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Konstitusiya hüququ kafedrasının əməkdaşları 2016/2017-ci tədris ilini 

müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, tədris və elmi – tədqiqat sahələrində  diqqətəlayiq 

nailiyyətlər əldə etmişlər. Tədris planında nəzərdə tutulmuş dərs saatları vaxtında 

və tamamilə yerinə yetirilmiş, elmi-tədqiqat işləri davam etdirilmiş, elmi, tədris-

metodik xarakterli bir sıra vəsaitlər hazırlanıb dərc olunmuşdur. 

Kafedra əməkdaşları respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli konfrans, 

seminar və müşavirələrdə iştirak etmiş, Respublikamızda hüquq islahatının həyata 

keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərdə yaxından fəallıq göstərmişlər. Tələbələrin və 

magistrantların peşəkarlığının artırılması, təcrübi vərdişlərin yüksəldilməsi 

məqsədi ilə respublikamızın müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, o  cümlədən 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi, Konstitusiya Məhkəməsi və Azərbaycan 

Respublikası insan hüququları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) institutu, AMEA-nın 

Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu ilə işgüzar əlaqələr daha da 

möhkəmləndirilmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində kafedranın bütün sahələrdə 

göstəriciləri yüksəlmişdir. 

 

PROFESSOR VƏ MÜƏLLİMLƏRİN FƏALİYYƏTİ 

2016/2017-ci tədris ilində Konstitusiya hüququ kafedrası aşağıdakı tərkibdə 

fəaliyyət göstərmişdir: 

    

 
 S.A.A. Təvəllüdü 

Elmi dərəcəsi və 

vəzifəsi 

1.  Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu 1963 
h.ü.f.d., prof., 

kafedra müdiri 

2.  Əlibəyli Qulamhüseyn 

Surxay oğlu 
1958 baş müəllim 

3.  Nəsirov Elşad Haqverdi 

oğlu 
1971 baş müəllim 

4.  Aslanov Ramil Mahir oğlu 1979 h.ü.f.d., prof. əvəzi 

5.  Yusubov Şiraslan Teymur 

oğlu 
1964 müəllim 

6.  Şükürov Nəsib Heybət oğlu 1974 h.ü.f.d., dosent 



7.  Əliyev Sübhan Fərmayıl 

oğlu 

1981 
h.ü.f.d., dosent 

8.  İbrahimova Aytəkin Nazim 

qızı 

1986 h.ü.f.d., 0,5 ştat 

müəllim 

9.  
Əliyeva Leyla Şahin qızı 

1987 h.ü.f.d.,  

0,5 ştat müəllim 

10.  Rzayeva Pərvanə Arif qızı 1985 0,5 ştat müəllim  

11.  Məhərrəmov Fuad Mikayıl 

oğlu 

1981 h.ü.f.d., dos. əvəzi 

(0,5 ştat əvəz.) 

12.  Rzayev Əli Heydər oğlu 1943 h.e.d. (0,5 ştat əvəz.) 

13.  İsmayılov Rövşən Rəhim 

oğlu 

1971  h.ü.f.d., dos. əvəzi 

(0,5 ştat əvəz.) 

14.  Qaracayev Ceyhun Yasinəli 

oğlu 

1965 dosent (0,5 ştat 

əvəz.) 

15.  İsmayılov Yunis Dilqəm 

oğlu 

1985 0,5 ştat əvəz. müəllim 

16.  İsmayılov Rövşən Mais 

oğlu 

1985 
saathesabı müəllim 

17.  Cəbi Gülşən Zabit qızı 1985 
saathesabı müəllim 

18.  Mirzəyeva Şərqiyə Şirvan 

qızı 

1965 
baş laborant 

 

 

