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Çoxpilləli ali təhsil sistemində magistratura ali təhsilin ikinci pilləsi olub, müəyyən
ixtisas üzrə sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlanması məqsədini
güdür. Magistratura təhsil proqramı, mütəxəssisin gələcək fəaliyyətində elmi-tədqiqat və layihəsınaq səciyyəli işləri yerinə yetirəcəyini nəzərə almaqla, bakalavr ixtisas təhsili proqramının
sonrakı inkişafı və differesiyası yolu ilə qüvvədə olan “Ali təhsil istiqamətləri və ixtisaslarının
siyahısı”na uyğun olaraq tərtib edilir.
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Giriş

Magistratura - ali təhsilin ikinci səviyyəsinin tələblərinə uyğun olaraq, yüksəkixtisaslı,
sərbəst yaradıcılıq fəaliyyəti göstərə biləcək mütəxəssislərin hazırlığını təmin edən təhsil
prosesidir.
Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində magistr hazırlığı ixtisasın ayrı-ayrı
ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramı, ona müvafiq hazırlanmış tədris planı, fənlər üzrə işçi
proqramlar (sillabuslar) və digər normativ sənədlər (qiymətləndirmə qaydaları, fərdi tədris
planları, dərs cədvəlləri, imtahan cədvəlləri, dərslərin reqlamentləri, təcrübənin keçirilməsi
qaydaları və s.) əsasında həyata keçirilir.
Magistr təhsilinin məzmunu tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılmasını,
onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarını, tədris yükünün həcmini, tədris mərhələlərinin
(semestrlərin) müddətini, tədris növlərini (mühazirə, məşğələ, laboratoriya və s.), ayrı-ayrı
fənlərin həcmini, ixtisasın ixtisaslaşmaları üzrə təhsil proqramında qoyulan tələbləri əhatə edir.
Tədris prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin planlaşdırılması, təşkili tədris planı (nümunəvi
işçi və fərdi) və fənn proqramları və ona müvafiq hazırlanmış fənlər üzrə işçi proqramları
əsasında həyata keçirilir.
Magistratura səviyyəsində təhsilin məzmunu bir-biri ilə əlaqəli nəzəri təlimdən, pedaqoji
və peşəkar hazırlıqdan, eləcə də elmi tədqiqat işlərindən ibarətdir.
Magistrin nəzəri təlimi və pedaqoji hazırlığı humanitar, ixtisas və ixtisaslaşma fənlərinin
mühazirə, məşğələ, seminar, məsləhət, sərbəst iş, pedaqoji təcrübə və s. formada öyrənməsi ilə
təmin olunur.
Magistrin elmi tədqiqat sahəsində hazırlığı konkret tədqiqat fəaliyyətinin tələblərinə
uyğun olaraq, müasir üsullarla araşdırmaların aparılması və dissertasiya işinin hazırlanması ilə
təmin olunur.
Magistratura səviyyəsində tədrisin təşkili ali təhsil pilləsinin dövlət standartının
tələblərinə uyğun Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş
qaydalar əsasında kredit sistemi (Avropa ölkələrində tətbiq olunan AKTS - Avropa Kredit
Transfer Sistemi) ilə həyata keçirilir.
Tələbələrin fənlər üzrə attestasiyası (biliyinin qiymətlən-dirilməsi) Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada çoxballı (100 ballı)
sistemlə həyata keçirilir.
Tədris ili, bir qayda olaraq, iki semestrdən (payız və yaz) ibarətdir. Bundan əlavə, yay
tətili müddətində 6 (altı) həftədən çox olmayaraq, yay semestri də təşkil oluna bilər.
Əyani formanın təhsil müddətində nəzəri tədrisə - 45, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji
təcrübələrə - 8, imtahan sessiyalarına isə 15 həftə ayrılır. Bu zaman auditoriya saatları 12-16
həftədir.

Dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsinə 12, tətillərə isə 14 həftə ayrılır.
Tələbənin auditoriya və auditoriyadankənar (bütün tədris, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji
) həftəlik yükünün həcmi 45 saatdır. Bu zaman dərslər 12-16 saat təşkil edir.
Qiyabi forma üzrə isə tələbələrin auditoriya dərslərinin həcmi ildə 120-160 saat nəzərdə
tutulur. Hər tədris ilində təlim müddəti 15 sentyabr tarixindən başlanır və tədris planına müvafiq
olaraq yekunlaşır.
Bir akademik saat - 45 dəqiqəyə bərabərdir. Bütün növ dərslər üçün 2 akademik saat
müəyyənləşdirilir. Akademik saatlararası fasilə 5 dəqiqədən az olmamalıdır.
Magistratura üzrə aparılan elmi tədqiqat işləri axtarış və tətbiqi xarakterli işlər olmalıdır.
Magistrantlara elmi rəhbərlik, bir qayda olaraq, həmin təhsil müəssisəsində çalışan
professor-müəllim heyətinin elmi adı və ya elmi dərəcəsi olan nümayəndələri və ya həmin
şərtləri ödəyən digər müəssisə və təşkilatlarda çalışan şəxslər tərəfindən həyata keçirilir. Bir
nəfərə 5-dən çox magistranta rəhbərlik etməyə icazə verilmir. Magistrantın elmi tədqiqatının
yönümü müxtəlif elmlərin qovuşmasından ibarət olduğu halda, ona elmi rəhbərlə yanaşı, elmi
məsləhətçi də təyin oluna bilər.
Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması, təqdim
olunması və müdafiəsi qaydaları haqqında əsasnamənin 3. bölməsinin 6. bəndində deyilir:
“Magistrlik dissertasiyaları yerinə yetirilməyə başlanana qədər magistrantın təhkim olunduğu
kafedra müvafiq fakultələrlə və magistratura şöbəsi (Magistraturaya məsul şəxs) ilə birlikdə
istiqamət üzrə dissertasiyalara qoyulan məcburi tələbləri müəyyən edən metodiki göstərişlər
hazırlanması və magistrləri bu göstərişlə tanış etməlidir.”
Bu metodik göstəriş yuxarıdakılari nəzərə alaraq hazırlanmış və magistr dissertasiyasının
yazılması və onun müdafiəsi üçün lazım olan metodiki göstəriş və tövsiyələr verir.
Metodik göstərişin həm magistratura pilləsində təhsil alanlar üçün, həm də magistrlərin
elmi rəhbərlərinə böyük yardım göstərəcəyinə ümid edirik.

1.

Magistrlik dissertasiyasına qoyulan tələblər

Magistrlik dissertasiyası çoxpilləli təhsilin “Bakalavr” sonrası hazırlanan elmi tədqiqat
işidir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi- ali təhsilin magistratura pilləsində təhsilin yekun
mərhələsidir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsinə tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün
fənləri tam mənimsəyən və müvəffəq qiymət alanlar buraxılırlar. Magistrlik dissertasiyası elmi
rəhbərin rəhbərliyi altında magistrantın müstəqil yerinə yetirdiyi elmi- tədqiqat işidir.Ən
əhəmiyyətlisi də magistrlik dissertasiyası magistrantın müvafiq ixtisaslaşma və ya sahə üzrə
gətirdiyi yeniliyi əks etdirməlidir.Magistrlik dissertasiyalarının hazırlanmasının əsas məqsədi,
ixtisaslaşma və ya sahə üzrə qarşılaşan nəzəri və əməli problemlərə həlledici yollar tapmaq və ya
bu məsələ barəsində təkliflər verməkdir.
Qərb standartlarına görə magistrlik dissertasiyaları məqsəd və səviyyələrinə görə 2 qrupa
ayrılır:
1.

nəzəri tədqiqatlı dissertasiyalar.

2.

