Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

__Sahənin iqtisadiyyatı___fənninin iş planı

(SİLLABUS)

Müəllim: _Azadəliyeva Gülxar_

Bakı -2018

Sillabus

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi__
Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci__________
(Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)
Sahənin iqtisadiyyatı
(Fənnin adı)
Humanitar fənn birləşməsinin 2017 -ci il tərtib
_________________etdiyi proqram üzrə təsdiq olunub___________
(Fənn proqramı kim tərəfindən və nə vaxt təsdiq olub)

Azadəliyeva Gülxar _Əyyub_______ tərəfindən hazırlanmış.
(müəllimin soyadı, adı, atasının adı)

____

2018-cı il

1.Müəllim haqqında məlumat
Soyadı:

Azadəliyeva ________________________________

Adı:

Gülxar __________________________________________

Atasının adı:

_Əyyub_________________________________________

Təhsili:

Ali

Elmi adı:
Vəzifəsi:

___________________________________________

_________________________________________________
Müəllimə__________________________________________

Əlaqə rekvizitləri:___________tel(mob)
_________________

050 626 29 24

Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt:_______________________________
Təltiflər: ___ ___________________________________________________
Xarici dil:______________________________________________________
2.Fənn haqqında məlumat
Fənnin kodu:____İPF-BO5________________________________________
Fənnin növü:_____________Humanitar______________________________
Fənnin tədris ili:_________________________________________
Auditoriya:____________________________№________________________
Fənnin krediti:___6________________________________________________
Fənnin tədris yükü(saat) :____90__________________________________
Fənnin prerekviziti: Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn
_________________________________________________________________
Fənnin tədris forması :__Mühazirə-seminar___________________________

3.Fənnin əsas məqsədi

Tədris proqramının məqsədi tələbələrə fənnin .elmin dərindən oyrədilməsi
araşdırılması muasir dovrun ən başlica və zəruri səbəbidir.Kursun predmeti istehsal
munasibətlərinin mahiyyətini .maddi nemətlərin istehsalı və bolgusunun ən umumi
qanunlarını oyrənməkdir.Tələbələr fənnin oyrənilməsində qarşıya qoyulan
tələblərin yerinə yetirilməsində fəal iştirak etməklə yanaşı sərbəst təhlil aparmagı
bacarmalıdır.
Fənnin qısa məzmunu. Sahənin iqtisadiyyati fənninin proqrami bazar munasibətləri
şəraitində xalq təsərrufatının sahələri və alt yarımsahələri .əmək
məhsuldarlıgı.maya dəyəri və s.kimi muhum məsələlərin oyrənilməsini əhatə edir.
Fənnin tədris usulları.muhazirə.seminar.ev tapşırıqları.tələbələrin sərbəst işləri
.məsləhət saatları.

5.Fənnin xarakteristikası
Fənnin öyrənilməsinin təqvim planı

№
1
2
3
4
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Mövzunun adı
Sahə iqtisadiyyatinin predmeti və vəzifələri
İqtisadiyyatin məqsədi
Sənayenin formalaşmasi .təsnifati və strukturu
Makro və mikro iqtisadiyyat
Sənayenin inkişafinda elmi –teniki tərəqqinin rolu
İstehsal və istehlak
İstehsalin ərazi uzrə təşkili
İstehsalin inkişafinda merketinqin rolu
Firma və onun fəaliyyət mexanizmi
Firmalarin idarə edilməsində menecerin rolu
İstehsalin ixtisaslaşdirilmasi
İstehsal guclərinin istifadəsi
İstehsalin təmərkuzləşməsi
Muəssisələrin ölçusu
Muasir dövrdə iqtisadiyyatin tənzimlənməsində
dovlətin rolu
Dövlətn sənaye siyasətinin məzmunu
Əsas və dövriyyə fondlari
İstehal xərcləri
İstehsalin səmərəliliyi
Muəssisələrin istehsal gucu
Kadrlarin seçilməsi və yerləşdirilməsi
Əmək haqqinin ödənilməsi
Əmək resursalari
Əmək məhsuldarliği
Məhsulun maya dəyəri
Sahədə məhsulun qiyməti
Sahənin mənfəət və rentabelliyi
Hasilat və emalat sənayesi
Azərbaycanin istehsal potensiali

Ayrılan
saatlar
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Tədrisin
forması
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

30

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf səviyyəsi və strukturu

2

2

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

Mövzular
Iqtisadiyyatın məqsəd və vəzifələri
İstehsalın təşkilində elmi-texniki tərəqqi
Muəssisədaxili ixtisaslaşma
İstehsal və istehlakın qarşılıqlı vəhdəti
Əmək ehtiyatları.resurslar
Əməyin növləri
Əsas fondların köhnəlməsi
Əmək haqqinin vaxta və görulən işə görə
hesablanması
Məhsulun maya dəyərinin aşagı salınması
Muəssisələrin həcmi və təmərkuzləşmə

Son tarix

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

7.Tələbənin nailiyyətlərinin cari və aralıq 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 faizindən çoxunda iştirak etməyən tələbə həmin fəndən imtahana
buraxılmır).
 -10 bal tələbənin sərbəst işinə görə
 -30 bal laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (fənn üzrə kurs işi və
məşğələ dərsi nəzərdə tutulmadığı halda) ;
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

