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Tədris-Metodiki Şuranın iclası



Fizika fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurası 

haqqında

Fizika fakültəsinin Tədris-Metodiki Şurası indiki

tərkibdə 15.12.2015-ci ildə Fakültə Elmi Şurasının

iclasında sədri “Fiziki elektronika” kafedrasının

müdiri Əhməd Abdinov olmaqla 7 nəfərdən ibarət

seçilmiş və Universitet Rektorunun 28.12.2015-ci il

tarixli əmri ilə səlahiyyətliliyi təsdiq olunmuşdur.



11 yanvar 2016-cı il

Bakı Dövlət Universiteti Fizika fakültəsi Tədris-Metodiki 

Şurasının yeni tərkibdə ilk iclası
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Tədris-Metodiki Şuranın                                               
fəaliyyət çərçivəsi

Tədriris-Metodiki Şura öz fəaliyyətini Fizika fakültəsinin
Elmi Şurası tərəfindən təsdiq olunmuş «İş planı» üzrə və
«Əsasnamə»nin müddəalarına uyğun qurmuşdur.

Həmin fəaliyyət zamanı nəzərə alınmışdır ki, Tədris-
Metodiki Şura inzibati-administrativ nəzarət və icra
funksiyalarına malik olmayıb, Fakültə Elmi Şurasının və
Dekanlığının yanında fəaliyyət göstərən məşvərətçi ictimai
qurumdur.

Onun əsas hüquq və vəzifələri fakültədə tədris prosesinin
yüksək səviyyədə təşkili və uğurla həyata keçirilməsini təmin
etmək məqsədi ilə Fakültə Dekanlığına, Elmi Şurasına,
fakültədə tədris prosesini həyata keçirən kafedralara, eləcə də
professor-müəllim və yardımçı heyətə müvafiq metodiki
tövsiyələr, təkliflər təqdim etmək çərçivəsində məhdudlaşır.



Mütəxəssis hazırlığı üçün 
lazım olan şərtlər

1. Təlimin məzmunu (İxtisasın proqramı) -

Tədris planı

2. Fənnin məzmunu – Fənnin baza proqramı

3. Kadr potensialı

4. Maddi -Texniki baza

5. Tədris  ədəbiyyatı

6. Monitorinq



Təlimin və tədrisin məzmunu

I Tədris planları

II Fənn proqramları

Bakalavriatura pilləsi:

2 ixtisas üzrə (“Fizika” və “Fizika 

müəllimliyi” ) – Qrifli-105

Rus və ingilis dillərində - var.

Magistratura pilləsi:

17 ixtisaslaşma üzrə – 180;

Qrifli – 25;

Rus və ingilis dillərində - var.



TƏDRİSİN MƏZMUNU

BAKALAVRİAT PİLLƏSİNİN TƏDRİS 
PLANLARI:

– fənlərin ardıcıllığı qaneedici 
deyil;

– riyaziyyat və dil fənlərinin 
saatı azdır;

- tədris planlarının  Avropa  
İttifaqı Komissiyasının   
“Azərbaycanda ali təhsilin 
gücləndirilməsinə dəstək” adlı 
Tvinninq layihəsi çərçivəsində
Avropalı ekspertlər lə birlikdə
hazırlanmış Yeni layihəsində
nəzərə alınıb.

MAGİSTRATURA PİLLƏSİNİN 
TƏDRİS PLANLARI:

– tədris planlarının  

tərtibində Beynəlxalq və

Dövlət Standartları 

lazımınca nəzərə alınmayıb.

-yeni «Dovlət Standartları« 

hazırlanarkən nəzərə

alınmalıdır



Maddi-Texniki Baza və
Kadr Potensialı

Elmi-Pedaqoji Kadrlar:

Digər 18 kafedralardan - 28 nəfər

Fakültənin 9 kafedrasından – 78

Professor - 20

Dosent - 45

F.ü.f.d. müəllim – 13

0,5 ştat – 12 vəzifəli + 9 sıravi

Kənardan Əvəzçiliklə və

Saathesabı müəllim – 37 nəfər

Fizika Fakültəsi Kafedralarının

ümumi dərs yükü - 55035 saat

Tam stat: olmalıdır - 96 nəfər

var - 68 nəfər

Maddi–Texniki Baza:

Tədris laboratoriyları – 22

Auditoriya fondu– ?
“Fizika müəllimliyi“ 

Tədris laboratoriyları - ?