T Ə D R İ S   İ Ş İ 

  Kafedra üzvləri BDU-nun Hüquq fakültəsində “Konstitusiya hüququ”, 

“İnzibati hüquq”, “Bələdiyyə hüququ”, “İnzibati-prosessual hüquq”, “Xarici 

ölkələrin konstitusiya hüququ”, “Parlament hüququ” fənləri üzrə, Beynəlxalq 

münasibətlər və dünya iqtisadiyyatı fakültəsində “Azərbaycanın konstitusiya 

hüququ” fənni üzrə, Tarix, Filologiya, Biologiya, Kimya, Tətbiqi riyaziyyat, 

Fizika, Şərqşünaslıq, Coğrafiya, Kitabxanaçılıq və informasiya fakültələrində 

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və huququn əsasları” fənni üzrə, o 

cümlədən  magistratura təhsil pilləsində  “Müqayisəli konstitusiya hüququ”, 

“Müqayisəli inzibati hüquq”, “Müasir hüquq sistemləri”, “Konstitusiya 

quruluşunun əsasları”, “Bələdiyyə hüququnun müasir problemləri”, “Konstitusiya 

nəzarəti”, “Konstitusion məsuliyyət”, “Dövlət qulluğu”, “İnzibati məsuliyyət”, 

“İnsan hüquqlarının dövlətdaxili müdafiə mexanizmləri”, “İnformasiya hüququ”, 



“Seçki hüququ”, “İnzibati hüquqi rejimlər” və s. predmetlər üzrə tədris işi 

aparmaqla bütövlükdə il ərzində 5576 saat dərs yükü yerinə yetirmişlər. 

Ümumiyyətlə,  illik dərs yükü tədris planına müvafiq olaraq  kafedra əməkdaşları 

arasında konkret olaraq aşağıdakı kimi bölüşdürülmüşdür: 

Ştatda olan müəllimlər 

№ Soyadı, adı və atasının adı Dərs yükü 

1 Əlibəyli Qulamhüseyn Surxay o. 515 

2 Nəsirov Elşad Haqverdi o. 524 

3 Yusubov Şiraslan Teymur o. 508 

4 Şükürov Nəsib Heybət o. 501 

5 Əliyev Sübhan Fərmayıl o. 517 

6 Aslanov Ramil Mahir o. 134 

7 İbrahimova Aytəkin Nazim q. 261 

8 Əliyeva Leyla Şahin q. 252 

9 Rzayeva Pərvanə Arif q. 259 

 

 

Əvəzçiliklə dərs deyən müəllimlər                                     

№ Soyadı, adı və atasının adı Dərs yükü 

1 Əsgərov Ziyafət Abbas oğlu 263 

2 Rzayev Əli Heydər oğlu 264 

3 Qaracayev Ceyhun Yasinəli oğlu 250 

4 İsmayılov Rövşən Rəhim oğlu 259 

5 Məhərrəmov Fuad Mikayıl oğlu 269 

6 İsmayılov Yunis Dilqəm oğlu 298 

 

 

Kənardan dəvət olunmuş saathesabı qaydada dərs deyən müəllimlər 

№ Soyadı, adı və atasının adı Dərs yükü 

1 İsmayılov Rövşən Mayis oğlu 248 

2 Cəbi Gülşən Zabit qızı 254 

 

Cari tədris ilində kafedranın bütün iclasları vaxtlı-vaxtında keçirilmiş, 

kafedranın iş planında nəzərdə tutulmuş və il ərzində həyata keçirilmiş, o 

cümlədən dekanlığın və rektorluğun sərəncam və göstərişləri iclas protokollarında 

öz əksini tapmışdır. 



2016/2017-ci ilin qış və yay-imtahan sessiyalarında Konstitusiya hüququ 

kafedrası tam hazırlıqla iştirak etmişdir. Proqramlar və dərs vəsaitləri müəyyən 

qədər qaydaya salınmış, imtahan biletləri və test-imtahan sualları vaxtında tərtib və 

təsdiq olunmuş, suallar imtahanlara 15 gün qalmış  tələbələrin nəzərinə çatdırılmış,  

imtahan cədvəlləri kafedrada elan olunmuşdur. Qış-imtahan sessiyasında Hüquq 

fakültəsində “Parlament hüququ” (II kurs, ə/ş azərb.), “Xarici ölkələrin 

Konstitusiya hüququ” (II kurs, ə/ş, a/b, r/b), “İnzibati hüquq” fənnindən (III kurs, 

