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2016- 2017-ci tədris ili üçün
HESABATI
Məruzəçi: TMġ-nin sədri prof. Məhərrəm Məmmədli

ÜMUMĠ MƏLUMAT
Fakültədə 1168 nəfər tələbə bakalavr pilləsində, 78
nəfər isə magistraturada, 19 nəfər doktoranturada
təhsil alır. Tədris prosesi ilə 15 kafedra məĢğul olur.
Kafedraların elmi- pedaqoji potensialı da yüksəkdir;
327 nəfər müəllim çalıĢır ki, bunlardan 2-si AMEAnın həqiqi üzvü, 1-i müxbir üzv, 35 nəfəri elmlər
doktoru, professor, 87 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent,
139 nəfəri isə fəlsəfə doktoru, baĢ müəllim və
müəllimdir. Fakültənin müəllimləri təkcə filologiya
fakültəsində deyil, bütün fakültələrdə ayrı- ayrı
fənləri tədris edirlər.

Tədris-Metodik ġuranın hesabat dövründə fəaliyyətinin
istiqamətləri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

İş planının hazırlanması və Elmi Şurada müzakirəsi
Dərs bölgüsünün aparılmasına nəzarət
Açıq dərslərin keçirilməsi və müzakirə olunması
Dərslik, proqram, dərs vəsaiti, metodik göstəriş və sillabusların hazırlanma- sı,
təkmilləşdirilməsi və nəşrinə nəzarət
Tədris-Elektron Mərkəzin aşkar etdiyi keyfiyyətsiz dərslərin müzakirəsi
İmtahan biletlərinin hazırlanması və yoxlanılması
Reydlərin keçirilməsi və nəticələrin müzakirə olunması
Dərsə dəvamiyyətin yoxlanılması və jurnallarda qeydiyyatın düzgün aparılmasına
nəzarət
Mühazirə mətnlərinin elektron versiyasının hazırlanmasına və daim təkmilləşdirilməsinə nəzarət
Gənc müəllimlərə metodik tövsiyələrin verilməsi
Pedaqoji təcrübənin təşkilinə və keçirilməsinə nəzarət
Sabah qruplarında iş
Elmi- tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə və müzakirəsinə nəzarət
Magistr dissertasiyalarının və buraxılış işlərinin ilkin və yekun müdafiəsinin
keçirilməsinə nəzarət
İctimai tədbirlərin təşkili və keçirilməsi

TƏDRĠS-METODĠKĠ ġURANIN Ġġ PLANI
Sıra

Görüləcək iєlər

Ġcra
müddəti

Ġcraçı

Fakültə elmi-metodik şurasının təєkili və iş planının
hazırlanması
Dərslik, dərs vəsaiti, metodik vəsait və göstəriєlərin ,
proqramların müzakirə olunması və зapa təqdim edilməsi

sentyabr

3.

Ayrı-ayrı müəllimlərin dərslərini dinləmək və tövsiyələr vermək

hər ay

Reyhan Həbili M.Məmmədov

4.

Tədris planınm tələblərinə uyğun şəkildə tərtibinə, tədris
yükünün məqsədəuyğun bölgüsünə, dərs cədvəllərinin tədris
planına uyğun tərtibinə, sillabusların hazırlanmasına nəzarət
etmək
Tədris fənlərinin proqram və metodik göstəriєlərlə təmin
edilməsi
Fakültənin kafedralarında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat
iєlərinin aktuallığına, planlaşdırılmasına və müzakirəsinə
nəzarət etmək

sentyabr fevral

M.Məmmədov X.Abdullayeva

il boyu

A.İsmayılova
S.Qocayeva
M.Məmmədov
Reyhan Həbili
X.Abdullayeva

1.
2.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

Nümunəvi açıq dərslər təєkil etmək
İmtahan biletlərinin yoxlanılması
Əyani və texniki vasitələrdən istifadə ilə bağlı tövsiyələrin
verilməsi
Yeni təhsil islahatları ilə bağlı müəllimlər arasında
maarifləndirmə iєini geniєləndir- mək

11.

