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ÜMUMİ MƏLUMAT

Fakültədə 1160 nəfər tələbə bakalavr pilləsində (978

nəfər əyani, 182 nəfər qiyabi), 78 nəfər magistraturada,

19 nəfər isə doktoranturada təhsil alır. Tədris prosesi

ilə 15 kafedra məşğul olur. Kafedraların elmi-pedaqoji

potensialı da yüksəkdir; 330 nəfər müəllim çalışır ki,

bunlardan 2-si AMEA- nın həqiqi üzvü, 1-i müxbir üzv,

35 nəfəri elmlər doktoru, professor, 87 nəfəri fəlsəfə

doktoru, dosent, 139 nəfəri isə fəlsəfə doktoru, baş

müəllim və 66 nəfəri müəllimdir. Fakültənin

müəllimləri təkcə filologiya fakültəsində deyil, bütün

fakültələrdə ayrı-ayrı fənləri tədris edirlər.



Tədris-Metodik Şuranın hesabat dövründə fəaliyyətinin 

istiqamətləri

1. İş planının hazırlanması və Elmi Şurada müzakirəsi

2. Dərs bölgüsünün aparılmasına nəzarət

3. Açıq dərslərin keçirilməsi və müzakirə olunması

4. Dərslik, proqram, dərs vəsaiti, metodik göstəriş və sillabusların hazırlanma- sı, 
təkmilləşdirilməsi və nəşrinə nəzarət

5. Tədris-Elektron Mərkəzin aşkar etdiyi keyfiyyətsiz dərslərin müzakirəsi

6. İmtahan biletlərinin hazırlanması və yoxlanılması

7. Reydlərin keçirilməsi və nəticələrin müzakirə olunması

8. Dərsə dəvamiyyətin yoxlanılması və jurnallarda qeydiyyatın düzgün aparıl- masına 
nəzarət

9. Mühazirə mətnlərinin elektron versiyasının hazırlanmasına və daim təkmil-
ləşdirilməsinə nəzarət

10. Gənc müəllimlərə metodik tövsiyələrin verilməsi 

11. Pedaqoji təcrübənin təşkilinə və keçirilməsinə nəzarət 

12. Sabah qruplarında iş

13. Elmi-tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə və müzakirəsinə nəzarət

14. Magistr dissertasiyalarının və buraxılış işlərinin ilkin və yekun müdafiəsinin 
keçirilməsinə nəzarət

15. İctimai tədbirlərin təşkili və keçirilməsi 



TƏDRİS-METODİKİ ŞURANIN İŞ PLANI

Sıra Görüləcək iєlər İcra

müddəti

İcraçı

1 . Fakültə elmi-metodik şurasının təєkili və iş planının

hazırlanması

sentyabr M.Məmmədov S.Məhərrəmova

2. Dərslik ,  dərs vəsaiti ,  metodik vəsait və göstəriєlərin ,  

proqramların müzakirə olunması və зapa təqdim edilməsi

il  boyu Єura üzvləri

3. Ayrı-ayrı müəllimlərin dərslərini dinləmək və tövsiyələr vermək hər ay T.Hüseynov M.Məmmədov

4. Tədris planınm tələblərinə uyğun şəkildə tərtibinə ,  tədris

yükünün məqsədəuyğun bölgüsünə ,  dərs cədvəllərinin tədris

planına uyğun tərtibinə ,  sillabusların hazırlanmasına nəzarət

etmək

sentyabr -

fevral

M.Məmmədov  X.Abdullayeva 

5. Tədris fənlərinin proqram və metodik göstəriєlərlə təmin

edilməsi

il  boyu A.İsmayılova

S.Qocayeva

6. Fakültənin kafedralarında yerinə yetirilən elmi-tədqiqat

iєlərinin aktuallığına ,  planlaşdırılmasına və müzakirəsinə

nəzarət etmək

dekabr M.Məmmədov

Ə.Cavadov

X.Abdullayeva

7.

8.