ə/ş azərb., rus. ing. qruplarında) yazılı imtahanlar keçirilmişdir. Yay-imtahan 

sessiyasında Hüquq fakültəsində “Konstitusiya hüququ” fənnindən (I kurs, ə/ş 

azərb., rus, ing. qruplarında), “Bələdiyyə hüququ” (III k. ə/ş  azərb.), “İnzibati 

prosessual hüquq” fənnindən (III kurs, ə/ş  azərb.); Ekologiya, Şərqşünaslıq, Tarix, 

Coğrafiya, Kimya, Tətbiqi riyaziyyat, Kitabxanaçılıq və informatika fakültələrində 

“Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları” fənnindən yazılı 

imtahanlar keçirilmişdir. 

Magistratura təhsil pilləsinin I və II kurs əyani şöbədə   imtahanlar 

müvəfəqqiyyətlə keçirilmiş, magistrantlar sessiyaları yüksək səviyyədə başa 

vurmuşlar. 

Nəzəri bilikləri möhkəmləndirmək və peşə məşğuliyyəti aşılamaq məqsədilə 

dərs ili ərzində tələbə və magistrantların istehsalat, elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji 

təcrübələri təşkil olunmuşdur.  

060212 “Dövlət hüququ” ixtisası üzrə II kurs magistrantlar fevralın 16-dan 

martın 15-dək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində elmi-tədqiqat təcrübəsi 

keçmişlər. Təcrübə müddətində onlar Milli Məclisin müvafiq struktur bölmələri ilə 

tanış olmuş, komitələrin iclaslarında iştirak etmiş, dissertasiya mövzuları ilə bağlı 

maraqlı materiallar əldə etmişlər. Təcrübə müvəffəqiyyətlə başa çatmışdır, 

magistrantlar müsbət xasiyyətnamə və gündəliklərini kafedraya təqdim etmişlər. 



Martın 16-dan aprelin 17-dək isə onlar fakültəmizdə elmi-pedaqoji təcrübədə 

olmalıdırlar. Elmi-pedaqoji təcrübəni keçirmək üçün qabaqcadan magistrantların 

iştirak edəcəkləri dərslərin qrafiki hazırlanmış və müvafiq şöbə ilə 

razılaşdırılmışdır. Pedaqoji təcrübə zamanı II kurs magistrantlar əsasən b.m. 

E.Nəsirovun, dos. N.Şükürovun, dos.S.F.Əliyevin mühazirə və seminar dərslərində 

işttirak etmiş, bir neçə qrupda seminar məşğələlərini aparmışlar. Magistrantların 

elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübəsinə kafedranın dosenti S.Əliyev və baş 

m.Q.Əlibəyli rəhbərlik etmişdir. Təcrübə kurslarının yekunları kafedranın 27 mart 

2017-ci il 11 saylı və 24 apel 2017-ci il 12 saylı saylı iclasında müzakirə olunmuş, 

magistrantların hesabatları dinlənilmiş və onlar müvafiq ballarla 

qiymətləndirilmişlər. 

2017-ci ilin may ayının 1-dən 29-dək  əyani şöbə IV kurs tələbələri 

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya 

Məhkəməsində və Bakı şəhərinin inzibati rayonlarında yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarında istehsalat təcrübəsində olmuşlar. 

Təcrübə zamanı onlar  dövlət aparatının əsas iş formaları və metodları ilə 

tanış olmuş, yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının quruluşu, iş forma və 

metodlarını, eləcə də kargüzarlıq işlərini öyrənmiş, icra hakimiyyəti aparatının 

təşkili ilə tanış olmuşlar. İstehsalat təcrübəsinə kafedranın baş müəllimi E.Nəsirov 

rəhbərlik etmişdir. Təcrübə kursu sonda attestasiya ilə  yekunlaşdırılmış, istehsalat  

təcrübəsinin yekunları qənaətbəxş zesab olunmuşdur.  

İl ərzində kafedrada aparılan mühüm tədris işlərindən biri də magistr 

dissertasiyaları və buraxılış (diplom) işlərinin müdafiəsi ilə bağlı olmuşdur. 

