Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi

Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kolleci

“Mehmanxana vә turist
komplekslәrindә servis xidmәtinin

tәşkili”

fәnninin iş planı

(SİLLABUS)

Müәllim:

Qasımova Sevinc Pәnah q

Bakı -2020

Sillabus

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi__
Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kolleci__________
(Orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin adı)

Sahibkarliğin әsasları
(Fәnnin adı)

Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kollecinin metodiki şurasinin
15 sentyabr 2017 ci il tarixli (protokol №1) iclasının qәrarı ilә tәsdik
edilmişdir
(Fәnn proqramı kim tәrәfindәn vә nә vaxt tәsdiq olub)

Qasımova Sevinc Pәnah q
(müәllimin soyadı, adı, atasının adı)

Bakı -2020

1.Müәllim haqqında mәlumat

Qasımova ________________________________

Soyadı:
Adı:

Sevinc _____________________________________

Atasının adı:

Pәnah ____________________________________

Tәhsili:

Ali_________________________________________

Elmi adı:
Vәzifәsi:

_________________________________________________
Müәllim_______________________________________

Әlaqә rekvizitlәri:___________tel(mob)

055 668 00 35

Gün әrzindә kollecdә olduğu vaxt:______830 18 50 - dәk
Tәltiflәr: ___ _______________________________________________
Xarici dil:________Rus dili
2.Fәnn haqqında mәlumat
Fәnnin kodu:________________________________________
Fәnnin növü:____________ ______________________
Fәnnin tәdris ili:_______________2019/2020________________
Auditoriya:____________________________№_____ _____ ___
Fәnnin krediti:____________5____________________________
Fәnnin tәdris yükü(saat) :________75_____________________
Fәnnin prerekviziti: Fәnnin tәdrisi üçün öncәdәn tәdrisi zәruri olan fәnn
_________________________________________________________________
Fәnnin tәdris forması :__Mühazirә-seminar___________________________

3.Fәnnin әsas mәqsәdi

Turizm әhalinin mәdәni vә sosial inkişafının әsas mәnbәyi olmaqla asudә vaxtdan
sәmәrәli istifadә edilmәsidir.Eyni zamanda, turizm bazar münasibәtlәrinә keçid
şәraitindә bu vә digәr regionun milli iqtisadiyyatının ixtisaslaşmasını müәyyәn
edәn sosial – iqtisadi inkişafın әhәmiyyәtli amillәrindәn biridir
Turizmin inkişafı istiqamәtindә inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәlәrinin
öyrәnilmәsi respublikamız

üçün böyük әhәmiyyәtә malikdir.Qәrbi Avropa

,Skandinaviya ölkәlәrinin , Aralıq dәnizi әtrafı ölkәlәrin, Mәrkәzi Avropa
regionlarının turizm sahәsindә әldә etdiklәri uğurların elmi nәticәlәrinin
Azәrbaycan turizminә tәtbiqi dövlәt büdcәsinә külli miqdarda vәsaitlәrin daxil
olmasına şәrait yarada bilәr.
“Mehmanxana vә turist komplekslәrindә servis xidmәtinin tәşkili” fәnninin
әsas mәqsәdi tәlәbәlәrә müasir dövrdә sürәtlә inkişaf edәn turizm sәnayesinin әsas
tәrkib hissәlәrindәn olan mehmanxana biznesinin normalarının, prinsiplәrinin,
incәliklәrinin,

inzibati-tәsәrrüfat

işlәrinin,

turist-mehmanxana

tәsәrrüfatının

tәşkilinin öyrәdilmәsindәn ibarәtdir.Fәnnin mәnimsәnilmәsi nәticәsindә tәlәbә
turizmdә get-gedә daha çox önәmi artan mehmanxana anlayışlarını öyrәnәcәk vә
bu sahәyә daha dәrindәn yiyәlәnәcәkdir. Müxtәlif ölkәlәrdә mehmanxanada servis
xidmәtinin tәşkili inkişaf tendensiyaları vә dünya regionları üzrә müqayisәli tәhlil
etmә bacarığına malik olacaqdır. Mehmanxana sәnayesinin inzibati-tәsәrrüfat
işlәrinin tәşkilinә dair praktiki mәlumatlar vә bacarıqlar әldә edәcәkdir.Hәmçinin
tәlәbә mehmanxana biznesinin keyfiyyәt standartlarını vә bir sıra fәrqli
xüsusiyyәtlәrini müәyyәn etmәk bacarıqlarını әldә edәcәkdir.