Nümunəvi açıq dərslər təєkil etmək

İmtahan biletlərinin yoxlanılması

Noyabr

dek.-may

T. Hacıyev

M.Məmmədov 

9. Əyani və texniki vasitələrdən istifadə ilə bağlı tövsiyələrin

verilməsi

il  boyu S.Məhərrəmova 

S.Qocayeva

10. Yeni təhsil islahatları ilə bağlı müəllimlər arasında 

maarifləndirmə iєini geniєləndir- mək

il boyu M.Məmmədov 

T. Hacıyev

11. Mühazirə mətnlərinin hazırlanmasına və müzakirəsinə nəzarət 

etmək

il boyu S.Məhərrəmova  Ə.Cavadov

1 2 . Pedaqoji və istehsalat təcrübələrinin yekun larının müzakirəsi 

və fəalların mükafat - sı

sentyabr M.Məmmədov

13. Yoxlama və kurs iєlərinin, buraxılış işlərinin, magistr 

dissertasiyalarının mövzularının aktuallığına, yoxlanmasına və 

müdafiəsinə nəzarət etmək

iyun M.Məmmədov

Ə.Cavadov

R.Bağırov



Tədris-Metodik Şuranın üzvləri
İl ərzində metodşura universitet rəhbərliyinin,
metodşurasının və dekanlığın tövsiyələrini layiqincə
yerinə yetirməyə çalışır. Şuranın 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.İsmayılova və
baş müəllim X.Abdullayeva xarici dillərin tədrisinə və
onlara aid metodik işlərin hazırlanmasına nəzarət
edirlər.



Fakültənin uğurları

Fakültəmizin uğurları çox olmuşdur. Onlardan birini

xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

kafedrasının müdiri, akademik Nərgiz Paşayevanın

təşəbbüsü ilə Oksford Universitetində Şərqşünaslıq

fakültəsinin kitabxanasına dahi Azərbaycan şairi və

mütəfəkkiri N.Gəncəvinin adı verilmişdir. Həmçinin may

ayının 23-də akademik N.Paşayeva ilə Oksford

Universitetinin vitse-kansleri Luiz Riçardson arasında

N.Gəncəvi adına Azərbaycan və Qafqazşünaslıq Elmi

Mərkəzinin Oksford Universitetinin nəzdində daimi fəaliyyət

göstərməsi barədə müqavilə imzalanmışdır. Bu, Azərbaycan

ədəbiyyatının və mədəniyyətinin dünya miqyasında

tanıdılmasında ən böyük nailiyyətdir.





Akademik Nərgiz Paşayeva Oksford Universitetinin 

Kansleri Lord Patten Barnesin  rəhbərlik etdiyi 

Xeyriyyəçilər Komitəsinin daimi üzvlüyünə qəbul edilib



Universitet Tədris-Metodik Şurasının sədri 

akademik Vasif Babazadə fakültə metodşurasının 

illik hesbatında iştirak edir. 



Filologiya fakültəsinə 2018/2019-cu tədris ili

üzrə tələbə qəbulu 

Bu tədris ilində 310 nəfər abituriyent (285-i əyani və 25-i qiyabi

olmaqla) BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil almaq imkanı əldə

edib. Onlardan 219-u Azərbaycan, 91 nəfəri isə rus bölməsinin payına

düşür. Qəbul olunan tələbələrdən 38 nəfəri 600-dən yuxarı bal toplayıb.

Fakültə üzrə ən yüksək göstərici 670 balla “Azərbaycan dili və

ədəbiyyatı” ixtisasına qəbul olmuş Mərziyyə Kazımzadəyə və 665 balla

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasında təhsil alacaq

Elşən Abbasova məxsusdur. Qeyd edək ki, hər iki tələbə orta məktəbi

fərqlənmə attestatı ilə bitirib.

Bundan başqa, bu il “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisasına 70 nəfər,

“Rus dili və ədəbiyyatı” ixtisasına 34 nəfər, “Azərbaycan dili və

ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına 110 nəfər, “Rus dili və ədəbiyyatı

müəllimliyi” ixtisasına 57 nəfər, “Fransız dili və ədəbiyyatı” ixtisasına

19 nəfər, “Alman dili və ədəbiyyatı” ixtisasına isə 20 nəfər tələbə qəbul

olunub.



