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müəllim tərəfindən təmin olunacaq. 

 

1. Əli Həsənov. Geosiyasət. Bakı, 2010. 

 

Suggested: 

1.  Saul Bernard Cohen, Geopolitics: The Geography of 

International Relations (Rowman & Littlefield, 2009) 

2. John Agnew. Geopolitics. Re-visioning world politics. 

2003  

 

Films:  

Eye in the Sky (2015) 

Snowden (2016) 
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Kursun vebsaytı khazar.org 

Tədris metodları Mühazirə Tutorial 

Qrup müzakirəsi Seminar 

Praktiki tapşırıqlar Quiz 

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  25 

Praktiki məsğələ  - 

Davamiyyət  5 

Fəallıq  10 

Tapşırıq və testlər  10 

Kurs işi (Esse)  - 

Prezentasiya/Qrup 

müzakirə 

 10 

Final imtahanı  40 

Digər  - 

Yekun  100 

Kursun təsviri “Geosiyasət” fənni ölkənin coğrafi mövqeyinin və bu mövqenin ortaya 

qoyduğu iqtisadi, sosial, siyasi və strateji faktorların onun xarici siyasətinə 

təsirini öyrənir.  

 

Kursun məqsədləri Fənnin məqsədi: 

Bu fənnin tədrisi qarşısına aşağıdakı məqsədləri qoyur: 

➢ Tələbələrə geosiyasət elmi haqqında ümumi təsəvvürün 

yaradılmasına kömək etmək 

➢ başlıca təlim vasitələri mühazirələr, məşğələlər, təqdimatların 

nümayişi, sinif müzakirələri, rollu oyunlardır. 

➢ hər bir dərsdən əvvəl tələbə müəyyən olunmuş mətnləri və tapşırılmış 

bütün digər qiraət materiallarını oxumalıdır 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

 Gözlənilən nəticələr: 

➢ Nəzərdə tutulmuş kursun tədrisi tələbələri qədim və orta əsrlər 

dövrünün geosiyasi ideya və nəzəriyyələrindən başlayaraq, klassik 

geosiyasətin əsas konsepsiyaları, dünyanın geosiyasi strukturu, müasir 

dünya sistemi və onun geosiyasi reallıqları ilə tanış edir. 

➢ Bu tanışlıq tələbələrə planetin geosiyasi xarakteristikası, geosiyasi güc 

mərkəzləri, dünyada geosiyasi məsələlərə yeni baxışlar, milli dövlət 

maraqları uğrunda mübarizə və yeni dünya nizamını anlamağa kömək 

edəcək.  

 



  
 

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 30%-dan cox olduqda tələbə yalnız 

fakültə dekanının razılığı ilə imtahana buraxila bilər. 

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

1. 19.09.19 Sillabusun təqdimatı. 

Geosiyasət elminin yaranması və inkişafı 

• Geosiyasət anlayışı 

• Geosiyasətin obyekti və predmeti 

• Geosiyasətin kateqoriyaları 

 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 261-

294 

2. 26.09.19  

Geosiyasətin əsas qanunları və aktorları 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 

295-97, 314-352 

3. 3.10.19 Geosiyasətin ilkin mənbələri və inkişaf 

tarixi  

• Planetin XIX əsrə qədərki ilkin 

geosiyasi ideya və mənbələrinin qısa 

tarixi 

• Qədim Çin və Hindistanın geosiyasi 

təlimləri 

• Ərəb dünyasının qədim geosiyasi 

konsepsiyaları  

• Qədim yunan və romalıların geosiyasi 

təlimləri 

• Orta əsrlərdə və yeni dövrdə Avropanın 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 15-

46 



əsas geosiyasi təlimləri və 

nəzəriyyələri 

4. 10.10.19 Dünyanın geosiyasi strukturunun 

formalaşması  

• Dünyanın geosiyasi strukturunun 

formalaşması xüsusiyyətləri və dünya 

sisteminin təsnifatı 

• Dünyanın geosiyasi strukturunun 

dövrləri və xarakterik xüsusiyyətləri 

 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 

363-442 

5. 17.10.19 Klassik Geosiyasət I 

• Kontinental Avropa klassik geosiyasət 

məktəbi; yaranması, xarakteristikası və 

əsas nəzəriyyələri 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 47-

77 

6. 24.10.19 Klassik Geosiyasət II 

• İngilis-amerikan 

klassik geosiyasəti 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. 

Səh 77-93 

     Quiz (5%) 

 
7. 31.10.19 İkinci Dünya müharibəsi dövründə əsas 

iştirakçı dövlətlərin geosiyasi konsepsiyaları 
və hədəfləri 

• Almaniyanın geosiyasəti 
• Yaponiyanın geosiyasəti 
• SSRİ-nin geosiyasəti 
• Böyük Britaniyanın geosiyasəti 
• ABŞ-ın geosiyasəti 

  

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. 

Səh 95-113 
    

 

8. 7.11.19 Rusiya geosiyasət məktəbi 

• Rusiyanın orta əsr və yeni dövr 

geosiyasi cərəyanları və ideyaları 

• Rus geosiyasətinin mənbələri və klassik 

geosiyasi nəzəriyyələri 

• Klassik rus geosiyasətində məkan və 

ərazi məsələləri 

• Avrasiyaçılıq və onun əsas ideyaları 

• XX əsrin II yarısı və müasir dövrdə 

Rusiyanın geosiyasi nəzəriyyələri və 

cərəyanları 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 165-

223 

9. 14.11.19 Türkləri geosiyasi baxışları 

• Osmanlı türklərinin geosiyasi baxışları 

• Atatürkün geosiyasi düşüncələri 
• Türkiyənin soyuq müharibə dövründə 

geosiyasi hədəf və nəzəriyyələri 

 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 225-

260 

 

 
10.  Aralıq imtahan  

11. 28.11.19 XX əsrin II yarısı və müasir dövrdə Qərb 

ölkələrinin geosiyasəti 

• Avropa Kontinental geosiyasəti 

• İngilis-amerikan atlantik geosiyasəti 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. Səh 113-

163 



12. 05.12.19 Müasir dünya sistemi və onun geosiyasi 

reallıqları 

 

Ə.Həsənov. 

Geosiyasət. 

Səh 443-494 

Quiz (5%) 

13. 12.12.19 Qlobal geosiyasətin yeni dövrü John Agnew. 

Geopolitics.Re-

visioning world 

politics. 

Səh 115-127 

14. 19.12.19 Prezentasiyalar  

15. 26.12.19     Ümumi təkrar və diskussiya  

  Final imtahan  

 

 

Uğurlar! 