4.Fәnnin tәdrisi nәticәsindә әldә olunan kompetensiyalar

Kompetensiya-fәnnin mәnimsәnilmәsi nәticәsindә әldә olunan bilik,bacarıq vә
vәrdişlәrin praktiki tәtbiqidir.Ümumi kompetensiyalar bilik üzәrindә әsaslanmış
müasir cәmiyyәtdә peşәkar vә şәxsi sahәdә özünü uğurla reallaşdırmaq üçün lazım
olan şәxsi, metodiki vә sosial kompetensiyalardır. Fәnn kompetensiyaları fәnn
bacarıqlarının mәnimsәnilmәsini tәmin edәn nәzәri, praktiki vә eksperimental bilik
vә bacarıqlar demәkdir.
Tәdris prosesi zamanı aşağıdakı tәdris metodlarından istifadә edilir:
-dialoq forması( nәzәri izahatlar vә praktik nümunәlәrә);
-müzakirә forması(fәrdi çıxışlarla bağlı disputların aparılması, mәruzәlәrin,
esselәrin vә referatların müzakirәsi);
-tәlәbәlәrin müstәqil işi ( tövsiyәsi olunan әdәbiyyatın tәdbiqi, referat yazmaq,
seminar mәşğәlәlәrinә mәruzәlәr hazırlamaq).

5.Fәnnin xarakteristikası
Fәnnin öyrәnilmәsinin tәqvim planı
№

Mövzunun adı

Saatların miqdarı
Cәmi

Mühazirә

Mәşğәlә
2

1
2

Xidmәt anlayışı vә onun iqtisadi tәbiәti.
Turizm xidmәt formaları.

2
4

2
2

3
4
5
6
7

Mehmanxana nömrәlәrinin tәsnifatı
Turistlәrin qәbulu vә xidmәtinin tәşkili
Xidmәtlәrin bazarda yeridilmәsi
Nömrә fondunun yığışdırılması vә tәmizlәnmәsi
Ümumi istifadә üçün nәzәrdә tutulmuş ictimai
sahәlәrin yığışdırılması vә tәmizlәnmәsinin tәşkili
Otelçilikdә Yemәk vә İçkilәr şöbәsi üzrә qidalanma
xidmәtlәrinin tәşkili
Mehmanxananın restoran vә barları
Mehmanxana nәzdindә olan restoran mәtbәxi
Menyu planlaşdırılması
Restoranda istifadә olunan qab-qacaqlar vә digәr
lәvazimatlar
Mehmanxana restoranlarında keçirilәn diplomatik
qәbullara vә kütlәvi tәdbirlәrә (ziyafәtlәr) xidmәt
göstәrilmәsi. Qonaqpәrvәrlik qaydaları.
Kütlәvi tәdbirlәrdә (qәbullarda, ziyafәtlәrdә)
xidmәtlәrin göstәrilmәsinә hazırlıq

2
4
2
4
2

2
2
2
2
2

4

2

2

2
4
4
4

2
2
2
2

2
2
2

4

2

2

4

2

2

15

Personalın tәlim vә tәdrisi

4

2

2

16

Oteldә göstәrilәn xidmәt keyfiyyәtinin standartları

2

2

17

Mehmanxana işçisinin etikası. Diplomatik etiket.

4

2

18

Personalın qonaqlarla davranış mәdәniyyәti vә
ünsiyyәt qaydaları

2

2

19

Telefon danışıqlarının aparılması üçün әsas qaydalar

4

2

20

Mehmanxana personalının xarici görünüşü vә şәxsi
gigiyenası üzrә qoyulan tәlәblәr

2

2

21

Mehmanxanada yanğından tәhlükәsizlik tәdbirlәri

4

2

2

22

Azәrbaycanda Otelçilik sahәsindә xidmәtlә bağlı әsas
problemlәr
Azәrbaycanda Otelçilik sahәsindә xidmәtlә bağlı
problemlәrin hәlli yolları

4

2

2

3

1

2

8
9
10
11
12
13

14

23

2
2

2

2

6.Fәnn üzrә sәrbәst işlәrin mövzuları
Fәnn üzrә semestr әrzindә 1 sәrbәst iş tapşırığı verilir. Hәr tapşırığın yerinә
yetirilmәsi 10 balla qiymәtlәndirilir.
Sәrbәst işlәrin mövzuları:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Qeyd

Mövzular
Turizm xidmәt formaları

Restoran işinin inkişaf tarixi
Müxtәlif әlamәtlәrә görә mehmanxana tәsnifat sistemlәri.

