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Departament Hüquq 

Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr 

Tədris semestri 2019/20-ci tədris ilinin yaz semestri 

Fənni tədris edən müəllim (lər) Leyla Məmmədova 

E-mail:  leylaqoculu40@gmail.com 

Telefon:  421 7916 (258)  

Mühazirə otağı/Cədvəl  

Məsləhət saatları Şənbə, 12:00 – 13:00 

Prerekvizitlər Yox 

Tədris dili  Azərbaycan 

Fənnin növü  Seçmə 

Dərsliklər və 

əlavə ədəbiyyat 

Əsas ədəbiyyat: 

İ. M. Cəfərov, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyanın şərhi 

Z.A.Əsgərov, M.İsmayılov, X.Məmmədov. Azərbaycan dövlət və hüququnun 

əsasları. Bakı, 2003 

Шкатулла В.И. Образовательное право России 

Образовательное право под общ. ред. Д.А. Аксеновой, М., 2017 

 

Qanunvericilik bazası: 

“Təhsil” haqqında AR qanunu 

“Ümumi təhsil haqqında” AR qanunu 

“Məktəbəqədər təhsil haqqında” AR qanunu 

“Peşə təhsili haqqında” AR qanunu 

AR Əmək Məcəlləsi 

“Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmağa yol verməyən xəstəliklərin Siyahısı”nın 

təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin qərarı 

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” AR qanunu 

“Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin dövlət standartı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin qərarı 

“Müəllim-şagird nisbətinə dair ölkə üzrə göstəricilərin müəyyən edilməsi 

metodologiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin qərarı 

Ali təhsil müəssisələrində elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və planlaşdırılması 

haqqında Əsasnamə 

Ali (orta ixtisas) təhsil müəssisələri tələbələrinin ixtisas üzrə təcrübəsinin 

keçirilməsi haqqında Əsasnamə 

Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları və 

s. 

Əlavə ədəbiyyat: 

Mühazirə mövzusu, slaydlar, kazuslar 

Kursun 

vebsaytı 

 

Tədris 

metodları 

Mühazirə ✓ 

Qrup müzakirəsi ✓ 



Praktiki tapşırıqlar  

Praktiki məsələnin təhlili ✓ 

Digər ✓ 

Qiymətləndirmə Komponentləri  Tarix/son müddət Faiz (%) 

 Aralıq imtahanı Aprel 2020 30 

 Davamiyyət  5 

 Fəallıq  5 

 Tapşırıq və testlər (Quiz)  20 

 Kurs işi (Esse)   

 Prezentasiya / Qrup müzakirə   

 Final imtahanı  40 

 Digər   

 Yekun  100 

Kursun təsviri Bu kursun xüsusiyyətləri fərdi və dərsdənkənar hazırlıq tələb edir. Mühazirə 

materialları dərsliklərdəki yalnız əsas məsələləri əhatə edəcək. Müхtəlif 

qanunvericilik aktlarından işləmək vərdişinə alışmaq tələb olunur. Eləcə də təqdim 

edilən Qanunlar siyahısına müraciət etmək məqsədəuyğundur. (iş prosesində 

mühazirə planında dəyişikliklər mümkündür) 

Kursun 

məqsədləri 

Bu kursun məqsədi tələbələrin gələcəkdə çalışacaqları təhsil sisteminin hüquqi 

bazasını öyrətmək, təhsil verən-təhsil alan, təhsil verən-dövlət nəzarəti, təhsil verən 

– tədris müəssisəsi arasında hüquq münasibətlərinin mahiyyətini izah etmək, bu 

sahədə zəruri ilkin bilgiləri verməkdir. 

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları bacarmalıdırlar:  

Təhsil hüququ sahəsində təməl hüquqi biliklərə yiyələnmək.  

Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemini dərk etmək.  

Qanunvericilik bazasından istifadə qaydasını öyrənmək 

Qaydalar 

(Tədris siyasəti 

və davranış) 

Tələblərin dərsə dаvаmiyyəti müəllim tərəfindən nəzаrətdə sахlаnılаcаq. Dərslərin 

25% burахаn tələbələr final imtahana buraxılmayacaqlar. İmtahanın açıq suallar və 

ya test şəkilli keçirilməsi tələbələrin ixtisasından asılı olaraq müəyyənləşdiriləcək. 

Aralıq və ya yekun imtahan zamanı köçürmə və digər plagiatlıq imtahan vərəqinin 

ləğvi ilə nəticələnəcək. Bu halda tələbə avtomatik olaraq 0 (sıfır) alır.  

