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Tədris 
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Mühazirə    
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Prezentasiya   
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Aralıq imtahanı  30 

Məqalə
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Təqdimatlar  10 

Tədqiqat tapşırığı  10 

Final  imtahanı  40 
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Kursun təsviri “Tədqiqat metodları” kursu müasir dövrdə fərqli tədqiqat metodlarının öyrədilməsini, tədqiqat 

dizayn etməyin izahını və əldə olunan məlumatların analizini nəzərdə tutur.   

Kursun 

məqsədləri  

 Fərqli tədqiqat metodları ilə tanış olmaq 

 Onları istifadə üsullarını bilmək 

 Onların fərqlərini anlaya bilmək 

 Praktiki olaraq onlardan istifadə etmək 

Təlim nəticələri Kursun sonunda tələbələrdən gözlənilir: 

 Tədqiqat metodlarından keyfiyyət və kəmiyyət yanaşmalarını bilir 

 Bu yanaşmaların alt növlərini bilir və ayırd edir  

 Tədqiqat dizayn edir 

 Məlumat toplama yollarını bilir 

 Topladığı məlumatları analiz etməyi bilir  

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərin 

buraxılması (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim 

etməlidirlər. 20%-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır. 

 

Dərsə gecikmək olmaz. Buna baxmayaraq tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər. 

 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahana buraxılması ilə bağlı məsələlər fakültə rəhbərliyi 

tərəfindən həll olunur. Aralıq və yekun imtahanı mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. 

Aralıq imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmır.  
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Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürmələr 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) 

balla qiymətləndirilir. 

 

Universitet qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60% 

və yuxarı hesab edilir. Kəsri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il götürə bilər. 

 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin tələbələr arasında 

icazəsiz müzakirələr və mobil telefondan istifadə qadağandır. 
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Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

 

1.  

 Elmi metodologiyaya giriş  

  Elmiliyin prinsipləri  

2.  Tədqiqat probleminin müəyyənləşdirilməsi  

  Dəyişənlər, hipotez anlayışları  

3  Mövcud disiplina ilə əlaqədar ədəbiyyat axtarışı 

və təsviri(Literature Review) 

 

  Ədəbiyyat axtarışlarında mərhələlər  

4  Tədqiqat modelləri  

  Kəmiyyət, keyfiyyət və qarışıq yanaşmalar  

5  Populyasiya və ondan nümunə götürmə qaydaları  

  Nümunələndirmə apararkən ehtimal problemlər  

6. 

 

 Məlumatların toplanması  

  Ölçmə vasitələri, keçərlilik və etibarlılıq 

anlayışları 

 

7  Məlumatların təhlili/analizi  

  Keyfiyyət və kəmiyyət yanaşmaları ilə toplanmış 

məlumatların toplanması  

 

  ARALIQ İMTAHANI  

8  Tədqiqatlarda etika   

  Sitat gətirmə qaydaları  



9  Kəmiyyət yanaşmalarının alt növləri  

  Qrup tapşırıqları  

10  Keyfiyyət yanaşmalarının alt növləri   

  Qrup tapşırıqları  

11  Təqdimatlar  

  Təqdimatlar  

12  Tədqiqat tapşırıqları ilə əlaqədar iş  

  Tədqiqat tapşırıqları ilə əlaqədar iş  

13  Məqalə müzakirələri  

  Məqalə Müzakirələri  

14  Finala hazırlıq  

  Finala hazırlıq  

  Final imtahan  

 

 

 