Kafedrada magistrantların pedaqoji və elmi yaradıcılığına daima diqqət 

yetirilmişdir. Tədris ilinin əvvəllərində II kurs magistrantların dissertasiya işlərinin 

planları müzakirə və  təsdiq edilmiş (04.11.2016-cı li tarixli 4 saylı  iclas 



protokolu), dissertasiya işlərinin yazılmasına dair magistrantlara tövsiyələr 

verilmiş, elmi rəhbərlər dissertasiyaların yazılmasına vaxtaşırı nəzarət etmiş, 

magistrantların elmi tezis və məqalələrinin nəşr olunmasına köməklik göstərmişlər. 

2017-ci il iyun ayının 29-da II kurs əyani şöbə (6 nəfər) və III kurs qiyabi 

şöbə (1 nəfər) magistrantları İxtisaslaşdırılmış Elmi Şura qarşısında 

müvəfəqiyyətlə magistr dissertasiyası müdafiə etmişlər.  

Kafedra üzrə diplom müdafiəsi də müvəffəqiyyətlə keçirilmişdir. İlin 

əvvəlində buraxılış (diplom) işlərinin mövzuları təsdiq olunmuş (6 oktyabr  2016-

cı il 2saylı iclas  protokolu)  və tələbələrə təqdim olunmuşdur. Diplomçu – 

tələbələr öz arzuları ilə mövzu seçmiş, və kafedraya müvafiq  ərizə ilə müraciət 

etmişlər. Kafedra iclaslarında onların ərizələrinə baxılmış, elmi rəhbərlər təyin 

olunmuş,  il ərzində diplomçulara müntəzəm köməklik göstərilmiş, məsləhətlər 

verilmiş, konkret plan üzrə diplom işlərinin yazılmasına nəzarət olunmuşdur. İlin 

sonunda diplom müdafiəsinə hazırlıqla bağlı iclas keçirilmiş, konkret vəzifələr 

qoyulmuş və ilkin diplom müdafiəsi keçirilmişdir (30.05.2017-ci li tarixli 15 saylı 

iclas  protokolu). 2017-ci il iyunun 20-22-si tarixlərində BYDAK qarşısında  

kafedranın 13 nəfər “Sabah” qrupundan, 5 nəfər adi qruplardan daxil olmaqla cəmi 

18 diplomçusu müvəffəqiyyətlə buraxılış işi müdafiə etmiş və nəticə etibarilə 

aşağıdakı kimi müvəffəqiyyət göstəriciləri əldə olunmuşdur: 15 diplomçu - “A” , 2 

diplomçu - “B”, 1 diplomçu - “C”. 

 

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ 

Konstitusiya hüququ kafedrasının elmi-tədqiqat işləri sahəsində fəaliyyəti də 

qənaətbəxşdir. 

Kafedranın əməkdaşları milli qanunvericilik sisteminin formalaşdırılmasında 

yaxından iştirak edirlər. Yazılan elmi-tədqiqat işlərində verilən təkliflər bir sıra 

yeni qanunlarda  nəzərə alınıb. 

Cari tədris ilində kafedra əməkdaşları 2016-cı ilə dair illik elmi-tədqiqat 



işlərini yerinə yetirdikləri haqqında hesabat vermiş,lər (12 dekabr 2016-cıil, 

protokol № 5). Hesabatda Konstitusiya hüququnun aktual problemlərinə dair 

“Məhkəmə hakimiyyətinin təşkili və fəaliyyətinin konstitusiya hüquqi prinsipləri” 

(prof.Z.A.Əsgərov), “Seçki qanunvericiliyinin pozulmasına görə hüquqi 

məsuliyyət” (b.m.E.H.Nəsirov), “Konstitusuya məsuliyyətinin subyektləri” 

(b.m.Q.S.Əlibəyli), “Bilavasitə demokratiyanın beynəlxalq siyasətdə legitimasiya 

vasitələri” (Ş.T.Yusubov), “Insan hüquqlarının dövlətdaxili müdafiə müdafiə 

mexanizmləri” (dos. S.F.Əliyev), “Konstitusiya icraatinin anlayışı və mərhələləri” 

(dos. N.H.Şükürov) mövzularının tədqiqi yekunları göstərilmişdir. Hazırda 

müəllimlər 2017-ci ilə dair yeni mövzular üzərində tədqiqat işlərini davam 

etdirirlər.  

