Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Bakı idarəetmə və Texnologiya Kolleci
(orta ixtisas təhsili üçün)

Azərbaycan iqtisadiyyatı
(fənnin adı)

Zeynalova Reyhan Feyruz qızı
tərəfindən hazırlanmış

SILLABUS

“Humanitar və iqtisadiyyat” fənn birləşməsinin Protokol N1
12sentyabr 2017 -cı ildə R.F.Zeynalova tərəfindən tərtib olunmuş
proqraməsasında təsdiq olunub.

Bakı 2018

1.Müəllim haqqında məlumat
Soyadı : Zeynalova
Adı : Reyhan
Atasının adı : Feyruz
Təhsili : Ali təhsil
Elmi dərəcəsi :
Elmi adı :
Vəzifəsi : Müəllimə
Əlaqə rekvizitləri : tel (mob) 055-764-40-45
Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt : 08.30.-17.30
İştirak etdiyi müsabiqə, kurs və təlimlər :

Xarici dil : rus dili

2.Fənn barədə məlumat
Fənnin adı : Azərbaycan iqtisadiyyatı
Fənnin kodu : İFS – B013.2.1
Kreditlərin sayı : 4
Fənn öyrənilən vaxt : 2017-2018-ci tədris ili
Prerekvizit fənlər :

3.Fənnin əsas məqsədi
Azərbaycan iqtisadiyyatı fənni tələbələrə iqtisadiyyat haqqında geniş
biliklər verməklə yanaşı milli iqtisadiyyatımız,onun inkişaf
istiqamətlərini aşılıyır.Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətlərini,
ölkəmizdə sahibkarlığın geniş vüsət aldığı müasir dövr haqqında
lazımi bilikləri tələbələr bu fənnin sayəsində əldə edəcəklər.
“Azərbaycan iqtisadiyyatı” fənni respublikanın yanacaq – enerji
kompleksi, metal emalı və maşınqayırma kompleksi, neft-qaz emalı
və kimya, tikinti materialları və ağac emalı, yüngül və yeyinti
sənayesi, rabitə - nəqliyyat və s. məsələləri daha geniş şəkildə
tələbələrə çatdırmaq məqsədi daşıyır.
4.Fənnin tədrisi nəticəsində əldə olunan kompetensiyalar
Azərbaycan iqtisadiyyatı fənni dövlət müstəqilliyinin əldə etməsinə,
iqtisadiyyatın yenidən qurulmasına, müstəqil iqtisadiyyatın yaranmış
strateji məqsədlərinin, ərazi bütövlüyü, təbii və milli sərvətlərin xalqa
mənsub olunmasına münasibət bildirir.
Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra siyasi, sosial və
iqtisadi böyümə, inkişaf və müstəqillik nöqteyi nəzərdən müsbət
mənada mühüm addımlar atdığı müşahidə edilir.
Respublikanın yeraltı və yerüstü sərvətləri onlardan istifadə etməklə
müstəqil dövlətlərdə iqtisadi inkişaf haqqında ətraflı məlumat verilir.
1994-cü ildə imzalanan “əsrin müqaviləsi” ilə bağlanmış
Azərbaycanda sərmayə qoyulmuş xüsusilə enerji sektoruna xarici
sərmayə investisiyaları uğurlu şəkildə inkişaf etdirilir.

5.Fənnin xarakteristikası
Fənnin öyrənilməsinin təqvim planı
Mövzunun adı
1.
2.