Mühazirə mətnlərinin hazırlanmasına və müzakirəsinə nəzarət
etmək

12.

Pedaqoji və istehsalat təcrübələrinin yekun larının müzakirəsi
və fəalların mükafat - sı
Yoxlama və kurs iєlərinin, buraxılış işlərinin, magistr
dissertasiyalarının mövzularının aktuallığına, yoxlanmasına və

13.

il boyu

dekabr

Noyabr
dek.-may
il boyu
il boyu

il boyu

M.Məmmədov S.Məhərrəmova
Şura üzvləri

Reyhan Həbili
M.Məmmədov
S.Məhərrəmova
S.Qocayeva
M.Məmmədov
Reyhan Həbili
S.Məhərrəmova, Reyhan
Həbili

sentyabr

M.Məmmədov

iyun

M.Məmmədov
Reyhan Həbili

Tədris-Metodik ġuranın üzvləri
Ġl ərzində metodĢura universitet rəhbərliyinin,
metodĢurasının və dekanlığın tövsiyələrini layiqincə
yerinə yetirməyə çalıĢır. ġuranın üzvlərindən dos.
R.Həbibli, prof. S. Məhərrəmova açıq dərslərin
keçirilməsinə, dos. R.Bağırov və müəllim K.Nəcəfova
proqram, dərslik və vəsaitlərin yazılmasına, prof.
M.Məmmədov və dos. S.Qocayeva imtahan
biletlərinin hazırlanmasına, jurnalların təqvim
planlarına uyğun yazılmasına, dos. A.Ġsmayılova və
baĢ müəllim X.Abdullayeva xarici dillərin tədrisinə və
onlara aid metodik iĢlərin hazırlanmasına nəzarət
edirlər.

Universitet Tədris Metodik Şurasının sədri
akademik Vasif Babazadə fakültə Metodşurasının
illik hesbatında iştirak edir.

Fakültə Metodik Şurasının fəaliyyətindən

Tədrisin təĢkili və kadr hazırlığı
Fakültədə 2007/08-ci tədris ilindən Bolonya sistemi tətbiq edilir.
Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrə kömək etmək məqsədilə
dekanlığın nəzdində tyutor xidməti fəaliyyət göstərir. Tyutorların
fəaliyyəti nəticəsində tələbələrin iştirakı ilə onların hər birinin fərdi
tədris planı tərtib edilir. Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələr üçün
mühazirələrin elektron versiyaları hazırlanır.
Bakalavriat pilləsində altı ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır:
Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı)
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
Filologiya (Rus dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Alman dili və ədəbiyyatı)
Filologiya (Fransız dili və ədəbiyyatı)
Dil və ədəbiyyatı müəllimliyi (Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi)

Fakültədə 1997/98-ci tədris ilindən magistratura şöbəsi fəaliyyət göstərir.

Magistr hazırlığı iki istiqamət üzrə aparılır: filologiya və dilşünaslıq.
Filologiya istiqamətində 8 ixtisas var:
Azərbaycan ədəbiyyatı
Xarici ölkə xalqları ədəbiyyatı
Rus ədəbiyyatı
Türk xalqları ədəbiyyatı
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
Folklorşünaslıq və mifologiya
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası
Ədəbi tənqidin nəzəriyyəsi və tarixi

DilĢünaslıq istiqaməti üzrə 6 ixtisas var:
Azərbaycan dili
Ümumi dilçilik
Türkologiya
Rus dilçiliyi
Xarici dil (Alman dili)
Xarici dil (Fransız dili)