Filologiya fakültəsində I kurs tələbələri ilə

görüş



AÇIQ DƏRSLƏR

.
Şura açıq dərslərin keçirilməsini və müzakirə olunmasına ciddi nəzarət edir. Bu il

106 açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərslər kafedralar və metodşura tərəfindən

keçirilir. Yüz ballıq cədvələ əsasən qiymətləndirilir. Dünya ədəbiyyatı və Rus

ədəbiyyatı tarixi kafedraları istisna olmaqla, digər açıq dərslərdə texniki

vasitələrdən istifadə olunmuşdur. Açıq dərslərdə Universitet metodşurasının

üzvləri - prof. C.Məmmədli, prof. L.Qasımova, dos. K.Aslan, prof. Z.Məmmədov

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. Payız semestrində “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”

fənninin tədrisi yoxlanılmış, müəllimlərin mühazirə və məşğələ dərsləri

dinlənilmişdir. Dərslərdə universitet metod şurasının üzvləri prof. C.Məmmədli və

dos. K.Aslan iştirak etmişlər. Jurnaldaki və sillabusdakı nöqsanlar prof. İlhamə

Hacıyevaya bildirilmiş, dərsin gedişində nitq mədəniyyətinə üstünlük verməsi

tövsiyə olunmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müəllimi

Nahidə Həsənovanın şikayəti ilə “Nitq mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları”

fənninin beşinci sualları həmin kafedranın ümumi iclasında və metodşurada

müzakirə olunmuş, tədbirlər görülmüşdür.



AÇIQ DƏRSLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 



HAZIRLIQ FAKÜLTƏSİNDƏ AÇIQ DƏRSRLƏR

BDU-nun Hazırlıq şöbəsində tədris olunan “Nitqin elmi üslubu” fənninin başlıca məqsədi
əcnəbi tələbələrdə ixtisasla əlaqədar nəzəri və praktik cəhətdən ilkin təsəvvürlər
yaratmaq, onların nitqini inkişaf etdirmək, elmi dilin qanunauyğunluqlarının tələbələrin
gələcək ixtisas profilinə uyğun materiallar əsasında öyrədilməsidir.



Keyfiyyətsiz dərslər

Universitetin “Monitorinq, qiymətləndirmə və

keyfiyyətin təminatı” şöbəsi dərslərə ciddi nəzarət

edir. Dünya ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

Nərmin Həsənovanın dərsi tələblərdən kənara

çıxdığına görə, həmin şöbənin təqdimatı əsasında

kafedranın metodşura ilə birgə iclasında müzakirə

olunmuş, müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.

Bundan başqa, İngilis dili (humanitar) kafedrasının

müəllimi Xəlilov Arif Yusif oğlunun Tarix

fakültəsində keyfiyyətsiz dərsi həmin fakültənin

metodşurası ilə birlikdə müzakirə olunmuş,

müəllim töhmətlə cəzalandırılmışdır.



Yoxlamanın nəticələri
İl ərzində 14 (keçən il 29 nəfər) nəfər müəllim intizam tənbehi 

almışdır. Jurnallardakı qaralamalara görə 7 nəfər müəllim 

xəbərdarlıq, 1 nəfər töhmət, 1 nəfər dərs yükü alınmaqla 

xəbərdarlıq almışdır.  Bundan başqa, imtahanlarda tələbələrin 

biliyini qeyri-obyektiv qiymətləndirdiklərinə görə 5 nəfər müəllimə 

isə xəbərdarlıq edilmişdir. İmtahan nəticələrinin qeyri-obyektiv 

qiymətləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və İngilis 

dili (təbiət) kafedralarında metodşura ilə birgə iclas keçirilmiş, 

müvafiq qərarlar çıxarılmışdır. Hər il dekabr və may aylarında 

şuranın üzvləri kafedralarda imtahan suallarının hazırlanmasına 

nəzarət edir, imtahan biletlərini suallarla tutuşdururlar. İmtahanlar 

ərəfəsində kafedralarının hazırladıqları biletlərldəki nöqsanlar 

müəyyən olunur və qabaqcadan aradan qaldırılır. Bir məsələni 

xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, son iki ildə biletlərdə təkrar 

sualların sayı nəzərdən qaçırılır. Hər hansı sual iki dəfə, istisna 

hallarda üç dəfə təkrar oluna bilər.   



