
Kurs işinin məzmunu və tərtibatına qoyulan ümumi tələblər 

1.Kurs işinin quruluşu aşağıdakı kimi olmalıdır: 

 Titul vərəqi (əlavə edilir) 

 Kurs işi üçün tapşırıq vərəqi (semestrin əvvəlində tələbəyə verilməlidir) 

 Mündəricat (əlavə edilir) 

 Giriş 

 Əsas hissə 

 Nəticə 

 İstifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı (əlavə edilir) 

 Əlavələr (lazım olduqda) 

 

1.1.Kurs işinin titul vərəqində aşağıdakı informasiya əks olunmalıdır: 

 ali məktəbin, fakültə və kafedranın adı 

 kurs işinin adı 

 tələbənin soyadı,adı və atasının adı 

 ixtisas və qrup nömrəsi 

 elmi rəhbərin soyadı adı və atasının adı, elmi dərəcəsi və elmi adı 

 kurs işinin təhvil verilmə və müdafiə tarixi, elmi rəhbərin imzası və qiyməti 

 təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi şəhər 

 işin yazılma tarixi 

1.2.Kurs işinin həcmi (Əsas hissə) kompyuterdə yığılmış 10-15 vərəqdən ibarət 

olmalıdır (A3 Times AzLat, 14). Mətndəki sözlər, formullar və şərti işarələr eyni 

rəngdə və ölçüdə olmalıdır. 

Kurs işinin mətnini aşağıdakı ölçülərə riayət etməklə yazmaq lazımdır: 

 Yuxarı – 2 sm 

 Aşağı – 2 sm 

 Sol – 2.5 sm 

 Sağ – 1.5 sm 

Sətirlər arası məsafə - 1.5, başlıqlar və sonrakı sətir ilə başlıq arasındakı məsasə 2 

sm olmalıdır. Ayrı sətirdə çap olunmuş “MÜNDƏRİCAT”, “GİRİŞ”, “NƏTİCƏ” sözləri 

müvafiq struktur hissələrinin başlığı olmalıdır. Başlıqların altından xətt çəkilmir. 

1.3.İllustrasiyalar onlara verilən ilk istinaddan sonra yerləşdirilməlidir. İllustrasiyalar 

“Şəkil” sözü ilə işarələnir və rum rəqəmləri ilə bölmıə daxilində ardıcıllıqla nömrələnir. 

Nömrədə bölmənin və illustrasiyanın sıra nömrəsi nöqtələrlə ayrılaraq verilməlidir, 

məsələn, “Şəkil 1.2”. Əgər işdə yalnız bir illustrasiya verilmişdirsə, o nömrələnmir. 

1.4.Cədvəllər ərəb rəqəmləri ilə bölmə daxilində ardıcıllıqla nömrələnir. Cədvəlin 

qarşısında onun adı verilir. Yuxarı sağ tərəfdə müvafiq adın üstündə nömrəsi 

göstərməklə “Cədvəl” sözü yazılır. Nömrədə bölmənin və cədvəlin sıra nömrəsi 



nöqtələrlə ayrılaraq verilməlidir, məsələn “Cədvəl 2.1”. Mətndə hər bir cədvələ istinad 

olmalıdır. 

1.5.Mətndəki istinadlar kodlaşdırma üsulu ilə verilməlidir. Istinaddan sonra istinad 

edilən əsərin ədəbiyyat siyahısındakı sıra nömrəsi və istinadın götürüldüyü səhifə 

mötərizədə göstərilməlidir, məsələn (3,12) yəni, siyahıdakı üçüncü əsərin 12-ci səhifəsi. 

1.6.Kurs işi boyunca bütün izahat cəm şəklində birinci şəxsin adından müəyyən 

(məsələn: müəyyən edirik, qəbul edirik) və ya qeyri-müəyyən formalarda (məsələn: 

müəyyən edilir, seçilir, qəbul edilir və s.) yazılmalıdır. 

1.7.Kurs işində plagiatın olub-olmamsı yoxlanılır, işin rəhbəri belə bir yoxlama 

olacağı, istifadə etmənin dərəcələri və işi təhvil verməmişdən əvvəl müstəqil olaraq onu 

yoxlamalı olduğu barədə tələbəni məlumatlandırmalıdır. 

İşin bütün vərəqləri bir qovluğa tikilir və ya cildlənir. 

Bitirilmiş və tam tərtib edilmiş kurs işi və onun elektron variantı (diskdə) elmi rəhbərə 

təqdim edilməlidir. 