Filologiya fakültəsinə 2017/2018-ci tədris ili
üzrə tələbə qəbulu
Bu tədris ilində 294 nəfər abituriyent (267-si əyani və 27-si
qiyabi) BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almaq imkanı
əldə edib. Onlardan 197-si Azərbaycan, 97 nəfəri isə rus
bölməsinin payına düşür. Qəbul olunan tələbələrdən 28 nəfəri
600-dən yuxarı bal toplayıb. Fakültə üzrə ən yüksək
göstərici 695 baldır. “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”
ixtisasına 74 nəfər, “Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisasına 37 nəfər,
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına 110
nəfər, “Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına 60 nəfər,
“Fransız dili və ədəbiyyatı” ixtisasına 11 nəfər, “Alman dili və
ədəbiyyatı” ixtisasına isə 2 nəfər tələbə qəbul olunub.

Filologiya fakültəsində I kurs tələbələri
ilə görüĢ

Fakültənin nailiyyətləri
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının müdiri, prof.
Nərgiz Paşayeva və prof. Nizami Cəfərov AMEA-nın həqiqi
üzvü seçilmişlər.
Prof. Səhər Orucoca – «ĠLĠN ALĠMĠ»
Dos. Məti Osmanoğlu – «Əli Bəy Hüseynzadə» mükafatı

DƏRS BÖLGÜSÜ

Bu il dərs bölgüsü obyektiv səbəblərə görə gecikmişdir.
Bütün müəllimlərin dərs bölgüsünün yoxlanılması
prosesində bəzi müəllimlərin auditoriya saatlarının
normadan az ayrılması müəyyən olunmuş, az vaxtda əksər
kafedralar da həmin nöqsan aradan qaldırılmışdır. Hər
müəllimə on kurs işinin ayrılması vakant saatlar əmələ
gətirdiyinə görə onların sayı artrılmışdır. Bununla bağlı bir
məsələni diqqətinizə çat dırmaq istəyirəm ki, hər iki ingilis
dili kafedrasında 58 nəfər saathesabı müəllim vardır. Bu,
tədris prosesində və imtahanların yoxlanmasında çətinliklər
yaradır. Bu il həmin kafedralara əlavə ştatlar ayrılmış,
istisna hal kimi təcrübəli müəllimlərin saathesabı dərslərinin
çoxaldılması yolu ilə problem qismən aradan qaldırılmışdır.

DƏRS DĠNLƏMƏ
Şuranın üzvləri il ərzində 21 dərs dinləmiĢ, sonda müəllimlərə məsləhət ver
mişlər. Bu il daha ingilis dili qruplarında dərs aparan və təcrübəsiz gənc
müəllim lərin dərsləri dinlənilmişdir. Həmin müəllimlərin iştirakı ilə dərslər
müzakirə olunmuş, gündəlik balların az yazılması onların nəzərinə
çatdırılmışdır. İsmayılova İlkanənin kimya fakültəsində, Manaflı
Xanımananın fizika fakültəsindəki dərsləri yüksək qiymətləndirilmişdir. Bəzi
müəllimlər auditoriyaya texniki vasitələr gətirir və dərslərini onların köməyi
ilə tədris edirlər. Bu il fakültəmizdə iki auditoriyada texniki vasitələr
quraşdırılmışdir. Müasir fənlərin tədrisində, xüsusilə Azərbaycan, rus və
ingilis dillərinin öyrədilməsində texniki vasitələrin böyük əhəmiyyəti vardır.
Dərs dinləmələrdə aydın oldu ki, bəzi müəllimlər məşğələ dərslərini ənənə vi
qaydada aparırlar. Bu da dərslərin cansıxıcı keçməsinə və tələbələrin
əksəriyyə tinin diqqətinin yayınması na gətirib çıxarır. Məşğələ müəllimləri
auditoriyada tələ bələrin fəallığını artırmaq üçün yeni metodiki üsullardan
istifadə etməlidirlər. İngi lis, alman, fransız, Azərbaycan dili dərslərində
jurnallarda normadan az tələbənin biliyinin qiymətləndirilməsi müəyyən
olunmuş və bununla bağlı həmin kafedralara tövsiyələr verilmişdir.

