



ÖYRƏNMƏYƏ 
BAXIN

Avtoidman 
Menecmenti
Siz avtoidman yarışının aparıcı qüvvələrini 
tərənnüm edən elitanın bir parçası olmaq 
istəyirsiniz? Yoxsa bütün dünyada sevilən 
və adrenalin mənbəyi olan bu idman 
yarışında bolt və qaykalar üzrə mütəxəssis 
olmaq istəyirsiniz? İstənilən halda Swiss 
eLearning Institute-un Avtoidman 
Menecmenti kursu sürətli yarış dövrəsində 
atacağınız ilk addımdır.

Bir kursu tamamlamaq üçün nə qədər 
vaxt lazımdır?

Bütün kurslar modulyar quruluşa malikdir və 
ayrı-ayrı fəsillər və ya mövzular üzrə əlverişli 
və özütənzimlənən tempdə məşğul olmağa 
imkan verir. Həftədə səkkiz saat məşğələ 
keçməklə bir kursu orta hesabla səkkiz 

həftəyə tamamlamaq olar.

idman 
marketinqi

sürücülər

rəhbərlik

loqistika

sponsorluq

Avtoidman 
komandaları

komanda 
rəhbəri

Kollektiv iş



Əhatə olunan mövzular:

•  Avtoidman komandalarının quruluşu
•  effektiv rəhbərlik və idarəçilik
•  Sponsorluq
•  İdman marketinqi
•  Loqistika
•  Müfəssəl dəyişiklik

İdman üzrə strateji əlaqələrini məzmunlu 
kurs planı ilə kombinasiya edən Swiss 
eLearning Institute-un ən yeni kursu 
dünyada ən mürəkkəb texniki idman 
növünə hərtəfəli yanaşma təqdim edir.

Avtoidman bütün digər bizneslərdə olduğu 
kimi yüksək səviyyədə şəxsi heyət və 
brendinq idarəçiliyi, texnoloji icraatlar, 
marketinq, komanda təşkili və mütəşəkkillik 
tələb edir. Məzmunlu və maraqlı 
tədris planının tərtibi üçün avtoidman 
komandalarının gerçək həyat təcrübələri 
kurs çərçivəsində geniş təhlil olunur və 
müzakirə edilir.

TƏKLIf oLuNAN KuRsLAR

Avtoidman Menecmenti

Heç bunları bilirdiniz?
•  Xidmət heyətinin təkərləri dəyişməsi və yanacaq doldurması təxminən 5 saniyə çəkir!
•  Avtomobillərin əyləc diskləri 1,000°C-dən çox qıza bilər!
•  Qran Pri yarışlarında sürücülərin ürək döyüntüsü dəqiqədə 190-a çata bilər! 
•  Döngələrdə maksimal yan təzyiqlər zamanı sürücülər 5 səviyyəli dinamik yükə
    məruz qalır, halbuki kosmonavtlar raketlərin yerdən buraxılışı zamanı yalnız 3
    səviyyəli dinamik yükün təsirinə məruz qalırlar!



            

Təqdimat və ünsiyyət 
qabiliyyəti

İsveçrə eLearning İnstitutunun Təqdimat və 
ünsiyyət qabiliyyəti kursu aydın məqsədi olan 
liderlərə və sahibkarlara uğura aparan yolda 
onlara lazım olan ən mühüm yol 
yoldaşını-səmərəli ünsiyyəti təqdim edir. 
Şəbəkəçilər üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etməklə, insanlararası ünsiyyət 
məharəti istənilən əlverişli və uğurlu iş 
münasibətlərində vacib amillərdən biridir. 

elə bir iş günü yoxdur ki, insanların 
düşüncəsinə və hərəkətlərinə təsir edən 
çətinliklərdən ibarət olmasın - həmin anlar 
xüsusi diqqət və qayğı tələb edir.



            

Təqdimat və ünsiyyət qabiliyyəti

Əhatə olunan mövzular:

• Ünsiyyətin mahiyyəti
• Ünsiyyətin əsas elementləri
• Daxili və xarici ünsiyyət
• Şifahi və yazılı ünsiyyətin sirləri
• İnandırma sənətinə giriş
• Qruplar daxilində uğurlu ünsiyyət

TƏKLIf oLuNAN KuRsLAR

Xüsusi tədris proqramı çərçivəsində 
təkmilləşdirilməklə, özünü doğrultmuş 
ünsiyyət, inandırma və danışıq aparma 
konsepsiyaları və prinsipləri hər bir iştirakçının 
vərdişlər kompleksinin vacib elementlərindən 
birinə çevrilir. 

Qabaqcıl ünisyyət mütəxəssislərinin və 
təlimçilərinin təqdim etdiyi modulyar tərtibata 
əsaslanan hər bir fəndə, insanların fərdi 
ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilən yeni və 
əməli yanaşmadan yararlanmaqla, əsas 
konsepsiyalar təqdim olunmuşdur. Bu 
kursun məzunları həm içgüzar həm də ictimai 
situasiyalarda gündəlik və saatbaşı ünsiyyətlər 
üçün daha yaxşı və daha güclü qabiliyyətə 
malik olurlar.