Kafedra əməkdaşları Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi və digər dövlət 

orqanları ilə sıx əlaqə saxlayırlar. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindən, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsindən kafedraya daxil olan 

qanun və qərar layihələri müntəzəm öyrənilir, müzakirə edilir və rəy verilir. 

2016-cı il sentyabr ayının 30-da kafedranın müəllimlərindən E.Nəsirov 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsində keçirilən növbəti plenumda 

ekspert qismində iştirak edərək  Nəsimi rayon Məhkəməsinin AR İnzibati Xətalar 

Məcəlləsinin 128-ci maddəsində (01 mart 2016-cı ilə qədər qüvvədə olan AR 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.1-ci maddəsində) nəzərdə tutulmuş inzibati xəta 

haqqında iş üzrə qərarlardan şikayət etmək hüququ olan subyektlərin dairəsi 

haqqında şərh verilməsinə dair AR Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti ilə bağlı 

rəy söyləmişdir. 

Hesabat ili ərzində kafedranın əməkdaşları elmi konfranslarda, seminarlarda, 

namizədlik dissertasiyalarının müzakirəsi və müdafiəsində iştirak etmişlər. 2016-cı 

il dekabr ayının 9-da 10 dekabr 1948-ci il tarixli İnsan hüquqları haqqında Ümumi 

Bəyannamənin qəbul edilməsinin növbəti ildönümünə və  16 dekabr 1966-cı il 

tarixli Beynəlxalq Paktların qəbul edilməsinin 50 illiyinə həsr olunmuş  “İnsan 

hüquqlarının müdafiəsi: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyi” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik simpozium keçirilmişdir. 



Kafedra müdiri, prof.Z.Əsgərov bu konfransın təşkilat komitəsinin üzvü kimi 

fəaliyyət göstərmişdir. 

2017-ci ilin aprel ayının 25-də BDU-da “İslam həmrəyliyi 2017: realllıqlar 

və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik konfransı keçirilmişdir. 

Konfransda kafedranın müəllimlərindən baş m.E.Nəsirov, dos.S.Əliyev məruzə 

etmişlər.  

2017-ci ilin iyun ayının 1-də keçirilmiş ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyevin 

anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan 

Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin inkişaf tendensiyaları” beynəlxalq 

elmi-praktik konfransında da kafedranın  müəllimləri, doktorantları və magistrləri  

fəal iştirak etmişlər. İştirakçıların çıxışları elmi konfransın materialalrında çapa 

verilmişdir. 

İlin əhəmiyyətli tədbirlərindən biri də 10-14 iyul 2017-ci ildə Azərbaycan 

Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH qruplarının dəstəklədiyi və Folksvagen 

Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən “Azərbaycanda İqtisadi hüququn 

transformasiyası və elmi infrastrukturunun inkişafı” layihəsi çərçivəsində 

keçiriləcək BDU və AR Təhsil Nazirliyinin  əməkdaşlarından ibarət nümayəndə 

heyətinin (Kafedranın müəllim Ş.Yusubov da bu heyətə daxildir) Martin Lüter 

adına Halle-Vittenberq Universitetinə və Berlin Azad Universitetinə işgüzar səfəri 

hesab oluna bilər. Səfərin məqsədi Almaniya hüquq təhsili, xüsüsən, iqtisadi 

hüququn tədris sistemi ilə tanış olmaq və bu təcrübənin daha qabaqcıl 

elementlərinin Azərbaycanda iqtisadi və mülki hüquq yönümlü fənlərin tədrisində 

istifadəsini SABAH qrupları çərçivəsində sınaqdan keçirmək üçün ətraflı 

öyrənmək, həmçinin, BDU və Halle Universitetinin İqtisadiyyat və Hüquq 

fakültəsi ilə birgə ikitərəfli hüquq üzrə fəlsəfə doktorluğu (PhD) proqramının 

təşkili məsələsinin müzakirəsini aparmaqdır. 