AÇIQ DƏRSLƏR
Şura açıq dərslərin keçirilməsini və müzakirə olunmasını daim nəzarətdə
saxlayır. Bu il 41 açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərslər yeni qaydalara
uyğun keçilir. Yüzballıq cədvələ əsasən qiymətləndirilir. Dünya ədəbiyyatı və
Rus ədəbiyyatı tarixi kafedraları istisna olmaqla, digər açıq dərslərdə texniki
vasitələrdən istifadə olunmuşdur. Açıq dərslərdə prof. C.Məmmədli, dos.
K.Aslan, dos. H.Sultanova, dos.A. Hüseynli də iştirak etmişlər. Keçən tədris
ilində Rus dili və ədəbiyyatı, alman dili ixtisaslarında müvəffəqiyyət və
keyfiyyət faizləri universitet üzrə ən aşağı göstərici olmuşdur. Bununla bağlı
həmin kafedraların müəllimlərinin açıq dərsləri keçirilmişdir. Rus ədəbiyyatı
tarixi kafedrasında Solmaz Əliyevanın, Rus dilçiliyi kafedrasında Tamella
İbrahimovanın açıq dərsləri əksər mütəxəssislərin iştirakı ilə keçirilmiş və
geniş müzakirə olunmuşdur. Bəzi qrupların tələbələri ilə söhbətlər
aparılmışdır. Problemi aradan qaldırmaq üçün müəllimlərə yeni təlim
metodlarından, xüsusilə dərsdə frontal sorğudan istifadə etmək,
mühazirələrdə tələbələrin fəallığını artırmaq tövsiyə olunmuşdur. Rus
bölməsində nümunə kimi “Türk xalqları ədəbiyyatı” fənnindən Fatma
Dursunovanın açıq dərsi təşkil olundu. Dərs bütün tələbələrin fəallığı ilə
keçdi, viktorina şəklində qurulan məşğələ dərsində bütün tələbələr yüksək
bilik nümayiş etdirdilər.

AÇIQ DƏRSLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKĠRƏSĠ

«ALĠMLƏRĠMĠZĠ TANIDAQ» LAYĠHƏSĠ
Prof. Füzuli Bayatın və prof. Tofiq Məliklinin ustad
dərsləri keçirilib

DƏRSLĠK, DƏRS VƏSAĠTLƏRĠ, METODĠK ĠġLƏR
VƏ PROQRAMLAR
Tədris ili ərzində metodşura fakültədə metodik işlərin müzakirəsini və
çapını diqqət mərkəzində saxlayır. Fakültədə ixtisaslaşma fənləri
proqram və vəsaitlərlə tam təmin olunmuşdur. Bu il şurada 44 (keçən il
32) metodik iş müzakirə olunmuş dur. Bunlardan 28- i proqram, 10-ı
dərs vəsaiti, 3-ü metodik göstəriş, 3-ü metodik vəsaitdir. İl ərzində yeni
qaydalara uyğun hazırlanmış 36 vəsaitə çap üçün qrif verilmişdir.
Proqramlar da aşağıdakı nöqsanlar müəyyən olunmuşdur: 1) İzahat
vərəqində zəruri məlumat ların olmaması; 2) həcminin böyüklüyü; 3)
ədəbiyyat siyahısının çoxluğu; 4) ədəbiyyat siyahısında nəşriyyatın
adının və ümumi səhifələrin göstərilməməsi; 5) orfoqra fik və üslubi
səhvlər; 6) mövzuların adının və məzmununun konkret şəkildə verilmə
məsi (jurnalda 3-4 sətir də yerləşdirmək lazım gəlir); 7) ixtisas və
fənlərin Dövlət Standartında və tədris planındakı kodlarının düzgün
yazılmaması və s.