ELMİ FƏALİYYƏT 

Fakültənin əməkdaşlarının 7 monoqrafiyası (1-i Moskvada

olmaqla), 5 kitabı, 7 dərsliyi, 13 dərs vəsaiti, respublikamızda

və xaricdə müxtəlif nüfuzlu məcmuələrdə 400-dən artıq

məqaləsi (A kateqoriyalı məcmuələrdə 8 məqalə) çap

olunmuşdur. Bir çox müəllimlər respublika və beynəlxalq

səviyyəli konfrans və qurultaylarda maraqlı məruzələrlə çıxış

etmişlər. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru

Y.İsmayılova İstanbul Universitetində, həmin kafedranın

dosenti L.Əliyeva isə Nəcməddin Ərbakan Universitetində

müqavilə ilə tələbələrə mühazirələr oxumuş, Azərbaycan

dilçiliyi kafedrasının professoru Z.Şahbazova, Türkologiya

kafedrasının dosenti Q.Abdullayeva, Türkoloji araşdırmlar

ETL-in kiçik elmi işçisi P.Eyvazov Polşada XIII Türk Dili

Qurultayında iştirak etmişlər.



Tədris ili ərzində metodşura metodik işlərin müasir tələblərə uyğun hazır- lanmasında

müəllimlərə yaxından köməklik göstərir. Fakültədə ixtisaslaşma fənləri proqram və vəsaitlərlə

tam təmin olunmuşdur. Bu il şurada 41 (keçən il 44) metodik iş müzakirə olunmuşdur.

Bunlardan 3-ü dərslik, 22- si proqram, 15-i dərs vəsaiti və 1-i metodik vəsaitdir. Proqramlar da

aşağıdakı nöqsanlar müəyyən olunmuşdur: 1) İzahat vərəqində zəruri məlumatların olmaması; 2)

həcminin böyüklüyü; 3) ədə- biyyat siyahısının çoxluğu; 4) ədəbiyyat siyahısında nəşriyyatın

adının və ümumi səhifələrin göstərilməməsi; 5) orfoqrafik və üslubi səhvlər; 6) mövzuların

adının və məzmununun konkret şəkildə verilməməsi (jurnalda 3-4 sətir də yerləşdirmək lazım

gəlir); 7) ixtisas və fənlərin Dövlət Standartında və tədris planındakı kodlarının düzgün

yazılmaması və s. Bu sahədə başlıca problem dərsliklərin hazırlanması və çapıdır. Bir çox

fənlərdən dərsliklər köhnədir və ya yoxdur. Türkologiyaya giriş, Türk xalqları ədəbiyyatı,

Azərbaycan dilinin tarixi, Əski Azərbaycan yazısı, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası,

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı,

Azərbaycan dastanları, Azərbaycan dilindən praktikum, Rus dilindən praktikum, Nitq

mədəniyyəti və üslubiyyatın əsasları, Dilçiliyə giriş və s. fənlərdən dərsliklər olmadığına görə

tələbələr tədris prosesində çətinlik çəkirlər. Bu fənlərə aid yeni tələblərə uyğun dərsliklərin

hazırlanmasına ehtiyac vardır.

DƏRSLİK, DƏRS VƏSAİTLƏRİ, METODİK İŞLƏR 

VƏ PROQRAMLAR



DİLÇİLİYƏ DAİR YENİ NƏŞRLƏR 



DİLÇİLİYƏ DAİR YENİ NƏŞRLƏR 



ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞA   AİD YENİ NƏŞRLƏR 





REYDLƏRİN KEÇİRİLMƏSİ 

TMŞ və dekanlığın birgə komissiyası tez-tez reydlər

keçirərək müəllim və tələbələrin dəvamiyyətini və tədris

sənədlərini yoxlamışdır. Yoxlamaların nəticələri fakültənin

Elmi Şurasında müzakirə olunmuşdur. Yoxlamalar zamanı

sillabuslarda müəyyən olunan nöqsanlar: 1) tarixlərin

yazılmaması; 2) məsləhət saatlarının düzgün

müəyyənləşdirilməməsi; 3) elektron ünvanların qeyd

olunmaması, 4) qısa icmalların ötəri yazılması; 5) oxu

materialınnın və onların səhifələrinin yazılmaması; 6)

həftələrin göstərilməməsi və s. Bir çox müəllimlərin

tələbələrin dəvamiyyətini yoxlamaması müəyyənləşdirilmiş,

sonuncu dəfə onlara şifahi xəbərdarlıq edilmişdir.



