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Kreditlərin sayı                  3 KU/6 ECTS 

Departament Political Science and Philosophy  

Proqram (bakalavr, 

magistr) 

bakalavr 

Tədris semestri Payız 2019 

Fənni tədris edən 

müəllim (lər) 

Tural Hüseynli 

E-mail: tural.huseyn@hotmail.com  

Telefon:  

Mühazirə otağı/Cədvəl 307 N 

Məsləhət saatları Cümə axşamı 10:10-13:20   

Prerekvizitlər NA 

Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

 Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 

Əsas: 

1. İbrahimli X. (2010). Politologiya. Bakı 

2. Şiraliyev H. (1998). Politologiya. Bakı 

3. Пугачев В.П., Соловьев, А.И. (1998). Введение в политологию. Москва: 

Аспект Пресс. 

4. Heywood, A (2013). Politics. 4th ed. New York: Palgrave Macmillan. 

5. Ranney, Austin (1996). Governing: An Introduction to Political Science. New 

Jersey: Prentice-Hall.  

Əlavə: 

1. Agarwal, N.N, et. al. (1993). Principles of Political Science. New Delhi. 

2. Goodin, Robert E., et. al. eds. (1996). A New Handbook of Political Science. New 

York: Oxford University Press. 

Qeyd: Bu siyahıda olmayan əlavə materiallar həftəlik olaraq tələbələr üçün müəllim 

tərəfindən təmin olunacaq.  

Kursun təsviri Fənnin məqsədi 

 “Politologiya” siyasət, siyasi proseslər və təsisatlar, siyasi hakimiyyət haqqında elmdir. 

Cəmiyyətin siyаsi həyаtının müхtəlifliyini və rəngаrəngliyini əks еtdirən pоlitоlоgiyаnın 

bаşlıcа vəzifəsi siyаsi hаdisə və prоsеslər hаqqındа оbyеktiv, еlmi əsаslаrа söykənən 

məlumаt vеrmək və bunlаrdаn ictimаi inkişаfın mənаfеyinə istifаdə еtməkdir  
Kursun məqsədləri  Bu fənnin tədrisi qarşısına aşağıdakı məqsədləri qoyur: 

➢ kursun əsas məqsədi tələbələrə müasir siyasi biliklər haqqında ümumi 

təsəvvürünün yaradılmasına kömək etmək; 

➢ başlıca təlim vasitələri mühazirələr, məşğələlər, təqdimatların nümayişi, sinif 

müzakirələri, mütəxəssis məruzələri, komanda şəkilində yerinə yetirilən layihələr, 

rollu oyunlar, müxtəlif  siyasi əsərlərin, o cümlədən jurnallardan, internet 

səhifələrindən götürülmüş məqalələrin təhlili və tənqididir.  

 

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Gözlənilən nəticələr: 

➢ Müvəffəqiyyətli bir tələbə kursun sonunda əsas siyasət konsepsiyalarını tam 

mənimsəmiş olacaq 

➢ Emprik və normativ yanaşmalarla bağlı analiz qabiliyyəti yaranmış olacaq 

➢ müxtəlif siyasi təlimlərlə tanışlıq onlarda geniş və sistemli siyasi dünyagörüşünün  

formalaşmasına kömək edəcək. 

Tədris metodları Mühazirə  90 dəqiqə müddəti olan mühazirənin təxminən 50-60 

dəqiqəsində tələbələr yeni mövzu ilə tanış ediləcəklər. Dərs 
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izahı əsasən Power-point slaydları vasitəsilə baş tutacaq. 

Qalan vaxtda yeni mövzu ilə bağlı tələbərə qaranlıq qalan 

məsələlər müzakirə ediləcək 

Qrup müzakirəsi 90 dəqiqə müddəti olan seminarda müxtəlif vasitələrlə 

(prezentasiya, sual-cavab, diskussiya, örnək çalışmalar və 

s.) öncəki həftə müzahirədə müəllim tərəfindən danışılmış 

mövzunun tələbələr tərəfindən müzakirəsi aparılacaq. Ona 

görə də seminara gəlmədən öncə əvvəlcədən müəllim 

tərəfindən təyin olunmuş bütün materiallar oxunmalı, 

qeydlər aparılmalıdır. Seminarlar əsasən tələbələrin dərsi 

necə öyrəndiyini ölçmək, suallarını səsləndirmək, qarşılıqlı 

müzakirələr apararaq həm mövzu ilə bağlı biliklərini 

dərinlişdirmək, həm də müzakirə etikasını öyrənmək üçün 

vasitədir.   