DĠLÇĠLĠYƏ DAĠR YENĠ NƏġRLƏR

ƏDƏBĠYYATġÜNASLIĞA AĠD YENĠ NƏġRLƏR

Bakalavriatura üzrə göstəricilər :
Tədris olunan fənlər - 162
Fənn proqramları - 148
Dərslik
- 52
Dərs vəsaiti 205

Magistratura üzrə göstəricilər:
Tədris olunan fənlər Fənn proqramları Dərslik
Dərs vəsaiti

122
120
31
46

HAZIRLIQ FAKÜLTƏSĠ
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası, Azərbaycan dili və
Rus dili kafedralarının bəzi müəllimləri Hazırlıq fakültəsində dilimizi
və rus dilini həvəslə öyrədirlər. Bu il onların yekun dərsi akt zalında
keçirildi. Əcnəbi tələbələr az vaxtda dilləri yaxşı öyrənmələrini əyani
şəkildə nümayiş etdirdilər. Yeni tədris ilindən başlayaraq Reyhan
Həbibli, İradə Şəmsizadə, Ofelya Piriyeva, Şəlalə Abdullayeva,
Məhbubə Qurbanova ana dilimizi əcnəbi tələbələrə həvəslə öyrədir və
onların pedaqoji fəaliyyəti tərifə layiqdir.

Keyfiyyətsiz dərslərin müzakirəsi
Fəaliyyət dövründə universitetin Tədris- Elektron Mərkəzi ilə sıx əlaqə
sax- layırıq. Bu dərs ilində Mərkəzin fakültədə dərslərin gedişi ilə bağlı
şikayəti olma- mışdır. Dünya ədəbiyyatı kafedrasının baş laborantı
AqĢin ƏliyevinTarix fakültə sində dərsi (Ġlqar Hüseynovun dərsini
əvəz edərkən) tələblərdən kənara çıxdığına görə, Mərkəzin təqdimatı
əsasında həmin fakültələrin metodşuraları ilə birlikdə mü zakirə
olunmuş, müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir. Yenə Dünya ədəbiyyatı
kafedra sının baş müəllimi Noval Abbasinin dərs prosesində yol verdiyi
nöqsanlar müzakirə edilmiş və ona müvafiq cəza verilmiş, dərslərinin
hamısı kameralı otaqlara dəyiş dirilmişdir. Hər iki halda dərsin pozulması
əvəzetmə ilə bağlı yaranmışdır. Dərslər laborant, magistr, elmi-tədqiqat
laboratoriyasının əməkdaşları və müəllimlər tərəfindən əvəz olunur.
Əslində dərslər dekanlıqla razılaşdırılmış şəkildə əvəz olunma lıdır.
İxtisasca yaxın müəllimlər bu işə cəlb olunmalı və ya qəflətən
əvəzetməyə eh tiyac yaranarsa, bu işi kafedra müdirləri yerinə
yetirməlidir.

ĠMTAHAN BĠLETLƏRĠNĠN YOXLANMASI

Hər il dekabr və may aylarında şuranın üzvləri kafedralarda
imtahan suallarının hazırlanmasına nəzarət edir, imtahan
biletlərini suallarla tutuşdururlar. Nə qədər çalışsaq da,
nöqsanlar qalmaqdadır. İmtahanlarda Ümumi dilçilik
(S.Məmmədova), Azərbaycan dilçiliyi (F.Əlizadə)
kafedralarının hazırladıqları biletlərdə qüsurlar müəyyən
olunmuşdur. İmtahanlar ərəfəsində kafedralarının
hazırladıqları biletlərldəki nöqsanlar müəyyən olunur və
qabaqcadan aradan qaldırılır. Bir məsələ- ni xüsusi qeyd
etmək istəyirəm ki, son iki ildə biletlərdə təkrar sualların sayı
nəzər- dən qaçırılır. Hər hansı sual iki dəfə, istisna hallarda
üç dəfə təkrar oluna bilər. Yoxlama zamanı bir sualın 8-10
dəfə təkrarına yol verilir.