Sahibkarlıqda planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.
Turizm dövlәt büdcәsinin formalaşmasında.
Turizm sahәsindә marketinq fәaliyyәti
Mehmanxananın
nömrә
fondunun
yığışdırılması
tәmizlәnmәsi
Nömrә fondunun yığışdırılmasına qoyulan tәlәblәr.
Mehmanxananın restoran menecerinin vәzifәlәri
Restoranda göstәrilәn xidmәtin qaydaları

vә

10.
Mehmanxana nәzdindә turistlәrin qidalanmasının tәşkili

11.
Restoranda istifadә olunan qab-qacaq vә digәr lәvazimatlar.

12.
Diplomatik qәbullar. Diplomatik qәbulun növlәri.

13.
Qonaqpәrvәrlik qaydaları

14.
Diplomatik qәbulu zamanı menü

15.
Personalın tәlim vә tәdrisi

16.
Beynәlxalq xidmәt standartları

17.
Diplomatik etiket qaydaları. Düzgün davranış qaydaları

18.
Mehmanxana personalının xarici görünüşü vә nitq mәdәniyyәti

19.
Azәrbaycan Respublikasının turizm potensialı

20.
21.

Azәrbaycanda Otelçilik sahәsindә xidmәtlә bağlı yaranan
problemlәrin hәlli yolları.

Sәrbәst iş yazılı formada,word faylı formasında,hәcmi 1-2 sәhifә(şrift 12)
olmalıdır

Hәr bir sәrbәst iş tәlәbәnin fәrdi fikirlәrinin mәcmusu olduğuna görә plaqiat
yol verilmәzdir.
7.Tәlәbәnin nailiyyәtlәrinin cari vә aralıq qiymәtlәndirilmәsi
 Fәnn üzrә krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı kimi
olacaq.
 50 bal- imtahana qәdәrki bal:
 -10 bal dәrslәrә davamiyyәtә görә;(fәnn üzrә ayrılmış auditoriya saatlarının
25 faizindәn çoxunda iştirak etmәyәn tәlәbә hәmin fәndәn imtahana
buraxılmır).
 -10 bal tәlәbәnin sәrbәst işinә görә
 -30 bal laboratoriya dәrslәrinin nәticәlәrinә görә (fәnn üzrә kurs işi vә
mәşğәlә dәrsi nәzәrdә tutulmadığı halda) ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.Tәhsilalma prosesinә
qiymәtlәndirilmәsi

nәzarәt

vә

tәlәbәlәrin

biliyinin

yekun

Tәlәbәnin biliyinin yekun qiymәtlәndirilmәsi imtahan zamanı 50 bal vә
imtahana qәdәr 50 bal toplanan ballar cәmi 100 bala bәrabәrdir.Yekun bal
aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilir:
A
B
C
D
E
F

- “Әla”
- “Çox yaxşı”
- “Yaxşı”
- “Kafi”
- “Qәnaәtbәxş”
- “Qeyri-kafi”

-91-100
-81-90
-71-80
-61-70
-51-60
- 51 baldan aşağı

Yekun qiymәtlәndirmә 51 bal vә ondan yuxarı bal toplayn tәlәbә fәnn
üzrә müәyyәn olunmuş krediti qazanır vә müvәffәqiyyәt qazanan tәlәbә,
51 baldan aşağı bal toplayan tәlәbә isә hәmin fәndәn krediti qazanmır vә
akademik borcu olan tәlәbә adlanır.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

9.İstifadә olunan әdәbiyyat
1. Müzәffәr Ağakәrimov, Otel, Bakı – 2008;
2. Müzәffәr Ağakәrimov, Mehmanxanada ön büro, Bakı – 2013;
3. Mirağa Әhmәdov, Xidmәt sahәlәrinin marketinqi Bakı – 2015;
4. Nazmi Kozak, Otel işletmeciliği Ankara – 2016.

Fәnnin bütün movzuları üzrә mühazirә mәtnlәri elektron formada kollecin
saytında yerlәşdirilib.