Qiymətləndirmə 

 

 

 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Davamiyyət  5 

Fəallıq  5 

Kurs işi (Esse)  10 

Quizlər  15 

Aralıq imtahanı  30 

Final imtahanı  35 

Yekun  100 
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Qiymətləndirmə 

kriteriyası 
 

1) Esse haqqında:  

• Esse mövzuları 2-ci dərs həftəsində tələbələrə müəyyən olacaq 

• Tələbələr istədikləri esse sualını seçə bilərlər 

• Esselərin uzunluğu 500-800 söz arasındadır. 500 sözdən az və ya 800 

sözdən çox olacağı təqdirdə qiymət kəsilə bilər.  

• Esse tələbənin orijinal tədqiqatı olmalıdır 

• Essenin strukturu: giriş (ümumi söz sayısının təxminən 10%-ni təşkil 

etməlidir), əsas hissə (80%), nəticə (10%) istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı (mütləq olmalıdır, ancaq söz sayısına daxil edilmir. 

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

1,5 ölçülərində hazırlanmalıdır 

• Esselər ən gec dərs həftəsinin sonuncu həftəsində təhvil verilməlidir. 

Gecikən esselər ya bal itirəcək, ya da ümumən yoxlanılmayacaqdır.  

• Qiymətləndirmə kriteriyası (bu kriteriya yazılı imtahanlar üçün də 

keçərlidir):  

 

90-100 bal “A” (əla): Essenin sualına tam və ətraflı cavab verilmiş 

olmalıdır. Müstəsna şəkildə axıcı və aydın yazılmış, yüksək tənqidi analiz 

aparılmış, müxtəlif arqumentlərdən istifadə edilmiş esse olmalıdır. 

Paraqraflar arasında sıx məna əlaqəsi və ardıcıllıq mövcud olmalıdır. Böyük 

qrammatik və orfoqrafik xətalardan uzaq olmalıdır.  

 

80-89 bal “B” (yaxşı): Yaxşı strukturlanmış və planlaşdırılmış, esse sualına  

müxtəlif mənbələrdən də yararlanaraq düzgün cavab verməlidir. Esse 

sualının içərisindəki alt-sualların (sub-questions) hamısına cavab 

verməməsi, öz fikrinin müxtəlif arqumentlərlə daha çox əsaslandırmaq 

əvəzinə, yazılı mənbələrdən daha çox istifadə etməsi və zəif yazılı 

mənbələrdən istifadə etmək bu aralıqdakı esseni “əla” kateqoriyasına sala 

bilmir.  

 

70-79 bal “C” (orta və ya qənaətbəxş): Esse sualı haqqında ümumi bir 

cavab qoyur, cavab sualla əlaqəlidir, ancaq kifayət qədər mənbədən 

yaralanılmayıb və kifayət qədər nümunələr istifadə edilməyib. Verilən 

nümunələr isə analitik şəkildə izah edilməyib.  

 

60-69 bal “D” (kafi): Esse sualını və ümumi mövzunu anlayan ancaq bunla 

bağlı çox az fakt və nümunə verən, detallı bilgi və araşdırmadan yoxsul 

esselərə verilən qiymətdir. İçində müxtəlif yanlış anlaşılmalar nəticəsində 

məna qopuqluğu mövcud olur.  

 

0-59 bal “F” (qeyri-kafi, belə fənnə görə heç bir kredit əldə olunmur): 

Esse sualına cavab yoxdur. Esse mövzusuna ümumi baxışdan əlavə heç bir 

əlavə bilgi, nümunə, fakt yoxdur. Təməl materiallardan belə istifadə 

edilməyib və ya doğru şəkildə istifadə edilmədiyi üçün ciddi məna 

əlaqəsizlikləri və qopuqluqları mövcuddur.  

 

"IC" (Natamam). Bu, yalnız 57-59 bal yığmış tələbələrə aiddir. Bu halda 

tələbələrə yenidən imtahan vermək üçün əlavə bir imkan verilir. Tələbə 

bunun üçün müəyyən olunmuş miqdarda ödəniş etməlidir. İmtahanı uğurla 

verdiləri halda onların nəticələri 60 bala tamamlanır. Lakin tələbə bu 

imkandan istifadə etməyə də bilər və həmin fənni, təhsil haqqını ödəməklə, 

yenidən götürüb oxuya bilər. 

 

Xəzər universitetinin qiymətləndirmə sistemi ilə bağlı əlavə məlumat üçün: 

http://www.khazar.org/az/menus/149/grading_policies_at_khazar_universit

y 
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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. 