Sillabuslarda nöqsanlar
Dekan müavinləri prof. N.Xəlilovla və dos. C.Muradovla
birlikdə reydlər keçirib jurnalların sillabuslara uyğun
yazılmasını, gəlməyənlərin qeydiyyatını yoxlayaraq
nöqsanlarla bağlı müəllimlərə tövsiyələr veririk. Ayda bir dəfə
olmaqla 8 dəfə TMŞ və dekanlığın birgə komissiyası reyd
keçirərək müəllimlərin davamiyyətini və tədris sənədləri
yoxlanılmışdır. Sillabuslarda müəyyən olunan nöqsanlar:
1) tarixlərin yazılmaması; 2) məsləhət saatlarının düzgün
müəyyənləşdirilməməsi; 3) elektron ünvanların qeyd
olunmaması, 4) qısa icmalların ötəri yazılması; 5) oxu
materialının və onların səhifələrinin, ədəbiyyatın bəzi
müəllimlər tərəfindən yazıl- maması; 6) həftələrin
göstərilməməsi və s.

Müvəffəqiyyət və keyfiyyət göstəriciləri
2016-2017 təhsil ilinin yekunlarına görə, fakültənin ümumi
müvəffəqiyyət göstəricisi 83,5%, keyfiyyət isə 38,5%
olmuşdur. İxtisaslar üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı
müəllimliyi 96% - 60%, Filologiya 93%- 51%, Fransız dili
və ədəbiyyatı 68% - 21%, Rus dili və ədəbiyyatı 73%11%, Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 59% - 8%, Alman
dili və ədəbiyyatı 72%- 18% müvəffəqiyyət və keyfiyyət
göstəriciləri ilə ili başa vurmuşlar. Göründüyü kimi, ən aşağı
göstərici Rus dili və ədəbiyyatı ixtisasındadır. Bu, onu
göstərir ki, qarşıdakı tədris ilində hər bir kafedra, eləcə də hər
bir müəllim daha da ciddi çalışaraq təhsilin keyfiyyətini
yüksəlməsinə nail olmalıdır.

ƏMƏKDAġLARIMIZ TƏLĠMLƏRDƏ
«Türkoloji araşdırmalar» ETL-in əməkdaşları, SABAH Mərkəzinin
müəllimləri Pərvin Eyvazov və Anar Fərəcov ADA Universitetində
keçirilmiş sillabusların hazırlanması və kurikulumla bağlı
təlimlərdə iştirak ediblər.

TƏDBĠRLƏR
Hesabat dövründə fakültədə mühüm və maraqlı elmi tədbirlər
keçirilmişdir. Ümummilli liderimiz H.Əliyevin anadan olmasının
94 illiyi münasibəti ilə Filologiyanın aktual problemləri
mövzusunda, 28 May Respublika günü münasibəti ilə “Mənim
vətənim- Azərbaycan” mövzusunda, görkəmli türkoloq T.Hacıyevin
80 illiyi, I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illiyi münasibəti ilə
konfranslar, M.P.Vaqif: dövrü, yaradıcılığı və tədqiqi problemləri”
mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. Novruz bayramına həsr
olunmuş ədəbi- bədii tədbirlər, “Rus poeziyası gecəsi”, Türkiyəli
yazar Mehmet Nuri Parmaksız və şair Vahid Əzizlə görüş maraqla
qarşılanmış, müəllim və tələbələrdə xoş təssürat yaratmışdır.
Slavyan yazısı və mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatında rənglər,
Azərbaycan xalq mahnıları mövzularında elmi seminarlar, xalq
yazıçısı M.C.Paşayevin “M.Ə.Sabirin sənət dünyası”
(prof.A.Bayramoğlu), V.Səmədoğlunun “Gürzəçöl yazıları”
kitablarının müzakirəsi də maraqlı keçmişdir.