10.Tәlәbәnin nizam- intizamına qoyulan tәlәblәr
 Pedaqoji işçilәrin şәrәf vә lәyaqәtinә hörmәtlә yanaşmaq;
 Tәhsil müәssisәsinin nizamnamәsinә uyğun olaraq, ictimai asayiş vә daxili
intizam, davranış qaydalarının tәlәblәrinә riayәt etmәk;
 Auditoriya daxili tәlim mәşğәlәlәrindә iştirak etmәk, müvafiq tәdris
planlarında vә kursların işçi proqramlarında nәzәrdә tutulmuş bütün növ
tapşırıqları müәyyәn edilmiş dövrlәrdә yerinә yetirmәk;
 Kollecin otaqlarına, tәdris-laboratoriya avadanlığına, cihazlara, dәrs
vәsaitlәrinә, kitablarına vә digәr әmlakına qayğı vә sәliqә ilә yanaşmaq,
onların korlanmasına, zәdәlәnmәsinә vә itmәsinә yol vermәmәk, otaqlarında
onların tәmizliyә vә sәliqәyә riayәt etmәk.

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi

Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kolleci

_ _Sahibkarliğin әsaslari __fәnninin iş planı

(SİLLABUS)

Müәllim:

Qasımova Sevinc Pәnah q

Bakı -2020

Sillabus

Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi__
Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kolleci__________
(Orta ixtisas tәhsili müәssisәsinin adı)

Sahibkarliğin әsasları
(Fәnnin adı)

Bakı İdarәetmә vә Texnologiya Kollecinin metodiki şurasinin
15 sentyabr 2017 ci il tarixli (protokol №1) iclasının qәrarı ilә tәsdik
edilmişdir
(Fәnn proqramı kim tәrәfindәn vә nә vaxt tәsdiq olub)

Qasımova Sevinc Pәnah q
(müәllimin soyadı, adı, atasının adı)

2020

1.Müәllim haqqında mәlumat

Qasımova ________________________________

Soyadı:
Adı:

Sevinc _____________________________________

Atasının adı:

Pәnah ____________________________________

Tәhsili:

Ali_________________________________________

Elmi adı:
Vәzifәsi:

_________________________________________________
Müәllim_______________________________________

Әlaqә rekvizitlәri:___________tel(mob)

055 668 00 35

Gün әrzindә kollecdә olduğu vaxt:______830 18 50 - dәk
Tәltiflәr: ___ _______________________________________________
Xarici dil:________Rus dili
2.Fәnn haqqında mәlumat
Fәnnin kodu:________________________________________
Fәnnin növü:____________ ______________________
Fәnnin tәdris ili:_______________2019/2020________________
Auditoriya:____________________________№_____ _____ ___
Fәnnin krediti:____________4____________________________
Fәnnin tәdris yükü(saat) :________60_____________________
Fәnnin prerekviziti: Fәnnin tәdrisi üçün öncәdәn tәdrisi zәruri olan fәnn
_________________________________________________________________
Fәnnin tәdris forması :__Mühazirә-seminar___________________________

3.Fәnnin әsas mәqsәdi

Müstәqillik dövründә Azәrbaycanda iqtisad elminin tәdqiqat obyektinә daxil
olan sahibkarlıq anlayışı ölkәnin iqtisadi potesialını güclәndirmәk üçün müstәsna
әhәmiyyәt kәsb edir.
Azәrbaycan müstәqillik әldә edәnә qәdәr әsas mülkiyyәt dövlәtә mәxsus
olmuşdur vә sosialist sistemindә kommersiya sahibkarlığı anlayışına yer yox idi.
Müstәqillikdәn sonra isә ölkәdә sahibkarlığın inkişafına әlverişli şәrait
yaranmışdır.
Azәrbaycan Respublikasının qәbul edilmiş yeni Konstitusiyasında bazar
münasibәtlәri әsasında iqtisadiyyatın inkişafına şәrait yaradılması, sahibkarlığa
tәminat verilmәsi, rәqabәt mexanizminin formalaşması vә inkişafı, hәmçinin
rәqabәtin qorunması ilә bağlı müddәalar öz әksini tapmışdır. Bu baxımdan
sahibkarlıq fәaliyyәti fәnninin tәdrisi günümüzün tәlәbi ilә şәrtlәnir.
Sahibkarlıq fәaliyyәti müstәqillik dövründә Azәrbaycanda әn çox inkişaf edәn
sahәlәrdәn biridir.
Fәnnin әsas mәqsәdi dünya iqtisadiyyatına sürәtlә inteqrasya edәn ölkәmizdә
yerli
şirkәtlәrin beynәlxalq miqyasda rәqabәt qabiliyyәtini artırmaq, idxalçı ölkәdәn
ixracatçı ölkәyә çevirmәk, ölkәnin investisiya cәlbediciliyini artırmaq
istiqamәtindә aparılan dövlәt siyasәtini daha sәmәrәli tәşkil etmәk mәqsәdi ilә
sahibkarlıq fәaliyyәtinin daha dәrindәn öyrәnilmәsidir.

