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SILLABUS 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu  PSIR 202 Contemporary Social History of 

Political Thought \ Yeni və müasir dövrün 

sosial siyasi fikir tarixi  

kreditlərin sayı                  3 KU/6 ECTS 

Departament Political Science and Philosophy  

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

bakalavr 

Tədris semestri Payız 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim  

Baba Bayramlı 

E-mail: Bbayramov@khazar.org  

Telefon: (+994 12) 421-81 55 

Mühazirə 

otağı/Cədvəl 

Bldg. Main. Room 506. Bazar ertəsi, 10:10-

13:20 

Məsləhət saatları Bazar ertəsi, 15:20-16:20   

Prerekvizitlər NA 

Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

 Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas: 

1. İsgəndərzadə M. Siyasət nəzəriyyəsi. Bakı, 2013 

2. Ələkbərova N. Siyasi Elmin tarixi və metodologiyası. Bakı 

2005  

3. Əfəndiyev M. Siyasi və hüquqi təlimlər tarixi. Bakı, 2005.  

4. Hacızadə H. Demokratiya: gediləsi uzun yol. Bakı, 1998. 

5. Seyidov Y. Demokratiyanın uzun yolu. 1-2 kitab, Bakı 2001-

2002.  

6. Political Science in History. Research programs and political 

traditions / Ed. by J. Farr, F. James, J.S. Dryzek, St. Leonard. - 

Cambridge (Mass.): Cambridge univ. press. - 1995. - XI, 365 p.  

7.  

 

Əlavə: 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: опыт 

социального прогнозирования. – М., 1999. 

2. Тоффлер О. Сдвиг власти. Знание, богатство и сила на 

пороге XXI века. – М., 1991. 

3. Фукуяма Ф. Конец истории? // “Вопросы философии”, 1990, 

№3. 

4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // “Полис”, 

1994, №1. 

5. Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. Господство 

Америки и его геостратегические императивы. – М., 1999. 

 

  

Tədris metodları Mühazirə  mühazirə 

mailto:Bbayramov@khazar.org
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Qrup müzakirəsi seminar 

Praktiki tapşırıqlar short assignments 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Esse 

Digər Quiz 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Praktiki məşğələ  - 

Davamiyyət  5 

Fəallıq   

Tapşırıq və testlər   

Kurs işi (Esse)  10 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

 15 

Final imtahanı  40 

Digər   

Yekun  100 

Kursun təsviri      “Müasir siyasi nəzəriyyələr” kursu "Politologiya" ixsisası üzrə peşə 

hazırlığının dövlət təhsil standartının ümumi peşə fənnləri bölümünə 

aiddir.   

         Təlim kursunda siyasi elmlər sahəsində dünya ictimai fikrinin 

nailiyyətləri, həmçinin respublikamızın və xarici ölkələrin mütəxəssisləri 

tərəfindən müasir tədqiqatlarının nəticələri əks edilmişdir.  

        Bu tədris fənninin əhəmiyyəti  həmçinin ondan ibarətdir ki, hal-

hazırda dünyada sosial-siyasi ideya qarşıdurması güclənməkdədir. Bu 

əlaqədə, müasir siyasi təlimlərin tarixinin öyrənilməsinin aktuallığı  

güclənir, bir halda ki, ideyaların biliyi müasir siyasi reallığın mürəkkəb 

problemlərini anlamağa imkan verir. 

Kursun məqsədləri  
Bu fənnin tədrisi qarşısına aşağıdakı məqsədləri qoyur: 

➢ kursun əsas məqsədi ondan ibarətdir, tələbələrə müasir siyasi fikir 

haqqında bilikləri və bu biliklərdən istifadə etmək bacarığını 

inkişaf etdirməyə kömək etmək; 

➢ gələcək politoluqların nəzəri mənbələrlə işləməəyə bacarıqların 

inkişaf etdirmək; 

➢ tələbələri siyasi elmlərin mənimsənməsini dünya siyasi fikrinin 

geniş kontekstində öyrəşdirmək. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

 Nəticədə tələbələr bacarmalıdırlar: 

➢ siyasi təlimlərin tarixi ilə bağlı elmi ədəbiyyatla sərbəst işləməyi; 

➢ müxtəlif müasir siyasi konsepsiyaların terminoloji aparatından 

istifadə etmək. 

➢ siyasi nəzəriyyələrin öyrənilməsinin metodoloji üsullarını tətbiq 

etmək. 
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Tədris  proqramına tələbələrin mövzuların və ilkin mənbələrin  sərbəst 

öyrənilməsi, onların auditoriuyadan kənar işinin təşkili üçün əsas və əlavə 

ədəbiyyat siyahıları daxildir. 

Essе 

 

➢ Hər tələbə esse üçün təlimatçı razılığı ilə bir mövzu seçə bilər. 

➢ Yaxşı essenin yazılması yüksək qiymətləndirilir. Essenin 

yazılmasına olan tələblər: 

• tələbənin orijinal tədqiqatı olmalıdır 

• beynəlxalq standartlara uyğun essenin üz qabığı, ğiriş, əsas hissə 

(daxili fəsil/yarımfəsil), nəticə, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı. 