Kurs üzrə qiymətləndirilmə necə aparılır?
Kursun sonunda imtahanı başa vurduqdan sonra sizə 

kurs üzrə qiymət veriləcəkdir. Qiymətlər Ümumi Mümkün 
Xallardan hesablanmış ümumi cəm formasında düzgün 

cavablandırdığınız sualların sayına əsasən göstərilir.



Karyera qurma

Nəzərdən keçirilən əsas elementlər:

• Sizin karyera dəyərləriniz və aparıcı 
qüvvələriniz

• Sizin şəxsiyyətinizin quruluşu
• Sizin həyat yolunuz
• Sizin güclü və zəif tərəfləriniz
• Şəxsi qiymətləndirmə və təhlillər

Əhatə olunan mövzular:

• Şəxsi və karyera düşüncələrinə dair 
prinsiplər

• Şəxsi keyfiyyətlər, qabiliyyət və əsas 
hədəflər

• Planlaşdırma, motivasiya, zaman 
qavrayışına bağlılıq və hədəflərə nail olma

• Qərar vermək haqqında göstərişlər

Karyera qurma
İsveçrə eLearning İnstitutunun Karyera qurma 
kursu peşəkar həyatlarında qərar vermək 
pilləsinə çatanlar üçün mühüm dəstək təklif 
edir.  Həyat yolayrıclarını, yeni zirvələrə 
çatmaq arzusunu, meydana gələn işgüzarlıq 
hissini və ya əlavə təhsili ümumi bir cəhət 
birləşdirir: ehtiyatlı planlama və hesablama 
ehtiyacı Aparıcı təlim mütəxəssisləri və şəxsi 
məşqçilərlə birlikdə İsveçrə eLearning İnstitutu 
sizin qarşınıza qoyduğunuz hədəflərə davamlı 
surətdə çatmağınız üçün universal müəllim 
nəzarəti konsepsiyası hazırlamışdır. 

Swiss eLearning İnstitutunun Karyera qurma 
kursu iştirakçılara şəxsi dəyişikliyə nail olmaqda, 
qorxu hissini üstələməkdə, üzə çıxmayan 
potensialı kəşf etməkdə və nəhayət sədaqət 
və bağlılıq nümayiş etdirməkdə köməklik 
edəcəkdir.

Kurs şəhadətnaməsi dərəcədir yoxsa diplomdur?
Swiss eLearning Institute-da təqdim olunan kurslar dərəcəli kurslar sayılmır. Kursu 
müsbət nəticə ilə başa vurduqda sizə Müvəffəqiyyət Şəhadətnaməsi veriləcəkdir, 

hansı ki, sizin kurs üzrə bütün akademik tələblərə cavab verdiyinizi təsdiq edəcəkdir. 
Sizin kurslara qəbulunuz və kursları bitirməyiniz müvafiq sahə üzrə bacarıqlarınızı 

çoxaldacaq və tərcümeyi halınızda əks olunmaqla, ümumi səriştə və qabiliyyətinizə 
dəyər qatacaqdır.

Marketinq



Əhatə olunan mövzular:

• Müştərilərin təsnifatına giriş
• İstehlakçı davranışının əsasları
• Dörd “P”nin mənimsənilməsi: 
    Product (Məhsul), Price (Qiymət), Place 

(Yer), Promotion (Təşviqat)
• Onlayn marketinq
• Gizli/Sosial media marketinqi

Marketinq
İsveçrə eLearning İnstitutunun Marketinq 
kursu yeni istehlakçı auditoriyasına və 
bazarlara çıxmağa hazır olan sahibkarlar üçün 
düşünülmüşdür. Öz ilkin marketinq vəzifələrinin 
öhdəsindən uğurla gəlmiş iş sahiblərinin qiyməti 
olmayan əməli təcrübələrindən yararlanaraq, 
İsveçrə eLearning İnstitutu bu sahənin ən 
mühüm cəhətlərini əhatə edən yüksək səviyyəli 
işgüzar və dəqiq kurs yaratmışdır: müştərilərlə 
münasibətlərin müəyyən edilməsi, qurulması 
və idarə edilməsi, güclü markanın yaradılması 
və idarə edilməsi və Web 2.0 marketinq 
vasitələrindən effektiv istifadə. 

Kurs müddətində, bütün əsas konsepsiyalar, 
habelə ən son başlıca trendlər tədris 
olunacaq, eyni zamanda daima dəyişikliklərlə 
müşayiət olunan sahəyə təsir edən faktorlar 
nümayiş etdiriləcək - beləliklə də sizə ən yaxşı 
qabiliyyətinizlə müvəffəqiyyətə nail olmağın əsas 
vasitələri təqdim olunacaqdır.

TƏKLIf oLuNAN KuRsLAR



İdarəetmə sənəti
Uğurlu konsepsiyalar və strategiyalar

İsveçrə eLearning İnstitutunun İdarəetmə 
kursu mürəkkəb idarəçilik təcrübələrinin 
və qavrayışlarının axtarışında olanlar 
üçün yaradılmışdır. Aparıcı müəllimlər və 
peşəkar idarəetmə mütəxəssisləri ilə birlikdə 
hazırlanmış kurs sizin həqiqi potensialınızın 
qurulmasına və möhkəmləndirilməsinə xüsusi 
diqqət göstərir.