4.Fәnnin tәdrisi nәticәsindә әldә olunan kompetensiyalar

“Sahibkarlığın әsasları” fәnn proqramında tәlәbәlәrә sahibkarlığın
mahiyyәtini, növlәrini, inkişaf etmiş ölkәlәrin qabaqcıl tәcrübәsinә müraciәt
etmәklә sahibkarlıq fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi vә tәtbiqi, beynәlxalq
әmәkdaşlıqın qurulması istiqamәtindә müvafiq tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsini öyrәdir.Proqramda bu mövzular geniş şәrh olunmuşdur. Bütün
mövzularda nәzәri vә praktiki mәsәlәlәr Azәrbaycan reallıqıl baxımdan
nәzәrdәn keçirikmişdir.

Kursun sәmәrәli tәdrisi vә tәlәbәlәr tәrәfindәn asan mәnimsәnilmәsi
mәqsәdi
ilә mövzular qruplaşdırılmışdır:
I İqtisadiyyat
II Hüquq

5.Fәnnin xarakteristikası
Fәnnin öyrәnilmәsinin tәqvim planı
№

Mövzunun adı

1

Sahibkarlıq fәaliyyәtinin sosial iqtisadi mәzmunu,
predmeti vә vәzifәlәri
Sahibkarlıq haqqında Azәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi
Sahibkarlığın növlәri, formaları. Müәssisәnin
fәaliyyәt mexanizmi
Sahibkarlıq fәaliyyәti vә innovasiya. Sahibkarlıq
fәaliyyәtinin planlaşdırılması vә
proqnozlaşdırılması
Sahibkarlıq menecmenti, sahibkarlıq fәaliyyәtindә
marketinq әlaqәlәri
Sahibkarlıq etikası vә pisxologiyası, sahibkarlıq
fәaliyyәtindә risklәr
Kommersiya fәaliyyәtinin mahiyyәti, ticarәt
orqanlarının fәaliyyәti
Müqavilә anlayışı, qurluşu, mәzmunu
Sahibkarlıq müәssәlәrinin maliyyә vәziyyәti
Françayzinqin mahiyyәti vә onun inkişafının
iqtisadi әsasları
Hәrraclarda.birjalarda, torpaqlarda ticarәt
әmәliyyatlarının texniki tәchizi vә tәşkili
Lizinqin tәşkilati – iqtisadi xüsusiyyәtlәri
Sahibkarlıq fәaliyyәtindә reklam informasiya işinin
tәşkili
Biznes planın mahiyyәti vә rolu
Respublikamızda sahibkarlığın gәlәcәk inkişaf
prespektivlәri

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Saatların miqdarı
Cәmi

Mühazirә

Mәşğәlә

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

4

2

2

4
4

2
2

2
2

4
4

2
2

2
2

6.Fәnn üzrә sәrbәst işlәrin mövzuları
Fәnn üzrә semestr әrzindә 1 sәrbәst iş tapşırığı verilir.Hәr tapşırığın yerinә
yetirilmәsi 10 balla qiymәtlәndirilir.
Sәrbәst işlәrin mövzuları:

№

Mövzular

1.

Sahibkarlığı növlәri, formaları vә xüsusiyyәtlәri.

2.

Sahibkarlıq fәaliyyәti vә innovasiya.

3.

Sahibkarlıq fәaliyyәtindә marketinq әlaqәlәri.

4.

Sahibkarlıqda planlaşdırma vә proqnozlaşdırma.

5.

Kiçik sahibkarlığın üstünlüklәri.

6.

Sahibkarlıq fәaliyyәtindә rәqabәt.

7.

Françayzinq anlayışı vә mahiyyәti.

8.

Reklamın sahibkarlıqda tәşkili.

9.

Sahibkarlıq etikası və psixologiyası.

