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Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və krediti MGT410 Təşkilati Davranış  3 kredit/6 AKTS 
 

Kreditlərin sayı  

Departament Təhsil   

Proqram (bakalavr, 
magistr) 

Bakalavr 

Tədris semestri 2021/22-ci tədris ilinin yaz semestri 

Fənni tədris edən müəllim 
(lər) 

Dr. Könül Abaslı 

E-mail: konulabasli@gmail.com  
Telefon:  
Mühazirə otağı/Cədvəl  

Məsləhət saatları Razılaşdırılaraq təyin etmə ilə   
Tədris dili Azərbaycan 

Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

 Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

1. İsgəndərov, İ. (2017). Təşkilati davranış və menecment psixologiyası. Bakı 
2. Robbins Stephen P., & Judge Timothy A. (2012). Organizational Behavior. 

Pearson Publication 

3. Robbins Stephen P., Judge Timothy A. (2012). Örgütsel Davranış, Çeviri 
Editörü: İnci Erdem, Nobel Yayınevi, 14. Baskıdan Çeviri. 
4. Griffin, R. W. & Moorhead, G. (2013). Organizational behavior. Managing 

people and organizations. South-Western College Pub 

5. Təşkilati davranış haqqında yazılmış bütün kitablardan istifadə edilə bilər. 

6. Mövzularla əlaqəli nəşr olunmuş elmi məqalələri/kitabları əldə etmək 

üçün: 

a) Google Scholar - https://scholar.google.com/ 

b) ERIC - https://eric.ed.gov/ 

c) Library Genesis - http://libgen.rs/ 

 

Kurs, yuxarıda göstərilən dərsliklərin və Xəzər Universiteti kitabxanasında 
mövcud olan tədris materiallarının istifadəsini məhdudlaşdırmır. 
 

Kursun təsviri Fənn bu sahədə ilkin fundamental biliklər və nəzəriyyələrin tədrisini nəzərdə tutur.  

Kursun məqsədləri  Təşkilati davranışın məqsədi təşkilati mühitdə insan davranışının əsas 

konsepsiyalarını başa düşmək və şərh etmək; davranış və idarəetmə problemlərini 

fərdlər, qruplar və təşkilatlar səviyyəsində təhlil etmək və tövsiyələr 

hazırlamaqdır. Təşkilati davranış fənninin məqsədi tələbələrə təşkilati davranış 
sahəsinin təməl anlayışları haqqında məlumat vermək və tətbiqetmədə istifadə edə 

biləcəkləri bacarıqları qazandırmaqdır. 
 
Tədrisin nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları bacarmalıdır: 

• Təşkilatlarda insan davranışlarını izah edə biləcək; 

• Şəxsiyyət tiplərini fərqləndirə biləcək 

• Təşkilat daxilində qrup rəhbərliyini və qrup formalaşmasını təhlil edə 
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biləcək; 

• Liderlik, həmçinin motivasiya nəzəriyyələrinə aid məlumatları nümayiş 

etdirə biləcək; 

• Problem həlletmədə liderlik nəzəriyyələrini tətbiq edə biləcək; 

• Müxtəlif liderlik tərzlərinə görə situasiyaları qiymətləndirmək və 

müvəffəqiyyət ehtimalını müəyyən edə biləcək; 

• Təşkilatlarda müsbət və mənfi insan (işçi) davranışlarını fərqləndirə 

biləcək; 

• Təşkilatlarda dəyişikliklər haqqında mülahizələr irəli sürə biləcək. 

Bu kursun nəticələri tələb olunan materialları oxumaq və müzakirələrdə iştirak 

etməklə əldə ediləcəkdir. 

Tədris metodları Mühazirə və Seminar  X 
Qrup müzakirəsi X 

Qiymətləndirmə 
 
 
 

Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Quiz   10 
Keys çalışması  10 
Davamiyyət  5 
Aralıq imtahanı  30 
Final imtahanı  45 
Yekun  100 

Qaydalar  1) Quiz – keçilən mövzular əsasında hazırlanmış açıq və qapalı sualların 
cavablanıdılması  
2) Keys çalışması – hər hansı bir seçilmiş situasiyanın müzakirəsi və təhsili 
Davamiyyət 
Hər dərsdə iştirak etmək vacibdir. Mühazirələr və sinif fəaliyyətləri sizin yeni 
bilik və bacarıqları anlamanızı və tətbiq etmənizə töhfə verir. Hər hansı bir dərsə 
iştirak etmədiyiniz zaman buraxılmış tapşırıq və ya qeydlərə görə özünüz 
məsuliyyət daşıyırsınız. 
Auditoriya qaydaları 
• Dərsə zamanında gəlmək və iştirak etmək tələb olunur; 
• Tapşırıqları zamanında təhvil vermək tələb olunur; 
• Plagiarizm qəbul edilməyəcəkdir. 
• Sinif bütün nümayəndələrinə hörmətlə yanaşmanız tələb olunur. 
Kurs tələbləri 
1. Mövzular ilə əlaqəli bütün mətnlərin, məqalələri və materialların 
oxunması; 
2. Sinif müzakirələrində və fəaliyyətlərində hər zaman fəal iştirak; 
3. Tapşırıqları zamanında və istənilən formatda təqdim etmək; 
4. Ciddi xəstəlik və ya fövqəladə hallar istisna olmaqla mütəmadi olaraq 
dərsə davamiyyət. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
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Həftə Tarix 
(planlaşdırılmış) 

Fənnin mövzuları Dərslik/Tapşırıqlar   

1.   Sillabus – fənnin məqsədləri, 
qiymətləndirmə siyasəti haqda məlumat 

Təşkilati davranış bir elm sahəsi kimi 

Təqdimat 

2.   

 
Təşkilat daxilində fərd və şəxsiyyət 1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

3.   Təşkilatlarda qrup və komandalar 

 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

4.   Təşkilatlarda Kommunikasiya 

 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

5.   Motivasiya 

 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

6.   Liderlik 

 
1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

7.   Liderlik nəzəriyyələri 

 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

8.   Aralıq imtahanı  

9.   Güc və siyasət 1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

10.   Münaqişə və müzakirə 

 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

11.   Təşkilati dəyişikliklər, stressin idarəolunması 
 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

12.   Təşkilati mədəniyyət 1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

13.   Təşkilatlarda müsbət işçi davranışları 
 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

14.   Təşkilatlarda mənfi işçi davranışları 
 

1. Təqdimat 

2. Mövzu ilə əlaqəli 

situasiya təhlili 

15.   Final imtahanı  

    
 

 

   