İdarəetmə sənəti

İdarəetmə sənəti
Uğurlu konsepsiyalar və strategiyalar

Modul tipli kurs müddətində tədris olunan 
bütün mövzular sahibkarın öz gündəlik 
həyatında qarşılaşdığı çətinliklərlə əlaqədardır 
və həmin qalib konsepsiya və prinsiplərin 
təxirəsalınmaz tətbiqini təmin edir. İsveçrə 
eLearning İnstitutunun İdarəetmə kursu 
təcrübə və bacarıqların yaradılmasını 
hədəfləyərək, sizin idarəetmə ehtiyacalrınıza 
dəstək olur və mükəmməl şəkildə sizin öz 
şəbəkənizə də tətbiq oluna bilər.

Əhatə olunan mövzular:

• Risklərin idarə edilməsi
• İşçi heyətin idarə edilməsi
• Strateji idarəetmə konsepsiyaları
• Maliyyə idarəetməsi
• Fəaliyyətlərin idarə edilməsi

TƏKLIf oLuNAN KuRsLAR



İşgüzar İngilsi dili
Bizneslə məşğul olan peşəkarlar, 
xüsusilə də şəbəkəçilər üçün özünü və 
ideyalarını ifadə etmək çox vacibdir. 
Bugün dünyada bir milyarddan çox insan 
İngilis dilində danışır, bu isə o deməkdir 
ki, dünya əhalisinin hər yeddinci nəfəri 
eyni bir dildə danışır. Bir milyard insan bir 
milyard fürsət deməkdir. Buna görə də dil 
bilikləri, xüsusilə də beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış işgüzar ünsiyyət dili olan İngilis 
dili üzrə biliklər böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Zəif grammatika, yanlış və ya 

İşgüzar İngilsi dili

yerində işlədilməmiş idiomatik ifadələr və 
yanlış tələffüz dərhal özünü biruzə verir və 
xoşagəlməz anlaşılmazlıqlara, dilxorçuluğa və 
hətta əldən buraxılmış fürsətlərə səbəb olur.

Buna görə də Swiss eLearning Institute 
sizə bu inqilabi İşgüzar İngilis dili kursunu 
təqdim edir. Peşəkar şəkildə planlaşdırılmış 
üç tədris bölümündən ibarət İşgüzar İngilis 
dili kursu sizin orta dil sinfinizdən fərqlənəcək 
qədər yüksək səviyyədədir. Lüğəti sözbəsöz 
öyrəndiyiniz və qrammatika qaydalarını 

Swiss eLearning Institute haqqında daha çox 
məlumatı haradan əldə edə bilərəm?

Swiss eLearning Institute haqqında əlavə məlumat almaq 
üçün www.swisselearninginstitute.com ünvanına baş çəkin.



əzbərlədiyiniz uşaqlığınızı unudun - bu 
kursun məqsədi elə bir bünövrə qurmaqdır 
ki, onun üzərində siz İngilis dili üzrə ünsiyyət 
bacarıqlarınızı genişləndirə bilərsiniz və 
bu zaman biznes situasiyalarında hədəfə 
çatılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Swiss 
eLearning Institute ilə təhsilinizi davam 
etdirin, özünüzü kamilləşdirin və şəbəkənizi 
genişləndirin.

İşgüzar İngilsi dili

TƏKLIf oLuNAN KuRsLAR

Əhatə olunan mövzular:

•  İşgüzar İngilis dili biliklərinizin bərpası
•  Qrammatika biliklərinizin gücləndirilməsi
•  Lüğət ehtiyatının genişləndirilməsi
•  Yazı bacarığınızın təkmilləşdirilməsi
•  İşgüzar münasibət qabiliyyətinizin
    yaxşılaşdırılması



Kurslarımızdan birini seçmək üçün elə 
indi e-Mağazanıza keçin! Müvəffəqiyyətin 
kursuna başlamaq çox asandır - sadəcə bu 
3 addımı izləyin!

3 Asan Addım!

eLƏ BUGÜN
ÖZÜNÜZÜ
KAMİLLƏŞDİRİN!
www.swisselearninginstitute.com

 YAZILMA
e-Mağazanıza baş çəkin və istədiyiniz 
kursu alın. Sizin alışınız sizin 
YAZILMAğınız deməkdir. Sonra siz 
Swiss eLearning Institute-dan salamlama 
məktubu alacaqsınız ki, burada sizin kurs 
üçün loqin məlumatlarınız veriləcəkdir.



 AKTİVLƏŞDİRMƏ
Kursunuzu AKTİVLƏŞDİRMƏK üçün Virtual 
Ofisinizin aşağı sol tərəfindəki aktivləşdirmə 
linkini basın.

 ACCEss 

www.swisselearninginstitute.com internet 
saytına daxil olub, elə bugün kursunuza 
KeÇƏ bilərsiniz.

GƏLIN BAŞLAYAQ
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