Mir Cəlal PaĢayevin “M.Ə.Sabirin sənət dünyası”
kitabının təqdimatı

Filologiya fakültəsində “Mənim vətənim –
Azərbaycan” adlı poeziya gecəsi

Slavyan yazısı və mədəniyyəti günü qeyd
olunub

Azərbaycan Ģifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında
“Azərbaycan ədəbiyyatında rənglər” adlı elmi seminar
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında “Azərbaycan ədəbiyyatında rənglər”
adlı elmi seminar keçirilib. Seminarı açıq elan edən kafedra müdiri professor
Səhər Orucova elmi seminarların önəmindən söz açaraq folklorda, eləcə də
ədəbiyyatda rənglərin önəmindən bəhs edib. Seminara qonaq qismində qatılan
“Türkologiya” kafedrasının müdiri Ramiz Əskər də ədəbiyyatda rənglərin məna
çalarlarından qısa şəkildə söz açıb.

Professor Vaqif Sultanlı Hindistanda keçirilmiĢ beynəlxalq
seminarda
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru, yazıçı və ədəbiyyatşünas alim Vaqif Sultanlı
Hindistanda keçirilmiş “Fars və sanskrit dilləri Hindistan, İran və Mərkəzi Asiya arasında ortaq miras və
mədəniyyətlərarası əlaqə kimi” mövzusunda beynəlxalq seminarda iştirak edib.
Hindistanın Assam bölgəsindəki Guahati Universiteti İran departamentinin təşkil etdiyi seminarda tarix,
fəlsəfə, kulturologiya, psixologiya, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, pedaqogika, muzeyşünaslıq elmləri üzrə bir
sıra maraqlı məruzələr dinlənilib.

Dilçi alimlər VIII Uluslararası Böyük Türk Dili
Qurultayında. Ankara-2017
Prof. M.Məmmədli, Dos. Q.Abdullayeva, Dos. M.Məmmədov, Dos. R.Quliyeva, k.i.e.
P.Eyvazov

Fakültənin alimləri Kazan Ģəhərində keçirilmiĢ
Beynəlxalq elmi konfransda
Konfransda Bakı Dövlət Universitetini Rus ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru Leyla Gərayzadə,
Türkologiya kafedrasının professoru Firuzə Ağayeva və «Türkoloji araşdırmalar» Elmi Tədqiqat
Laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ülviyyə Hüseynova təmsil ediblər.

IV Ġslam Həmrəyliyi Oyunlarında Karatenin kumite yarıĢında 61
kiloqram çəki dərəcəsində qızıl medal qazanmıĢ Filologiya
fakültəsinin “Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (Rus dili üzrə)” ixtisası
üzrə IV kurs, 066 qrup tələbəsi

Fəridə Ruzinur qızı Abiyeva

Rus mərkəzində Rus poeziyası gecəsi

ALĠMLƏRĠMĠZ ELMĠ TƏDBĠRLƏRDƏ
AMEA-da «Ağamusa Axundov – 85»
BDU-da «Ġslam Həmrəyliyi ili»
BDU-da “Tanpınarı kəĢf edirəm” müsabiqəsi

BDU-da akademik Tofiq Hacıyevin 80 illik
yubileyinə həsr olunmuĢ Respublika elmi konfransı
keçirilib

I Bakı Türkoloji Qurultayının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuĢ Respublika elmi konfransı

Heydər Əliyevin anadan olmasının 94cü ildönümünə həsr olunmuĢ
Respublika elmi konfransı

Molla Pənah Vaqif - 300: dövrü, yaradıcılığı və
tədqiqi problemləri” mövzusunda dəyirmi masa

Rus dilçiliyi kafedrasında elmi seminar
Rus dilçiliyi kafedrasında “Cümlənin semantik təşkilati problemləri” mövzusunda
elmi seminar keçirilib. Kafedranın dosenti Elvira Heydərova məruzə ilə çıxış edərək
semantik aspektin sintaksisin öyrənilməsində yeni səviyyə olduğunu seminar
iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb. O, semantik sintaksisin öyrənilmə tarixindən söz
açıb, rus alimləri N.Y.Şvedovun, T.B.Alisovun və başqalarının bu istiqamətdəki
tədqiqatlarından, cümlənin semantik strukturunun komponentlərindən danışıb.