 

2) Quiz haqqında 

• Quizlər test üsulu ilə keçiriləcək 

• Hər biri 5 faiz olmaqla ümumilikdə yekun qiymətin 15%-ni təşkil edəcək 

• Dərs həftəsinin 4, 7, 13-cü həftələrində baş tutacaq 

• Quizlərdə hansı mövzulardan suallar olacağı və nə qədər sual olacağı əvvəlcədən 

tələbələrə bildiriləcək 

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 

(planlaşdırılmış

) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.  19.09.2019 Sillabusun presentasiyası. 

Politologiyaya giriş  

• Siyasət nədir? 

• Elm nədir? 

• Siyasət elmi nədir? 

• Emprik və normativ suallar arasındakı fərq 

 

2.  26.09.2019 Dövlət Anlayışı 

• Dövlətin tərifi 

• İctimai Müqavilə 

• Dövlətin rolu və gücü 

• Dövlətlərin tənəzzülü? 

Esse mövzuları bu həftədə 

veriləcək 

3.  03.10.2019 Millət Anlayışı 

• Millət nədir? 

• Millət və kültür 

• Millət və dövlət 

• Milliyətçilik 

Prezentasiya (prezentasiyada 

göstərilən müvəffəqiyyət 

fəallıq balı daxilində 

qiymətləndiriləcək) 

4.  10.10.2019 Siyasi ideologiyalar 

• İdeologiya nədir? 

• Siyasi ideologiya nədir? 

• Liberalizm 

• Konservatizm 

• Sosializm 

• Digər siyasi ideologiyalar 

Quiz (5%) 
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5.  17.10.2019 Siyasi hakimiyyət  

• Hakimiyyətin mahiyyəti və strukturu 

• Hakimiyyət bölgüsü 

• Hakimiyyət formaları və siyasi rejimlər 

Prezentasiya (prezentasiyada 

göstərilən müvəffəqiyyət 

fəallıq balı daxilində 

qiymətləndiriləcək) 

6.  24.10.2019 Demokratiya  

• Demokratiya anlayışı 

• Demokratiyanın formaları 

• Hüquqi dövlət, demokratiya və siyasi 

leqitimlik 

 

 

7.  31.10.2019 Təmsil edilmə, seçkilər və səsvermə 

• Təmsil edilmə və onun formaları 

• Seçki sistemləri 

• Səsvermə əxlaqı 

Quiz (5%) 

8.  07.11.2019   Siyasi partiyalar və partiya sistemləri 

• Partiyalı siyasət nədir? 

• Siyasi partiyaların funksiyaları 

• Partiya sistemləri 

Prezentasiya (prezentasiyada 

göstərilən müvəffəqiyyət 

fəallıq balı daxilində 

qiymətləndiriləcək) 

  Aralıq imtahanı 

 

 

9.  21.11.2019 Beynəlxalq münasibətlər 

• Beynəlxalq münasibətlər nədir? 

• Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələri 

• Bəzi Beynəlxalq münasibətlər 

terminologiyaları (beynəlxalq hüquq, 

beynəlxalq iqtisadiyyat, diplomatiya, milli 

maraqlar və s.) 

 

 

10.  28.11.2019  Qlobal idarəetmə və beynəlxalq qurumlar 

• Qlobalizasiya nədir? 

• Qlobal idarəetmə nədir? 

• Beynəlxalq qurumlar 

• Beynəlxalq qurumlar və milli dövlət 

 

11.  05.12.2019 Təhlükəsizlik 

• Dövlətlərin təhlükəsizliyi nədir? 

• Fiziki təhlükəsizlik 

• Kiber təhlükəsizliyi 

• Terrorizm və anti-terrorizm 

 

Prezentasiya (prezentasiyada 

göstərilən müvəffəqiyyət 

fəallıq balı daxilində 

qiymətləndiriləcək) 

12.  12.12.2019 İnsan haqları 

• İnsan haqları nədir? 

• Sosial və iqtisadi insan haqları 

Müharibə və insan haqları 

 

13.  19.12.2019 Kimlik Siyasəti 

• Kimlik nədir? 

• Mədəniyyət və kültür 

• Müxtəlif siyasi və sosial kimliklər (sinfi, 

cinsi, irqi, milli, dini və s.) 

Quiz (5%) 

 

14.  26.12.2019 Ədalət 

• Sosial ədalət 

• İqtisadi ədalət 

• Tolerantlıq 

 

 

15.  02.01.2020 
Bayram 

Ümumi təkrar və diskussiya Essenin təhvil verilməsi 
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  Final imtahan 

 

 

GOOD LUCK! 

 


