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Tələb olunan 
dərsliklər və dərs 
vəsaitləri 

Robbinson, Koulter, Desenzo “İdarəetmənin əsasları”, Teas Press nəşriyyatı 2019; 
Müəllimin göndərdiyi mühazirə materialları 

Kursun məzmunu Müasir dövrdə işgüzar  təşkilatın fəaliyyət strategiyasının seçilməsi menecerlərdən 

daha sə¬riştəli, uzaqgörən, analitik təhlil və ünsiyyət qurma qabiliyyətinə malik 

olmağı tələb edir. Strateji menecment kursu da tələbələrin bu sahədə bilik və 

bacarıq qazanmaları üçün tərtib edilmişdir və tələbələri strateji idarəetmənin 

əsasları, müasir idarəetmə metodları ilə tanış etmək, onlara vəziyyətlərə tənqidi 

yanaşmağı öyrənməyə, sahibkar kimi düşünməyin və hərəkət etməyin təşkilatın 
uğur qazanmasında rolunu başa düşməyə imkan yaratmaq məqəsdi daşıyır. Kursun 
tədrisi zamanı tələbələrin biznes aləmdə baş qaldıran problemlərin, daxili və xarici 

mühitin analizi, məsələlərin strateji həlli yollarının tapılması, strateji qərarların 
qəbul edilməsi üzrə bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət 

yetiriləcək və konkret şəraitlər üzrə müzakirələrin aparılması və kazusların həlli 

üçün imkan yaradılacaq.  
Kursun 
məqsədləri  

Bu kursun əsas məqsədi magistrlərin strateji menecment prosesinin vacibliyini, 

onun fundamanetal konsepsiyalarını başa düşmələrinə, idarəetmə potensiallarının 
inkişaf  etdirilməsinə və gücləndirilməsinə nail olmaq, onlara qazandıqları bilikləri 

praktikada tətbiq etməsi üçün şərait yaratmaq və analitik düşüncələrini inkişaf 
etdirməkdir.   

Öyrənmə 
nəticələri 

 daxili və xarici biznes mühitini analiz edə və qiymətləndirə bilmək; 
 müvafiq işgüzar şəraitləri qiymətləndirərək biznes planlar tərtib edə və strateji 

qərarlar qəbul edə bilmək; 
 korporativ və biznes səviyyədə strategiyaların hazırlanma prinsiplərini 

anlamaq; 

 təqdim etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək; 
 fikirlərini aydın və inandırıcı şəkildə başqalarına çatdıra bilmək; 

 

Qaydalar Davamiyyət:  
Bu hissədə bal tələbənin dərsə davamiyyətinə və özünü nümunəvi aparmasına görə 

veriləcəkdir 

Aktivlik  
Bu hissədə bal tələbənin dərsə davamiyyətinə və özünü nümunəvi aparmasına görə 

veriləcəkdir 
Təqdimat  
Semestr boyu bir mövzu üzrə slayd şou təqdimatına görə 10 bal veriləcəkdir. 

Quiz 



 

 

Semestr ərzində tələbələrə 1 quiz təyin olunacaq. Quizin yekun mümkün qiyməti 

10 bal təşkil edir. Quizlərin analitik mahiyyətdə olmaqla əsasən açıq suallardan 
ibarət olacaq və tələbələrdən tədris olunmuş nəzəri biliklərin, konsepsiyaların 
tətbiqini tələb edəcək.  

Qiymətləndirmə  Amillər İcra tarixləri Percentage (%) 
Davamiyyət  5 
Fəallıq  5 

Təqdimat  10 

Quiz (1)  10 

Aralıq imtahan  30 

Final imtahanı  40 

Ümumi / Total  100 

Mövzuların həftəlik ardıcıllıqı 
Həftə Tarix Mövzu başlıqları Mənbə 

1  Planlaşdırma İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh.135 

2  Müəssisənin Xarici mühiti   İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh.34 

3  Təşkilatın xarici mühitinin analizi və 

qiymətləndirilməsi 

İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh.40 

4  Daxili mühitin analizi və qiymətləndirilməsi İdarəetmənin əsasları kitabı 
5  Təşkilati mədəniyyət İdarəetmənin əsasları 

kitabı/səh.45 

6  Strategiyanın formaları / Quiz 1 İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh.140  

7  Strateji səviyyələr İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh.143 

8  Aralıq imtahan  

9  Strateji dəyişiklik İdarəetmənin əsasları kitabı 
10  Risklərin təsnifatı İdarəetmənin əsasları kitabı 
11  Risklərin idarəolunması / Təqdimat İdarəetmənin əsasları kitabı 
12  T.C. Tatvan bələdiyyəsinin strategiyası/praktiki 

təlim  

Tatvan bələdiyyəsinin 

strategiyası/1-49 səhifə 

13  Kommunikasiya və informasiyanın idarəolunması İdarəetmənin əsasları 
kitabı/səh. 392 

14  Dəyişikliklərin idarəolunması İdarəetmənin əsasları 
kitabı/236 

15  Korporativ Sosial Məsuliyyət İdarəetmənin əsasları kitabı 
16  Final İmtahan  