Praktikum dərsləri:

– Yeni avadanlıq – var;

–Yeni  “Qaydalar” – var;

– Yeni  ədəbiyyat– var.

– Laborant – ?



Tədris  ədəbiyyatı  ilə təminat

Azərbaycan 
dilində – tam;

Rus dilində – tam;

İngilis dilində –
qaneedici;

İnternet 
resursları - kifayət 
qədər.

Sillabuslar 

(İşçi fənn 

proqramları) – var.

Mühazirə
mətnlərinin 

əlyazma və elektron 
versiyaları

– əsasən var.

LAZIMDIR:

– tamamlamaq;

– kafedranın 
İnternet səhifəsində
yerləşdirmək.



Tələbələrin biliyinin monitorinqi

Aralıq:

- semestr imtahanı;

- kurs işlərinin  
müdafiəsi.

Başlanğıc:
- fənn müəlliminin ilk
dərslərdəki sorğu-söhbəti.

Qalıq:

- Yekun Dövlət
Attestasiyası;

- “Buraxılış işləri”nin
müdafiəsi;

Cari:

- məşğələ dərsləri;
- laboratoriya işləri;
- sərbəst işlər;
- kollokviumlar.

Qənaətbəxş

Qənaətbəxş

-Bakalavrların hamısı 
«Buraxılış işi» etməlidir

-Qalıq biliyi?
–Müstəsna hallarda 
müəyyən bir ixtisas 

fənnindən əlavə «Dövlət 
imtahanı»



KAFEDRALARLA  İŞ 

FİZİKA FAKÜLTƏSİNİN

9 kafedrasında 55035 saat     

dərs yükü:

– dərs yükünün bölgüsü;

– mühazirə mətnlərinin 
hazırlanması;

– sillabusların yoxlanılması;

– imtahan biletlərinin 
yoxlanılması;

– açıq dərslər - kafedralarla  
birlikdə 62 müəllimin 91 
dərsi dinlənilib.

MÜƏLLİMLƏR:

– “Keyfiyyəsiz dərs” - yox;

– müəllim-tələbə “konflikt”i  

- 1 hal.



Yeni Tədris və Metodiki Ədəbiyyatın 
HAZIRLANMASI

Fənn proqramları:

- 4 əlyazma

- 4 müsbət rəy

Dərslik və
Dərs vəsaiti:

- 8 əlyazma 

- 8 müsbət rəy



Cari  işlər

Tədris-Metodiki Şuranın özü  tərəfindən irəli 
sürülüb, həyata keçirilənlər

Fakültənin dekanlığı və kafedraları tərəfindən 
irəli sürülüb  həyata keçirilənlər

Universitetin Tədris-Metodiki Şurasından 
daxil olub həyata keçirilənlər

Universitetin Rəhbərliyi və Universitet Elmi  
Şurası tərəfindən daxil olub həyata keçirilənlər

Tədris-Metodiki Şuranın 12 iclası



Təkliflər

Fizika fakültəsində tədris olunan əsas ixtisas fənlərinin tədrisində 
fənnin hər hansı müəəyyən bir kafedraya təhkim olunmasına deyil, 
həmin fənn üzrə daha yüksıək səviyyədə ixtisaslaşmış və pedaqoji 
səriştəyə malik müəllimə verilməsi  məsələsinə baxılması məqsədə 

uyğun sayılsın

“Fizika müəllimliyi - 050104” ixtisası üzrə bakalavriat təhsil 
pilləsinin “Tədris planı”na yenidən baxılsın və  bu ixtisas üzrə tədris 

olunan  bəzi fənlərə dair “Tədris lobarotoriyaları”nın yaradılması 
məsəsləsi Universitet Rəhbərliyindən xahiş olunsun

Fizika Fakültəsi Tədris-Metodiki Şurasının 2018/2019-cu tədris ili 
üzrə "İş Planı" Fakültə Elmi Şurası tərəfindən təsdiq olunsun



Bizimlə Əməkdaşlıq etdiklərinə
və Bizə qayğı göstərdiklərinə

görə minnətdarlığımızı 
bildiririk:

Fizika fakültəsinin  

dekanına

Universitet TMŞ-na

Fizika fakültəsinin 
dekan müavinlərinə

Fizika fakültəsində dərs 
aparan kafedraların 

müdirlərinə

Fizika fakültəsinin 
əməkdaşlarının 

hamısına




