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SABAH qrupları tələbələri üçün yaradılan imkanlar:
• müasir tədris metodlarının təlbələrinə uyğun şəxsiyyət yönümlü təhsil;
• əmək bazarı subyektləri ilə sıx əlaqələrin qurulması və təcrübə yönümlü tədris;
• ixtisaslaşdırılmış modul tipli SABAH auditoriyaları;
• SABAH Tələbə təqaüdü;
• SABAH yataqxanası.
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