40-dan çox filoloq Gənc BMU-da Tədqiqatçıların I Beynəlxalq
Elmi Konfransına qatılıb

Gənc filoloqlar BSU-da “Heydər Əliyev və Azərbaycan
gəncliyi” elmi konfransında

Bakalavrların elmi uğurları

Magistrantların elmi uğurları
BSU-da “Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi”
elmi konfransının qalibləri

Tələbələrimiz “Vətənin vətəndaĢı, bir iĢıq
da sən yandır” esse müsabiqəsinin qalibi
olub

Türkiyənin tanınmıĢ yazıçı-Ģairi Mehmet Nuri
Parmaksız BDU-nun Filologiya fakültəsinin
qonağı olub

Filologiya fakültəsində Ģair Vahid Əzizlə görüĢ

Filologiya fakültəsində Universitet səviyyəsində Novruz
Ģənlikləri

FAKÜLTƏNĠN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRĠ
Fakültənin beynəlxalq əlaqələri ildənilə genişlənir. Bu il türkologiya kafedrasının təşəbbüsü ilə
Daşkənd Dövlət Universitetinin elmi işçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Eldar Asanov
tələbələr qarşısında mühazirə oxumuşdur..Fakültənin əməkdaşları universitet də keçiririlən
tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Bu il alimlərimiz Rusiya, Türkiyə, Hindistanda keçirilmiş
mötəbər elmi tədbirlərə qatılmışlar.

Bakalavr üzrə fənn proqramlarının siyahısı
№

Kafedra
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62
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Magistratura üzrə fənn proqramlarının siyahısı
№

Kafedra
(kafedra müdiri)

61 Azərbaycan
dilçiliyi
(prof. Abdullayeva
S.)
62 Azərbaycan dili və
ədəbiyyatının
tədrisi
metodikası
(prof. Əsgərov H.)
63 Klassik Azərbaycan
ədəbiyyatı
(prof. Paşayeva N.)
64
Türkologiya
65 Azərbaycan şifahi
xalq
ədəbiyyatı
(prof. Orucova S.)
66 Rus
ədəbiyyatı
tarixi
(prof. Hacıyev A.)
67 Rus
dilçiliyi
(prof. Quliyeva L.)
68 Müasir Azərbaycan
ədəbiyyatı
(prof.HüseynovT.)
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PROBLEMLƏR VƏ TƏKLĠFLƏR
1.Auditoriya fondunun azlığı. Buna görə bəzi dərslər müntəzəm
olaraq, hüquq fakültəsinin auditoriyalarında keçirilir.
2.Texniki vasitələrin, xüsusilə ağıllı lövhənin olmaması. Bu
səbəbdən də dərslərdə, demək olar ki, texniki vasitələrdən istifadə
olunmur.
3.Yay məktəbinə kredit borcu olmayan tələbələrin cəlb edilməsi.
Əgər şərait yaradılarsa, bəzi tələbələr payız semestrini
yüngülləşdirmək üçün bu imkan- dan istifadə edərlər. Bu zaman
yay qruplarında tələbələrin sayının artması maliyyə məsələsinə
kömək etmiş olar.
4.Müəllimlərin dərslərinin əvəz edilməsi ilə bağlı müəyyən qərarın
hazırlan- ması. Çünki müəllimlər üzrlü və ya üzrsüz səbəbdən
dərsə gəlməyəndə laborant, magistr və müəllimlər əvəz edir və ya
qruplar birləşdirilir. Bəzən əvəzedici müəllim dərsi apara bilmir,
keyfiyyətsiz dərslər meydana çıxır.

DĠQQƏTĠNĠZƏ
GÖRƏ TƏġƏKKÜR
EDĠRƏM