• Esse kompüterdə A4 formatında, Times New Roman – 12, sətrarsı 

interval 1,5 ölçülərində hazırlanmalıdır 

➢ Essenin qiymətləndirilməsi aşağıdakı parametrlər üzrə aparılır: 

• Giriş (10%) 

• Məzmun (40%) 

• Nəticə (10%) 

• İstifadə olunmuş ədəbiyyat (20%) 

• Təhlil etmək qabliyyəti (20%) 

 

Akademik dürüstlük: 

Akademik dürüstlük Xəzər Universitetinin imicinin saxlanılmasında 

mühüm rol  oynayır. Aşağıdakı hərəkətlər ciddi akademik pozuntu 

nümunələri və bu sübut varsa, cərimə olunacaq: qadağandır 

- plagiat 

- icazəsiz digər şəxslərlə əməkdaşlıq 

- saxtakarlıq, icazəsiz digər mövzunun təqdim edilməsi 

 

Plagiat haqqında: 

Plagiat digər insanların işlərinin istinad olunmadan istifadə edilməsidir. 

Plagiat  edən və onları plagiat materialları ilə təmin tələbələr tapşırığa 

görə avtomatik sıfır (0)  alacaqlar. Tələbələr esse mətnində başqaların söz 

və haşiyəsində istifadə edərkən mütləq istinadlar göstərməlidirlər. 

Dərsə davamiyyət 
Tələbələr Xəzər Universitetinin davamiyyət qaydalarına riayət 

etməlidirlər. Onlar xəstə və ya rəsmi icazə aldığı (dekanlıq tərəfindən 

təsdiq olunmuş formada) hallardan başqa bütün dərslərdə iştirak 

etməlidirlər. Hər üzrsüz səbəbdən buraxılan dərs saatı davamiyyətə 

ayrılan ballardan çıxarılacaq (hər 2 saat – 0,5 bal).   

Üzürsüz buraxılan sinif saatların sayı 25%-dan cox olduqda  tələbə yalnız 

fakültə dekanının razılığı ilə imtahana buraxila bilər. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  16.09.2019 Sillabusun presentasiyası. Siyasi fikir tarixinə 

giriş 

Syllabus 

2.  23.09.2019  Siyasət sosial hadisə kimi 

Siyasət haqqında müasir təsəvvürlər 

Siyasətin strukturu və funksiyası 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

1-ci fəsil 
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Siyasətin xüsusiyyətləri 

3.  30.09.2019 Siyasi fikir tarixinin tədqiqat metodları 

Siyasi fikrin Avropada və Amerikada inkişafı 

Siyasi fikrin inkişafının əsas mərhələləri 

Siyasət nəzəriyyəsinin metodologiyası 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

2-ci fəsil 

4.  07.10.2019 Hakimiyyət nəzəriyyəsi 

Hakimiyyətin mahiyyətinə nəzəri yanaşmalar 

Kommunikativ yanaşma 

Sosial-mədəni yanaşma 

Siyasi hakimiyyətin legitimliyi 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

3-cü fəsil 

5.  14.10.2019 Siyasi elitalar 

Elita anlayışı 

Elitanın klassik nəzəriyyələri 

Müasir elitar nəzəriyyələrin əsas istiqamətləri 

 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

4-cü fəsil 

6.  21.10.2019 Siyasi liderlik 

Liderlik anlayışı 

Siyasi liderliyin öyrənilməsinə müxtəlif 

yanaşmalar 

Siyasi liderlik nəzəriyyələri 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

5-ci fəsil 

7.  28.10.2019 Siyasi sistem nəzəriyyəsi(1) 

Ümumi yanaşmalar və əsas müddəalar 

Sosial sistemin sosial-kibernetik modeli 

Struktur-funksional konsepsiya 

İnformativ-kommunikativ model 

Siyasi sistemin tədqiqinə kulturoloji yanaşma 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

6-cı fəsil 

8.  04.11.2019 Siyasi sistem nəzəriyyəsi(2) 

Siyasi sistemin alternativ konsepsiyaları 

Siyasi sistemin strukturu və funksiyaları 

Siyasi sistemlərin tipologiyası 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

6-cı fəsil 

9.  18.11.2019 Aralıq imtahanı  

 

 

  10. 25.11.2019 Dövlət siyasi institut kimi 

Dövlətin təkamülü, xüsusiyyət və əlamətləri 

Konstitusiya və hüquqi-sosial dövlət 

Müasir dövlətin inkişaf meylləri 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

7-ci fəsil 

11.      02.12.2019 Dövlət idarəçiliyində siyasi menecmentin rolu 

Siyasi menecment anlayışı 

Siyasi menecmentin idarəetmə metodları 

Siyasi menecmentin funksiyaları 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

8-ci fəsil 
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12.  09.12.2019 Siyasi marketing(1) 

Siyasi proseslərin idarə olunmasında siyasi 

marketinqin rolu 

Siyasi marketinqin kateqoriyaları 

Siyasi marketinq və liderlik 

Obyektiv, subyektiv və modelləşdirilmiş imic 

 

 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

9-cu fəsil 

13.  16.12.2019 Siyasi marketinq(2) 

Siyasi praktika, siyasi proses və onun nəticəsi 

Bazar qanunlarının siyasətə tətbiqi 

Siyasi bazarda rəqabət 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

9-cu fəsil 

14.  23.12.2019 1. Din və siyasət 

2. Siyasətdə dinin rolu və yeri 

3. Dinin ümumi xüsusiyyətləri 

4. Xristianlığın siyasi doktrinası 

5. İslamın siyasi doktrinası 

İsgəndərzadə M. 

Siyasət nəzəriyyəsi, 

10-cu fəsil 

15.  30.12.2019 Kursun ümumiləşdirilməsi  

 

 

 

16.   Final imtahan  

SIZƏ UĞURLAR! 

 

 


