
 

Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı INTL262, İnsan hüquqları, 3 kredit/6 AKTS 

Departament Hüquq 

Proqram (bakalavr, magistr) bakalavr 

Tədris semestri 2021/22-ci tədris ilinin payız semestri 

Fənni tədris edən müəllim (lər) Əlizadə Akif Əkbər oğlu 

E-mail: akifalizadeh@yahoo.com 

Telefon: (99450) 3136399 

Mühazirə otağı/Cədvəl - 

Məsləhət saatları Cümə, saat 15:00 – 17:00 

Prerekvizitlər yox 

Tədris dili azərbaycan 

Fənnin növü  

(məcburi, seçmə) 

seçmə 

Dərsliklər və əlavə 

ədəbiyyat 
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası.  

• İnsan hüquqları nəzəriyyə və praktikada, 

https://ebooks.azlibnet.az/book/xM9o5RCQ.pdf 

• Beynalxalq sənədlər toplusu. http://www.qanun.az/en/product/beyn%C9%99lxalq-

s%C9%99n%C9%99dl%C9%99r-toplusu/ 

• İnsan hüquqlarının müdafiəsi. 

• http://www.ombudsman.gov.az/az/view/pages/44 

• Мутагиров Д. З. Права и свободы человека : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

516 с. 

Kursun vebsaytı  

Tədris metodları Mühazirə  + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili  

Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son 

müddət 

Faiz (%) 

Aralıq imtahanı noyabr 2021                  35 

Fəallıq 30.12.2021                  5 

Kurs işi (Layihə) 23.12.2021                  5 

Prezentasiya/Qrup müzakirə 23.12.2021                  20 

Final imtahanı yanvar 2022                  35 

Yekun                 100 

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

dərsliklərdəki yalnız əsas məsələləri əhatə edəcək. Müхтəlif qanunvericilik aktlarından 

işləmək vərdişinə alışmaq tələb olunur. Eləcə də, təqdim edilən Qanunlar siyahısına müraciət 

etmək məqsədəuyğundur. Nəticədı tələbələr insan hüquqları üzrə ətraflı və mükəmməl bilgilər 

əldə edəcəklər. İş prosesində mühazirə planında dəyişikliklər mümkündür.  
Kursun məqsədləri  Bu kursun məqsədi qeyri-hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin Azərbaycanın hüquq 

sistemi ilə, o cümlədən hər bir vətəndaşın qarşısına çıxa bilən insan hüquqları ilə bağlı 

problemlərin aradan qaldırılması üçün zəruri ilkin bilgiləri verməkdir. Tələbələrin insan 

hüquqları və konstitusiya institutu üzrə biliklərinin daha da artırılması.  

Tədrisin (öyrənmənin) 

nəticələri 

Tələblər insan hüquqları haqqında nəzəri və praktik bilikləri əldə edəcək, konkret kazusları 

həll etmək iqtidarında olacaq və onlarda qanunvericiliklə işləmək vərdişləri yaranacaq.  

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 

Esse tələbənin təqdim olunan mövzular ətrafında öz mülahizəsinə əsasən seçdiyi insan 

hüquqlarının hər hansı institutu  ilə bağlı hazırladığı fərdi elmi işdir. Esse təxminən 4-6 səhifə 

həcmində olmalı və kompüterdə yığılmış halda kursun sonuna kimi təhvil verilməlidir.  

Tədris proqramı interaktiv metodlarla aparılacaq. Praktik məşğələlərdə isə tələblərin biliklərə 

yiyələnməsi səviyyəsi yoxlanılacaq, bundan başqa tələblər konkret movzuya dair testlərlə 

işləyəcək, insan hüquqları üzrə kazuslar həll edəcəklər.  

İmtahan 2 mərhələdə - aralıq imtahan kursun proqramının yarısı başa çatdıqdan sonra, yekun 

imtahan isə kursun sonunda götürüləcək.  

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar 

mailto:akifalizadeh@yahoo.com
https://ebooks.azlibnet.az/book/xM9o5RCQ.pdf
http://www.qanun.az/en/product/beyn%C9%99lxalq-s%C9%99n%C9%99dl%C9%99r-toplusu/
http://www.qanun.az/en/product/beyn%C9%99lxalq-s%C9%99n%C9%99dl%C9%99r-toplusu/
http://www.ombudsman.gov.az/az/view/pages/44


1. sentyabr İnsan hüquqlarının mənbəyi, təsnifatı və xüsusiyyətləri İnsan hüquqları nəzəriyyə və 

praktikada. 

2. sentyabr İnsan hüquqları konsepsiyasına giriş 

 

Beynalxalq sənədlər toplusu 

3. oktyabr Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları 

 

Beynalxalq sənədlər toplusu 

4. oktyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında iqtisadi, 

sosial və mədəni hüquqlar 

AR-nın Konstitusiyası 

5. oktyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında mülki və 

siyasi hüquqlar 

AR-nın Konstitusiyası 

6. oktyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında 

vətəndaşların əsas vəzifələri 

AR-nın Konstitusiyası 

7. noyabr Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında hüquq və 

azadlqılar - Ümumiləşdirmə 

AR-nın Konstitusiyası 

8. noyabr Aralıq imtahan  

9. noyabr İnsan hüquqlarının müdafiəsinin BMT sistemi İnsan hüquqları nəzəriyyə və 

praktikada. Beynalxalq 

sənədlər toplusu 

10. noyabr İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə BMT  

çərçivəsində mövcud olan ixtisaslaşdırılmış qurumlar və 

prosedurlar 

İnsan hüquqları nəzəriyyə və 

praktikada.  

11. dekabr İnsan hüquqlarına dair beynəlxalq paktlar və onların 

nəzarət orqanları 

Beynalxalq sənədlər toplusu 

12. dekabr  İnsan hüquqlarının müdafiəsinin Avropa sistemi Beynalxalq sənədlər toplusu  

13. dekabr İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi 

haqqında Avropa Konvensiyası 

İnsan hüquqları nəzəriyyə və 

praktikada. 

14. dekabr İnsan hüquqlarının müdafiəsinin ölkədaxili sistemi  

İnsan hüquqlarının müdafiəsinin 

məhkəmədənkənar mexanizmləri       

İnsan hüquqları nəzəriyyə və 

praktikada.   

15.  Final  

 

 