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA 

 

Konstitusiya hüququ kafedrasında hal-hazırda 5 nəfər dissertant,  14 

doktorant təhsil alır. Doktorantlar və dissertantların vaxtaşırı attestasiyaları 



keçirilmiş, elmi rəhbərlər tərəfindən dissertasiya işlərinin yazılmasına müntəzəm 

olaraq istiqamət verilmişdir. Onların elmi yaradıcılıq işlərinin nəticələri, elmi 

məqalələri kafedra iclaslarında müzakirə olunmuş və çapa məsləhət görüldüyü 

hallarda protokoldan çıxarış verilmişdir. 

Kənar elm və təhsil müəssisələrindən gələn doktorant və dissertantların 

5607.01 – “Konstitusiya hüququ; Bələdiyyə hüququ” və 5614.01 – “İnzibati 

hüquq; Maliyyə  hüququ; İnformasiya hüququ” ixtisasları üzrə dissertasiya işləri 

Konstitusiya hüququ kafedrasında müzakirə olunmuş, ixtisas üzrə minimum 

imtahanı vermək üçün əlavə proqramlarına baxılmış, dissertasiya işlərinə rəylər 

verilmişdir. 

2016-cı il dekabr ayının 27-də Əliyeva Leyla Şahin qızının “Dövlətin mili 

maraqlarının konstitusiya-hüquqi əsasları: dövlətdaxili və dövlətlərarası aspektlər” 

mövzusunda fəlsəfə doktorluğu işinin (elmi rəhbər: prof.Z.A.Əsgərov) geniş 

müzakirəsi keçirilmiş. 2017-ci il aprel ayının 29-da isə ixtisaslaşdırılmış elmi şura 

qarşısında müafiəsi baş tutmuşdur. 

2017-ci il iyul ayının 3-də isə Babayeva Aysel Dilqəm qızınını “Azərbaycan 

Respublikasında xüsusi mülkiyyət hüququnun konstitusiya hüquqi müdafiəsi və 

təminatları” mövzusunda fəlsəfə proqramı üzrə doktorluq işinin geniş müzakirəsi 

keçirilmişdir (elmi rəhbər: prof.İ.O.Quliyev). 

Qeyd etmək lazımdır ki, kafedranın müəllimlərindən prof.Z.A.Əsgərov, 

prof.Ə.H.Rzayev İxtisaslaşdırılmış Şuranın üzvləridir, dos.S.F.Əliyev, 

dos.N.H.Şükürov elmi seminarlarda Şura üzvləri kimi fəaliyyət göstərirlər. 

   

2017/2018-ci TƏDRİS İLİNƏ HAZIRLIĞIN VƏZİYYƏTİ 

 

2017/2018-ci tədris ilini daha mütəşəkkil qarşılamaq məqsədilə hesabat 

ilinin sonunda kafedrada xeyli təşkilati və hazırlıq işləri görülmüşdür. Tədris 

proqramlarının yeniləşdirilməsi və təcrübə ilə əlaqələndirilməsi məsələləri mühüm 

vəzifə kimi qarşıya qoyularaq bu istiqamətlərdə yerinə yetiriləcək işlər üçün 

tədbirlər sistemi müəyyən olunmuşdur. Qərara alınmışdır ki, bütün ümumi və 

ixtisas fənləri üzrə sillabuslara əsaslı surətdə yenidən baxılsın, işçi planları tərtib 



olunsun,  tədris proqramları, metodik göstərişlər qanunvericilikdə baş verən 

dəyişikliklər və qalan problem məsələlər nəzərə alınmaqla yenidən işlənib 

hazırlansın. Ümumi və ixtisas fənləri üzrə həm əyani, həm qiyabi şöbələrin 

tələbələri və magistrantları üçün metodik göstərişlərin, dərsliklərin dərc olunması, 

mühazirələrin elektron variantda hazırlanması yenidən cari ilin perspektivinə daxil 

edilmişdir.  

Hazırda yeni tədris ili üçün illik dərs yükü müəyyənləşdirilir. 

 

 

KONSTİTUSİYA HÜQUQU  

KAFEDRASININ MÜDİRİ:                                    prof. Z.A.ƏSGƏROV 