Qeyd

10. Ticarət ortaqlarının fəaliyyəti.
11. Sahibkarlıq fəaliyyətində risklər
12. Kommersiya fəaliyyəti anlayışı və mahiyyəti.
13. Sahibkarlıq fəaliyyətində menecment.
14. Müqavilә anlayışı, quruluşu vә mәzmunu.
15. Biznes‐planın mahiyyəti və rolu.
16. Hәrraclar.
17. Hərraclarda, birjalarda, ticarət əməliyyatları.
18. Sahibkarliq fәaliyyәtinin istiqamәtlәri.
19. Birja müqavilələri.
20. Fyuçers sövdələşmələri.
Sәrbәst iş yazılı formada,word faylı formasında,hәcmi 1-2 sәhifә(şrift 12)
olmalıdır
Hәr bir sәrbәst iş tәlәbәnin fәrdi fikirlәrinin mәcmusu olduğuna görә plaqiat
yol verilmәzdir.

7.Tәlәbәnin nailiyyәtlәrinin cari vә aralıq qiymәtlәndirilmәsi
 Fәnn üzrә krediti toplamaq üçün lazımi balın toplanması aşağıdakı kimi
olacaq.
 50 bal- imtahana qәdәrki bal:
 -10 bal dәrslәrә davamiyyәtә görә;(fәnn üzrә ayrılmış auditoriya saatlarının
25 faizindәn çoxunda iştirak etmәyәn tәlәbә hәmin fәndәn imtahana
buraxılmır).
 -10 bal tәlәbәnin sәrbәst işinә görә
 -30 bal laboratoriya dәrslәrinin nәticәlәrinә görә (fәnn üzrә kurs işi vә
mәşğәlә dәrsi nәzәrdә tutulmadığı halda) ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.Tәhsilalma prosesinә
qiymәtlәndirilmәsi

nәzarәt

vә

tәlәbәlәrin

biliyinin

yekun

Tәlәbәnin biliyinin yekun qiymәtlәndirilmәsi imtahan zamanı 50 bal vә
imtahana qәdәr 50 bal toplanan ballar cәmi 100 bala bәrabәrdir.Yekun bal
aşağıdakı kimi qiymәtlәndirilir:
A
B
C
D
E
F

- “Әla”
- “Çox yaxşı”
- “Yaxşı”
- “Kafi”
- “Qәnaәtbәxş”
- “Qeyri-kafi”

-91-100
-81-90
-71-80
-61-70
-51-60
- 51 baldan aşağı

Yekun qiymәtlәndirmә 51 bal vә ondan yuxarı bal toplayn tәlәbә fәnn
üzrә müәyyәn olunmuş krediti qazanır vә müvәffәqiyyәt qazanan tәlәbә,
51 baldan aşağı bal toplayan tәlәbә isә hәmin fәndәn krediti qazanmır vә
akademik borcu olan tәlәbә adlanır.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

9.İstifadә olunan әdәbiyyat
1. Azәrbaycan Respublikasının Kontitusiyası Bakı 2017
2. Azәrbaycan Respublikasında kicik vә orta sahibkarlıq
3. Vaqif Niftullayev “Sahibkarlıgin әsaları”
4. Abbasov A.B. “Sahibkarlig fәaliyyәti, növlәri
5. Dövrü mәtbuat
Fәnnin bütün movzuları üzrә mühazirә mәtnlәri elektron formada kollecin
saytında yerlәşdirilib.

10.Tәlәbәnin nizam- intizamına qoyulan tәlәblәr
 Pedaqoji işçilәrin şәrәf vә lәyaqәtinә hörmәtlә yanaşmaq;
 Tәhsil müәssisәsinin nizamnamәsinә uyğun olaraq, ictimai asayiş vә daxili
intizam, davranış qaydalarının tәlәblәrinә riayәt etmәk;
 Auditoriya daxili tәlim mәşğәlәlәrindә iştirak etmәk, müvafiq tәdris
planlarında vә kursların işçi proqramlarında nәzәrdә tutulmuş bütün növ
tapşırıqları müәyyәn edilmiş dövrlәrdә yerinә yetirmәk;
 Kollecin otaqlarına, tәdris-laboratoriya avadanlığına, cihazlara, dәrs
vәsaitlәrinә, kitablarına vә digәr әmlakına qayğı vә sәliqә ilә yanaşmaq,
onların korlanmasına, zәdәlәnmәsinә vә itmәsinә yol vermәmәk, otaqlarında
onların tәmizliyә vә sәliqәyә riayәt etmәk.