əməli tədqiqatlı dissertasiyalar

Nəzəri tədqiqatlı dissertasiyalar, daha çox elm adamları tərəfindən inkişaf etdirilən və ya
ortaya atılan fikir və nəzəriyyələr şəklində aparılan araşdırmalardır.
Əməli tədqiqatlı dissertasiyalar, müxtəlif problemlərə çözüm yolu tapmaq və təkliflər
hazırlamaq məqsədilə aparılan araşdırmalardır. Ümumiyyətlə, nəzəri və əməli tədqiqat
araşdırmalarını bir- birindən ayrı təsəvvür etmək yanlışdır. Məsələn, magistrantın dissertasiyası
“İnflyasiyanın faiz dərəcəsinə təsiri” mövzusundadırsa, o vaxt magistrant faiz haqqında olan
iqtisadi düşüncə məktəblərinin nəzəriyyələrini (Məsələn Klassik faiz nəzəriyyəsi, Viksellin borc
verə bilmə fondlar nəzəriyyəsi, Keynsin faiz nəzəriyyəsi və ya nəğd tərcih nəzəriyyəsi, HukKansenin Neo Keynes sintezi, Fişer nəzəriyyəsində inflyasiya və faiz münasibətlərinin təhlili,
Tobinin real faiz nəzəriyyəsi) mükəmməl mütaliə etməli və daha sonra da bu nəzəriyyələrin
başqa- başqa ölkələrdə doğruluğunu və ya etibarsız olduğunu isbatlayan görüşləri müdafiə edə
bilən statistik materialları toplamalıdır.Dissertasiyanın müvəffəqiyyətli olması üçün magistrant,

inflyasiyanın faiz həddini yüksəldən və ya azaldan amillərin təsirini isbat edən elm adamlarının
bu mövzuya oxşar çalışmalarını da incələdikdən sonra, onların görüşlərini təhlil edərsə, bu
zaman dissertasiya müvəffəqiyyətli qəbul edilə bilər.
Magistrant dissertasiyasında tədqiqatın nəzəri hissəsini incələdikdən sonra, onun əməli
həyatda qarşılaşdığı problemləri və problemlərə istiqamətlənmiş çözüm yollarını göstərməlidir.
Ümumiyyətlə, magistrant dissertasiyasının nəticələrini elmi və praktiki cəhətdən əsaslandırmalı,
mövcud faktlarla müqayisəlı şəkildə qiymətləndirməli və onların istifadəsi üçün tövsiyələr
verməlidir.
Magistrlik dissertasiyası magistrantın müvafiq ixtisaslaşma və ya sahə üzrə gətirdiyi
yeniliyin əks etdirməlidir.
Magistrlik dissertasiyasının məqsədi müəyyəın sahəyə aid olan məlumatları toplayaraq,
bunu sistemli şəkildə təhlil etdikdən sonra, ortaya çıxan problemlərə çözüm yolları tapmaq, təklif
və tövsiyyələr verməkdir.
Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi qaydaları
haqqında əsasnamənin 3.2.bölməsinə görə magistrlik dissertasiyası aşağıdakı tələblərdən birinə
cavab verməlidir.
1.

işdə baxılan müvafiq elmi istiqamət üçün mühüm əhəmiyyətə sahib olan hər hansı

bir məsələnin həllinə
2.

mühüm tətbiqi əhəmiyyəti olan iqtisadi və ya texniki işlərin təkmilləşdirilmiş elmi

şərhinə.
. Magistrlik dissertasiyası elmi rəhbərin rəhbərliyi altında magistrantın müstəqil yerinə yetirdiyi
elmi-tədqiqat (yaradıcılıq) və ya təcrübi-konstruktor işidir. Magistrlik dissertasiyası magistrantın
müvafiq ixtisaslaşma və ya sahə üzrə gətirdiyi yeniliyi əks etdirməlidir.
Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müvəffəqiyyətlə müafiəsi magistr hazırlığı
proqramının yerinə yetirilməsinin məcburi şərtdir.
. Magistrlik dissertasiyası aşağıdakı tələblərdən birinə cavab verməlidir:
- işdə baxılan müvafiq elmi istiqamət üçün mühüm əhəmiyyəti olan hər hansı məsələnin yaradıcı
həllinə;
- mühüm tədbiqi əhəmiyyəti olan texniki, iqtisadi və texnoloyi işləmələrin təkmilləşdirilmiş elmi
şərhinə.
Magistrlik dissertasiyasında magistrantın əldə etdiyi nəticələr elmi və praktiki cəhətdən
əsaslandırılmalı, mövcud faktlarla müqayisəli qiymətləndirilməli və onların istifadəsi üçün
tövsiyələr verilməlidir.
Magistrlik dissertasiyasının mövzusu və planı, magistrantın elmi rəhbəri onun təhkim olunduğu
kafedranın elmi istiqamətləri ilə əlaqələndirilməli və kafedranın təqdimatı əsasında fakültənin
elmi şurası tərəfindən birinci semestin 3 ayı ərzində təsdiq edilməlidir.