Müvəffəqiyyət göstəriciləri 
2017- 2018-ci təhsil ilinin yekunlarına görə, fakültənin ümumi müvəffəqiyyət

göstəricisi 78% , keyfiyyət isə 32% (2016-17-ci tədris ilində

müvəffəqiyyət 83,5%, keyfiyyət isə 38,5%) olmuşdur. İxtisaslar üzrə yaz

semestrində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 87% - 49%, Filologiya

71%- 33%, Fransız dili və ədəbiyyatı 53% - 11%, Rus dili və ədəbiyyatı 44%-

5%, Rus dili və ədəbiyyatı müəllimliyi 35% - 4%, Alman dili və ədəbiyyatı

43%- 4% müvəffəqiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə ili başa vurmuşlar.

Göründüyü kimi, ən aşağı göstərici Rus dili və ədəbiyyatı, Rus dili və

ədəbiyyatı müəllimliyi, Alman dili və ədəbiyyatı ixtisaslarındadır. Ayrı- ayrı

fənlərin tədrisinə gəldikdə isə Azərbaycan dilindən praktikum (97%), İfadəli

oxudan praktikum (99%), Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası (97%),

Azərbaycan mifologiyası (96%), Azərbaycan ədəbi dili tarixi (94%) fənlərinin

keyfiyyət göstəriciləri yüksək olmuşdur. Alman danışıq dili (7%), Alman

ədəbiyyatı-1 (Orta əarlər və intibah dövrü) (11%), Fəlsəfə (10%), İnformatika

(11%), Rus ədəbiyyatı tarixi (12%) fənlərindən keyfiyyət göstəriciləri çox zəif

olmuşdur. Bu, onu göstərir ki, qarşıdakı tədris ilində hər bir kafedra, eləcə də

hər bir müəllim daha da ciddi çalışaraq təhsilin keyfiyyətini yüksəlməsinə nail

olmalıdır.



PEDAQOJİ TƏCRÜBƏLƏR 

Fakültədə bakalavr pilləsində VIII semestrdə I-IV 

kurs tələbələri təcrübə keçirlər. Bu il təcrübələrə 

nəzarət gücləndirilmiş, təcrübə tələblərə uyğun 

şəkildə aparılmış, yeni qaydada sənədləşdirilmişdir. 

Müəllimlər və tələbələr nizam-intizama ciddi riayət 

etmiş, gündəlik işlər qabaqcadan hazırlanmış plan 

əsasında qurulmuşdur. Bundan başqa, Azərbaycan 

dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının 

müəllimləri qrafik əsasında “Gənc istedadlar” 

liseyində dərs prosesini izləmiş və müəllimlərə 

metodik tövsiyələr vermişlər.



Yay məktəbi

Bu il də akademik borcu olan 43

nəfər tələbə yay məktəbinə cəlb

olunmuşdur. Dərslərə ciddi nəzarət

olunmuş, semestr müvəffəqiyyətlə başa

çatmışdır. İmtahanlarda 31 nəfər

müvəffəq, 10 nəfər qeyri-müvəffəq

qiymət almış, müvəffəqiyyət 75,60 %

olmuşdur.



Sabah qrupları
Fakültəmizdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası

üzrə Sabah qrupu da yaradılmışdır. İldən-ilə Sabah qruplarında dərs

aparan müəllimlərin sayı artır. Bu il həmin qrupun ilk məzunları da

olmuşdur. Fakültəmizdə, jurnalistika və kitabxanaçılıq fakültələrində

filoloji fənləri ingilis dilində tədris edən müəllimlərimizin sayı da

artmaqdadır.