8.Təhsilalma prosesinə
qiymətləndirilməsi

nəzarət

və

tələbələrin

biliyinin

yekun

Tələbənin biliyinin yekun qiymətləndirilməsi imtahan zamanı 50 bal və
imtahana qədər 50 bal toplanan ballar cəmi 100 bala bərabərdir.Yekun bal
aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
A
B
C
D
E
F

- “Əla”
- “Çox yaxşı”
- “Yaxşı”
- “Kafi”
- “Qənaətbəxş”
- “Qeyri-kafi”

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

Yekun qiymətləndirmə 51 bal və ondan yuxarı bal toplayn tələbə fənn
üzrə müəyyən olunmuş krediti qazanır və müvəffəqiyyət qazanan tələbə,

51 baldan aşağı bal toplayan tələbə isə
akademik borcu olan tələbə adlanır.

həmin fəndən krediti qazanmır və

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9.İstifadə olunan ədəbiyyat
1. T. Hüseynova “Sənayenin iqtisadiyyatı” Bakı 2000
2. T. Əliyev “Menecement”
3. E. Kərimov “İqtisadi nəzəriyyə

 Fənnin bütün movzuları üzrə mühazirə mətnləri elektron formada
kollecin saytında yerləşdirilib.

10.Tələbənin nizam- intizamına qoyulan tələblər
 Pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
 Təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq, ictimai asayiş və daxili
intizam, davranış qaydalarının tələblərinə riayət etmək;
 Auditoriya daxili təlim məşğələlərində iştirak etmək, müvafiq tədris
planlarında və kursların işçi proqramlarında nəzərdə tutulmuş bütün növ
tapşırıqları müəyyən edilmiş dövrlərdə yerinə yetirmək;
 Kollecin otaqlarına, tədris-laboratoriya avadanlığına, cihazlara, dərs
vəsaitlərinə, kitablarına və digər əmlakına qayğı və səliqə ilə yanaşmaq,
onların korlanmasına, zədələnməsinə və itməsinə yol verməmək, otaqlarında
onların təmizliyə və səliqəyə riayət etmək.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ

AZƏRBAYCAN TARİXİ FƏNNİNİN İŞ PLANI

(SİLLABUS)

Müəllim : _________ P.R.Məmmədova

Bakı - 2015

1.Müəllim haqqında məlumat
Soyadı:

Abdullayeva________________________________________

Adı:

Təzəgül___________________________________________

Atasının adı: Rəfael____________________________________________
Təhsili:

Ali________________________________________________

Elmi adı:

___________________________________________________

Vəzifəsi:

Müəllim____________________________________________

Əlaqə rekvizitləri:___________tel(mob)

561-77-07__

Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt:____ 08.30-17.00_________________
Təltiflər:_Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanı__________
Xarici dil:___rus___________________________________________________

2.Fənn haqqında məlumat
Fənnin kodu:_________HF-B 01__________________________________
Fənnin
növü:_________________Humanitar________________________________
Fənnin tədris ili:_________________2015_____________________________
Auditoriya:____________________________№_____207______________
Fənnin krediti:_______4__________________________________________
Fənnin tədris yükü(saat) :_________60 saat__________________________
Fənnin prerekviziti: Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn
__________________________________________________________________
Fənnin tədris forması :__qarışıq (mühazirə: məşqələ)____________________

Sillabus

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci_______
(Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

___________

AZƏRBAYCAN TARİXİ___________________
(Fənnin adı)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 28.03.2014 – ci il tarixli 358 saylı
əmri üzrə təsdiq olunub

___ İsamılova Rəna İsmayıl qızı ___ tərəfindən hazırlanmış.
(müəllimin soyadı ,adı ,atasının adı
2016-cı il

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL NAZİRLİYİ
BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİ

FƏLSƏFƏNİN ƏSASLARI FƏNNİNİN İŞ PLANI

(SİLLABUS)

Müəllim : _________

Sillabus

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci______

(Orta ixtisas təhsili müəssisəsinin adı)

___________

Fəlsəfənin əsasları___________________
(Fənnin adı)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 28.03.2014 – ci il tarixli 358 saylı
əmri üzrə təsdiq olunub

___ Abdullayeva Təzəgül Rəfael qızı ________ tərəfindən hazırlanmış.
(müəllimin soyadı ,adı ,atasının adı)

2016-cı il

1.Müəllim haqqında məlumat
Soyadı:

İsmayılova________________________________________

Adı:

Rəna_____________________________________________

Atasının adı: İsmayıl___________________________________________
Təhsili:

Ali________________________ _______________________

Elmi adı:

___________________________________________________

Vəzifəsi:

Müəllim____________________________________________

Əlaqə rekvizitləri:___________tel(mob)

_______________

Gün ərzində kollecdə olduğu vaxt:____ 12:00-18:00__________________
Xarici dil:___rus__________________________________________________

2.Fənn haqqında məlumat
Fənnin kodu:_________ ________________________________
Fənnin növü:_________________________________________________
Fənnin tədris ili:_____________________________________________
Auditoriya:____________________________№_____ __________________
Fənnin krediti:_______6__________________________________________
Fənnin tədris yükü(saat) :__________________________________
Fənnin prerekviziti: Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənn
________________________________________________________________
Fənnin tədris forması :__ qarışıq(mühazirə,seminar)____________________

5.Fənnin xarakteristikası
Fənnin öyrənilməsinin təqvim planı
№

Mövzunun adı

Ayrılan
saatlar

Tədrisin
Forması

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