 

Test tipli suallar max. 1 balla qiymətləndirilir. İnkar-təsdiq tipli sualların səhv 

anlaşılmaması üçün müvafiq şrift istifadə olunacaq: Məs., ola bilər / ola bilməz  

 

Açıq tipli sualların cavablarının qiymətləndirilməsi zamanı sualın mahiyyətinin 

dolğun cavablandırılmasına diqqət yetiriləcəkdir.  

 

Hər imtahandan öncə 2 quiz, cəmi 4 quiz təşkil edilməsi planlaşdırılır. Quiz 

müzakirə zamanı təşkil olunur, max. 30 dəqiqə təşkil edir. Quiz zamanı daha öncə 

keçirilmiş və müzakirə üçün hazırlanması tapşırılmış mövzulardan test şəkilli və/ və 

ya açıq tipli suallar veriləcək. 

 



Müzakirəlarda fəal iştirak dedikdə, interaktiv şəkildə mövzunun müzakirəsində 

iştirak etmək, yazılı və şifahi tapşırıqları həll etmək, mövzunun qavranılması üçün 

digər səy göstərmək başa düşülür.  

 

Davamiyyətin qiymətləndirilməsi zamanı üzürsüz dərs buraxılması nəzərə alınır, 3 

dərs buraxma 1% itirilməyə səbəb olur.  

 

Kursu müvəffəqiyyətlə  keçmək üçün tələbə ən azı 60% toplamalıdır.  

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Saatlar Dərslik/tapşırıqlar 

Mühazirə Müzakirə 

1 

 

15.02 Mövzu 1. Təhsil hüququnun əsas 

müddəaları  

 

2  Qanunvericilik 

sistemini və təhsil 

hüququnun 

mənbələrini 

öyrənmək 
Mövzu 1. Təhsil hüququnun əsas 

müddəaları  

2  

2 

 

22.02 Mövzu 2. Təhsil sistemi  2 

 

 Təhsil pillələrini 

qavramaq 

Mövzu 2. Təhsil sistemi 2  

3 

 

29.02 Müzakirə  2 Dövlət və özəl 

təhsil 

müəssisələrini 

fəaliyyət 

xüsusiyyətlərini 

öyrənmək 

Mövzu 3. Təhsil müəssisəsinin 

hüquqi statusu 

2  

4 

 

07.03 Mövzu 3. Təhsil müəssisəsinin 

hüquqi statusu 

2  Rəhbər heyətin və 

pedoqoji heyətin 

hüquqi statusunun 

xüsusiyyətləri 
Mövzu 4.  Təhsil verən işçilərin 

hüquqi statusu 

2  

5 

 

14.03 

 

Müzakirə (Quiz)  2 pedoqoji heyətin 

hüquqi statusunun 

xüsusiyyətləri 
Mövzu 4.  Təhsil verən işçilərin 

hüquqi statusu 

2  

6 21.03 Bayram    

7 

 

28.03 

 

Mövzu 5. Təhsil alanların hüquqi 

statusu 

2  Qanunvericilikdə 

olan hüquqların 

təhlili Mövzu 5. Təhsil alanların hüquqi 

statusu 

2  

8 

 

04.04 

 

Müzakirə  2  

Aralıq imtahanı 2  

9 

 

11.04 

 

Mövzu 6. Təhsil proqramı 2  Təhsil proqramının 

tərtibi, kurrikulum 

və s.  
Mövzu 6. Təhsil proqramı 2  

10 

 

18.04 

 

Müzakirə  2 Təhsil pillələrini 

təsdiq edən Mövzu 7. Təhsilə dair sənədlər 2  



sənədlərin 

özəllikləri 

11 25.04 

 

Mövzu 8. Təhsil sahəsində 

idarəetmə 

2  Təhsil sahəsində 

dövlət nəzarəti 

Mövzu 8. Təhsil sahəsində 

idarəetmə 

2  

12 

 

02.05 

 

Müzakirə (quiz)  2  

Mövzu 9. Təhsil sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlıq və 

beynəlxalq hüquq 

2  

13 09.05 Bayram    

14 

 

16.05 

 

Müzakirə  2 Təhsil sahəsində 

əməkdaşlıq, tələbə-

şagird mübadiləsi 

və s. 

Mövzu 9. Təhsil sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlıq və 

beynəlxalq hüquq 

2  

15 

 

23.05 

 

Mövzu 10. Təhsil hüququnun bəzi 

praktik problemləri 

2  Praktiki misalların 

təhlili 

Mövzu 10. Təhsil hüququnun bəzi 

praktik problemləri 

2  

16 30.05 Müzakirə (quiz)  2  

Ümumiləşdirici dərs  2  

  Final imtahanı   

 