TƏDBİRLƏR

Hesabat dövründə fakültədə mühüm və maraqlı elmi

tədbirlər keçirilmişdir. Ümummilli liderimiz H.Əliyevin

anadan olmasının 95 illiyi münasibəti ilə Filologiyanın

aktual problemləri mövzusunda, Azərbaycan Xalq

Cümhuriyyətinin 100 illiyi, B.Çobanzadənin 125 illiyi,

M.C.Paşayevin 110 illiyi, S.Əlizadənin 80 illiyi

münasibətilə və “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda

elmi konfranslar keçirilmişdir. Hər il olduğu kimi bu il də

Novruz bayramı təntənəli şəkildə qeyd olunmuşdur.

Şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının müəllimləri

tərəfindən universitet miqyasında “Türk xalqlarında

Novruz” adlı tədbir keçirilmişdir.



Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci

ildönümünə həsr olunmuş Respublika

elmi konfransı



Mir Cəlal Paşayevin 110 illiyinə həsr olunmuş

Respublika elmi-praktik konfransı



Mir Cəlal Paşayevlə bağlı üç kitabın təqdimatı

BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professoru, AMEA-nın müxbir üzvü Təhsin

Mütəllimovun elmi redaktorluğu ilə yenidən nəşr olunmuş “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı”

dərsliyinin, ADPU-nun professoru Təyyar Salamoğlunun “Mir Cəlal nəsri və müasirlik” və

Azərbaycan Respublikasının Qırğızıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hidayət

Orucovun Qırğızıstanda rus və qırğız dillərində çap edilmiş “Mir Cəlal dünyasından sətirlər”

kitablarının təqdimatına həsr olunub.



Görkəmli türkoloq Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr

olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans



Filologiya fakültəsində Xalq yazıçısı Anarın

“Ustad dərsi”



Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının təşəbbüsü 

ilə universitet səviyyəsində Novruz şənlikləri təşkil olunur



BDU-nun Rus dilçiliyi kafedrası “Slavyan yazısı

və mədəniyyəti günü”nü qeyd edib



AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-

bədii gecə



Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti kafedrası “AXC dövründə dil

problemləri” mövzusunda tədbir keçirib



Qazaxıstanın dilçi alimləri BDU-nun Filologiya

fakültəsinin qonağı olub

Qazaxıstanın Pavlodar Dövlət Pedaqoji Universitetinin Rus dilçiliyi kafedrasının alimləri

– professor Gülnarə Suyunova və dosent Olqa Andryuşenko BDU-nun Filologiya

fakültəsinin qonağı olub. Görüşdə fakültə dekanı dosent Elçin Məmmədov, dekan

müavini dosent Cavanşir Muradov, Türkologiya kafedrasının müdiri professor Ramiz

Əskər, “Türkoloji araşdırmalar” ETL-in əməkdaşları iştirak edib.



“Türkün qan yaddaşı: Çanaqqala və Qarabağ

şəhidləri” adlı anım gecəsi

BDU-nun Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyi və Yunus Əmrə İnstitutunun birgə
təşkilatçılığı ilə türk dünyası şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Türkün qan
yaddaşı: Çanaqqala və Qarabağ şəhidləri” adlı anım gecəsi keçirilib.



Professor Samət Əlizadənin 80 illik

yubileyi qeyd olunub



FAKÜLTƏNİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRİ 

Fakültənin beynəlxalq əlaqələri ildən-ilə genişlənir. Bu il qazaxıstanlı alimlər 

Filologiya fakültəsində ustad dərs aparmış, qazaxıstanlı magistrlər türkologiya 

kafedrasında kursda olmuş, fakültənin tələbələri ilə görüş keçir mişlər. 

Əməkdaşlarımız və tələbələrimiz Türkiyənin Bilkənd və Qafqaz Universitetlərində

ezamiyyətdə olmuşlar. Universitet daxili tədbirlərdə fakültənin əməkdaşları  fəal 

iştirak edirlər. 