GİRİŞ. Azərbaycan iqtisadiyyatı fənninin predmeti
və vəzifələri
Azərbaycanda iqtisadi fikir tarixinə dair.
Azərbaycanın müstəqilliyə qədərki iqtisadiyyatın
vəziyyəti
Azərbaycanın keçid dövrü iqtisadiyyatı. Mülkiyyət
münasibətlərinin yenidən qurulması
Özəlləşdirilmə və sahibkarlığın inkişafı.
Azərbaycanın yeni iqtisadi sistemi. İqtisadiyyatın
yeni idarəetmə sistemi
Milli sərvətin strukturu və mahiyyəti. Milli gəlir
Azərbaycanın mikroiqtisadiyyatı. Gəlirlər və onların
yenidən bölgüsü. Əmək haqqı
Respublikanın istehsal və sosial infrastrukturu.
Böyük İpək yolunun bərpası
TRASEKA proqramı və regionda nəqliyyat
kompleksinin inkişafı
Azərbaycan maliyyə sistemi. Dövlət büdcəsi və
onun strukturu
Bank sektorunun formalaşması və inkişafı. Sığorta
bazarı
Kredit münasibətləri. İnflyasiyanın daxili və xarici
amilləri
Yanacaq energetika sektoru və Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı
Azərbaycanın kənd təsərrüfatının aktual problemləri
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14. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri
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15. Azərbaycanın neft müqavilələri. Azərbaycanın təbii
sərvətləri, ekoloji mühiti
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6.Fənn üzrə sərbəst işlərin mövzuları
Fənn üzrə semestr ərzində 10 sərbəst iş tapşırığı verilir. Hər tapşırığın
yerinə yetirilməsi 1 balla qiymətləndirilir.
Sərbəst işlərin mövzuları və təhvil verilmə tarixi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mövzunun adı

Son tarix

Əsrin müqaviləsi
TAP və TANAP qaz layihələri
Bazar iqtisadiyyatının mahiyyəti
Azərbaycanda özəlləşdirmə proqramı
Respublikanın istehsal və sosial infrastrukturu
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı
Azərbaycanın keçid dövrü iqtisadiyyatı
Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələri
Azərbaycanda nəqliyyat kompleksinin inkişafı
Müstəqillikdən sonrakı Azərbaycan iqtisadiyyatı

4-cü həftə
5-ci həftə
6-cı həftə
7-ci həftə
8-ci həftə
9-cu həftə
10-cu həftə
11-ci həftə
12-ci həftə
13-cü həftə

Sərbəst iş yazılı formada, word faylı formasında, həcmi 1-2 səhifə
(şrift 12) olmalıdır.
Hər bir sərbəst iş tələbənin fikrinin məcmusu olduğuna görə plagiat
yol verilməzdir.

7.Tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi
Fənn üzrə krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı
kimi olacaq:
50 bal- imtahana qədərki bal :
 10 bal – dərslərə davamiyyətə görə ; (fənn üzrə ayrılmış
auditoriya saatlarının 25%-dən çoxunda iştirak etməyən tələbə
həmin fəndən imtahana buraxılmır)
 10 bal – tələbənin sərbəst işinə görə;

 30 bal – məşğələ dərslərinə görə.

8.Təhsilalma prosesinə nəzarət və tələbələrin biliyin yekun
qiymətləndirilməsi
Tələbələrin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamanı 50
bal və imtahana qədər 50 bal toplanan ballar cəmi 100 bala
bərabərdir. Yekun bal aşağıdakı kimi qiymətləndirilir :
51 baldan aşağı-

“qeyri – kafi”

-F

51-60 bal -

“qənaətbəxş”

-E

61-70 bal -

“kafi”

-D

71-80 bal -

“yaxşı”

-C

81-90 bal -

“çox yaxşı”

-B

91-100 bal -

“əla”

-A

Yekun qiymətləndirmə 51 bal və ondan yuxarı bal toplayan tələbə
fənn üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyyət
qazanan tələbə, 51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə həmin fəndən
krediti qazanmır və akademik borcu olan tələbə adlanır.
9.Tələbələrin nizam-intizamına qoyulan tələblər
 pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq ;
 kollecin nizamnaməsinə uyğun olaraq, ictimai asayiş və daxili
intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;
 auditoriyadaxili təlim məşğələlərində iştirak etmək, müvafiq
tədris planlarında və kursların işçi proqramlarında nəzərdə
tutulmuş bütün növ tapşırıqları müəyyən edilmiş dövlərdə
yerinə yetirmək;
 kollecin otaqlarında, tədris-laboratoriya avadanlığına, cihazlara,
dərs vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə

ilə yanaşmaq onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə
yol verməmək, təmizliyə və səliqəyə riayət etmək.
10.İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar
1. E.Süleymanov, Osman Nuri Araz “Azərbaycan iqtisadiyyatı” Bakı
– 2010
2. Z.S.Məmmədov, Ə.Q.Əlirzayev, G.Ə.Gəncəyev “Təbiətdən
istifadə iqtisadiyyatı” Bakı- 2012
3. İ.H.Əliyev, S.A.İbadov “Azərbaycan iqtisadiyyatı” Bakı - 1998