. Magistranta dissertasiya mövzusunu təklif edərkən tədqiqatın məqsədəuyğunluğu
əsaslandırılmalıdır.
Bir sıra zəruri hallarda, o cümlədən magistrlik dissertasiyasının mövzusu ixtisasların qovuşuğuna
uyğun gəldikdə, magistrantın dissertasiyasını elmi rəhbəri ilə yanaşı, ona məsləhətçi də təyin
edilə bilər. Məsləhətçi başqa təhsil, elmi-tədqiqat və təsərrüfat müəssisələrinin yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərindən də seçilə bilər.
Magistrlik dissertasiyaları yerinə yetirilməyə başlanana qədər magistrantın təhkim olunduğu
kafedra müvafiq fakültələrlə və magistratura şöbəsi (magistraturaya məsul şəxs) ilə birlikdə
istiqamət üzrə dissertasiyalara qoyulan məcburi tələbləri müəyyən edən metodiki göstərişlər
hazırlamalı və magistrantları bu göstərişlərlə tanış etməlidir.
Magistrantın elmi rəhbəri:
- magistranta dissertasiyası üçün tapşırıq verir;
- magistranta dissertasiyanın yerinə yetirilmə dövrünü əhatə edən fərdi iş planının
- hazırlanmasında köməklik göstərir;
- magistranta dissertasiya işi üçün lazım olan elmi metodik ədəbiyyatı, məlumat və arxiv
materiallarını, layihələri və digər mənbələri tövsiyə edir;
- magistrantla müntəzəm olaraq fərdi iş planına uyğun söhbətlər aparır, ona elmi-metodik
məsləhətlər verir.
Magistrantlar magistrlik dissertasiyasının hazırlanması barədə elmi rəhbər və kafedra qarşısında
vaxtaşırı hesabat verirlər. Kafedralar üzrə hesabat verirlər. Kafedralar üzrə hesabatın vaxtını
fakültə rəhbərliyi müəyyən edir. Hesabatın nəticələrinə ğörə işin hazırlıq dərəcəsi
müəyyənləşdirilir.
Magistrlik dissertasiyasında şərh olunan məlumatların düzgünlüyü üçün magistrant məsuliyyət
daşıyır.
Magistrlik dissertasiyası təlim dilində yazılır və bu zaman magistrant istifadə etdiyi materiallarla,
ayrı-ayrı nəticələrin mənbələrinə bə müəlliflərinə uyğun qaydada istinad etməlidir.
Müəllifinə və ədəbiyyatına istinad olunmadan özgə materiallardan istifadə edildikdə, dissertasiya
müdafiə ilə bağlı istənilən baxılma mərhələsində geri qaytarılır.
Magistrlik dissertasiyası makinada və ya kompüterdə 2 intervalla çap edilməli, əlavələrl birlikdə
həcmi 75 makina səhifəsindən çox olmamalı və cildlənməlidir. Magistrlik dissertasiyasının titul
vərəqəsinin və mətninin tərtibi əlavə 8-də göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.
Magistrant müdafiə üçün dissertasiyanın qısa məzmununu əks etdirən referat tərtib edilməlidir
.Referatın həcmi 1,5 intervalla yazılmalı və 2 makina səhifəsindən çox olmamalıdır.
Magistrant kafedranın razılığı ilə dissertasiyanın qısa məzmununu (referatın) xarici dillərdən
birində yaza və müdafiə zamanı suallarla həmin xarici dildə cavab verə bilər.