Bilkənd Universiteti ilə Filologiya fakültəsi arasında əməkdaşlıq daha da

möhkəmlənir. Professor Rasim Özyürək Filologiya fakültəsində yay mətkəbi üçün

Türkologiya kafedrasının müəllimlərinin iştirakı ilə tələbələrdən imtahan götürüb.

İmtahandan sonra tələbələrin göstəriciləri müzakirə olunub.



BDU-nun gənc filoloqları Türkiyənin İ.Doğramacı 

adına Bilkənd Universitetində



Əməkdaşlarımız beynəlxalq tədbirlərdə 
Dosent Lalə Əliyeva Mövlana Mübadilə Proqramı çərçivəsində Türkiyə Cümhuriyyətinin Konya 

şəhərində yerləşən Nəcməddin Ərbakan Universitetində “Qədim dövr oğuz-səlcuq

mədəniyyətində ortaq dəyərlər” mövzusunda mühazirələr oxuyub. Türkiyənin İstanbul şəhərində 

“Təhsildə və Sosial Elmlərdə Yeni Üfüqlər (İCES – 2018)” adlı I Beynəlxalq Konqresdə 

universitetmizi  dosent Sevinc Qocayeva və dosent Reyhan Həbibli təmsil edib. Dos. əv. 

Mehriban Əlizadə Türkiyənin Balıkəsir vilayətində keçirilmiş “Türkküm – 2018 – Uluslararsı 

Türk Kültürü və Mədəniyyəti konqresi”ndə iştirak edib.



Professor Yeganə İsmayılova Türkiyənin İstanbul 
Universitetində mühazirələr oxuyub



BDU-nun filoloqları Türkiyənin Qafqaz Universitetində

təcrübə keçib

Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində yerləşən Qafqaz Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti

arasında imzalanmış əməkdaşlıq protokolu çərçivəsində BDU-nun Filologiya fakültəsinin

təmsilçiləri – Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti Məti Osmanoğlu, fakültənin

magistrantları Pərvin Rəhimov və Səbinə Ağayarova, tələbələr Nigar Əliyeva, Günel Quliyeva və

Səidə İsmayılova Qafqaz Universitetinin Fənn-ədəbiyyat fakültəsinin Çağdaş türk ləhcələri və

ədəbiyyatları bölümündə bir həftəlik təcrübə keçib.



BDU-nun dilçi alimləri Polşada XIII Uluslararası Böyük Türk Dili

Qurultayında (BDU təmsilçiləri “Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin

möhkəmlənməsində xidmətlərinə görə” medalı və diplomu ilə təltif

edilib)



ƏMƏKDAŞLARIN UĞURLARI 

Prof. Mətanət Abdullayeva “Humanist Pedaqogika

Cəngavəri” fəxri adına layiq görülüb



Filologiya fakültəsində Tələbə Elmi Birliyinin 2018-ci ildə ilk iclası

keçirilib. İclasda universitet üzrə TMŞ-nin sədr müavini, Tədris

departamentinin şöbə müdiri, dosent Vaqif Qasımov, fakültə dekanı,

dosent Elçin Məmmədov, dekan müavini, professor Nizami Xəlilov,

dosent Məhəmməd Məmmədov, gənc tədqiqatçılar və tələbələr iştirak

edib.



TƏLƏBƏLƏRİN ELMİ UĞURLARI 

Tələbələr Gənc Tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransında 



Problemlər və təkliflər:
Auditoriya fondunun azlığı. Buna görə bəzi dərslər

hüquq fakültəsinin auditoriyalarında keçirilir.

Texniki vasitələrin, xüsusilə ağıllı lövhənin olmaması.

Bu səbəbdən də dərslərdə texniki vasitələrdən az

istifadə olunur.

Müəllimlərin dərslərinin əvəz edilməsi ilə bağlı

müəyyən qərarın hazırlanması. Çünki müəllimlər üzrlü

və ya üzrsüz səbəbdən dərsə gəlməyəndə labo- rant,

magistr və müəllimlər əvəz edir və ya qruplar

birləşdirilir. Bəzən əvəzedici müəllim dərsi apara

bilmir, keyfiyyətsiz dərslər meydana çıxır.

Dərsliklərin hazırlanması və çapı üçün stimulun

yaradılması.



DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜR EDİRƏM 


