
                                          “Bank işi” kafedrası  

 

Kurs işinin (layihəsinin) yerinə yetirilməsinə görə balların hesablanması 

 

Kurs işinin (layihəsinin) yazılması və müdafiəsi tələbənin müstəqil işinin 

əsas formalarından biri olub kursun proqramı üzrə tədris materialının 

mənimsənilməsinə nəzarət vasitəsidir. Kurs işlərinin mövzuları kafedra tərəfindən 

hazırlanır və semestrin əvvəlində ən geci 15 gün müddətində tələbələrə paylanır. 

Kurs işi tələbənin fərdi əməyinin nəticəsidir və əsas etibarilə standart məsələlərin 

həllinə həsr olunur. Bəzi hallarda kurs işləri elmi tədqiqat xarakteri daşıya bilər. 

Kurs işi mövcud standartlara cavab verməli və strukturu aşağıdakı kimi olmalıdır: 

- Giriş; 

- Mövzunun əsas məsələlərinin həlli (şərhi); 

- Nəticə (təklifləri); 

- İstifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı; 

 

Kurs işinin müdafiəsi üçün tələbə maksimum 10 bal qazana bilər. Bu 

balların hesablanması aşağıdakı meyarlar əsasında müəyyənləşdirilir: 

- 10 bal-tələbə mövzunu tam əhatə edir, iş düzgün tərtib edilib, müdafiə 

zamanı onun cavabı dəqiqdir və hərtərəflidir; 

- 9 bal-tələbə mövzunu tam əhatə edir, iş düzgün tərtib edilib, müdafiə 

zamanı onun cavabı dəqiqdir və mövzunun məzmununu aça bilir; 

- 8 bal-tələbə mövzunu tam əhatə edir, iş düzgün tərtib edilib, müdafiə 

zamanı o, cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 

- 7 bal-tələbə mövzunu tam əhatə edir, işin tərtibində qüsurlara yol verilib, 

lakin müdafiə zamanı onun cavabı dəqiq və hərtərəflidir; 

- 6 bal-tələbə mövzunu əhatə edir, işin tərtibində qüsurlara yol verilib, 

müdafiə zamanı bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandıra bilmir; 

- 5 bal-tələbə mövzunu əhatə edir, işin tərtibində qüsurlara yol verilib, 

müdafiə zamanı cavabları dəqiq deyil; 



- 4 bal-tələbə mövzunu işləyərkən səhvlərə yol verir, lakin müdafiə zamanı 

mövzunu aça bilir;  

- 3 bal-tələbə mövzunu işləyərkən səhvlərə yol verir, müdafiə zamanı 

mövzunu açmaqda çətinlik çəkir; 

- 2 bal-tələbə mövzunu işləyərkən səhvlərə yol verir, müdafiə zamanı isə 

mövzunu aça bilmir; 

- 1 bal tələbə mövzunu işləyərkən səhvlərə yol verir və müdafiə zamanı isə 

mövzudan qismən xəbəri olur; 

-0 bal-tələbə tərəfindən kurs işi yazılmayıb. 

Kurs işləri (layihələrinin) müdafiəsi ali məktəbin müəyyən etdiyi qaydada 

həyata keçirilir. 

Fənn üzrə kurs işi nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar 

(məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinə əlavə olunur. 

 

 