2.

Magistr dissertasiyası mövzusunun seçilməsi

Magistrlik dissertasiyaların hazırlanmasının ilk və ən əhəmiyyətli mərhələsi, tədqiqat
işinin mövzusunun seçilməsidir. Magistrlik dissertasiyasının mövzusu və planı, magistrantın
elmi rəhbəri onun təhkim olunduğu kafedranın elmi istiqamətləri ilə əlaqələndirməli və
kafedranın təqdimatı əsasında fakültələrin elmi şurası tərəfindən birinci semestrin ilk 3 ayı
ərzində təsdiq edilməlidir.
Magistrlik dissertasiyasının işinin məzmunu müvafiq mövzu üzrə mövcud elmi
ədəbiyyatın, statistik məlumatların, müvafiq qurum və quruluşların uçot və hesabat materialların
dərindən tədqiqatına əsaslanmalıdır. Magistranta dissertasiya mövzusunu müstəqil seçmək
hüququ da verilir. Magistrant mövzunu təklif edərkən tədqiqatın məqsədə uyğunluğunu əsaslı bir
şəkildə təhkim olunduğu kafedraya məlumat verməlidir.
Ancaq, magistrant dissertasiya mövzusunu seçərkən bəzi amillərə diqqət etməlidir:
1) İlk növbədə magistrant dissertasiya mövzusu seçərkən mövzuya olan marağını nəzərə
almalıdır. Daha sonra da mövzu ilə əlaqədar nəzəri və əməli məlumatları təmin edə bilməsi vacib
şərtlərdən biridir. Marağı olmayan mövzu ətrafında çalışmaq, insanın sevmədiyi bir işi
məcburiyyət qarşısında etməsinə bənzər.
2)

Seçdiyi mövzu magistrantın təhkim olunduğu kafedranın elmi istiqamətləri ilə

əlaqələndirilməli və ixtisasa uyğun olmalıdır.
3) Dissertasiya orijinal olmalıdır. Yəni başqalarının əsərlərindən alınmayan, öz əməyinin
məhsulu olan və başqasının fikirlərini öz görüşü olaraq yazmamalıdır. Dissertant başqalarının
kitab və məqalələrindən istifadə etmişsə, o vaxt istifadə etdiyi mənbəyi dissertasiyada
göstərməlidir.
4) Müasirlik: Dissertantın seçdiyi mövzu ilk növbədə müasir mövzu olmalıdır, yəni
modası keçmiş, ya da vacibliyini itirmiş mövzulardan uzaq olmalıdır.
5) Faydalılıq: Müasir bir mövzu üzərində aparılan dissertasiya işinin nəticələri iqtisadi və
texnoloji nailiyyətlərin təkmilləşdirilməsi üçün əhəmiyyətli olmalıdır. Magistrant tədqiqat işində
irəli getmək istiyirsə, dissertasiyasının mövzusu ilə əlaqədar müntəzəm kitab, jurnal. qəzet
mütaliə etməli və bu mövzular ətrafında müzakirəyə və təhlilə hazır olmalıdır.
Magistra magistrantın elmi rəhbəri dissertasiyanın hazırlanması boyunca mövzusuna
uyğun tapşrıq verməli, dissertasiya üçün əsas olan elmi- metodik ədəbiyyatı, məlumat və arxiv
materiallarını, layihələri və digər mənbələri tövsiyə etməli, magistrantın müntəzəm olaraq fərdi
iş planına uyğun göstərişlər verməli və ona elmi- metodik məsləhət vermə vəzifəsi vardır.

Magistrant dissertasiya mövzusu ilə əlaqədar zəruri ədəbiyyat və materiallarla tanış
olduqdan sonra dissertasiyanın planını təhkim olunduğu kafedraya və elmi rəhbərə təqdim
etməlidir.Plan bir qayda olaraq girişdən, iki- üç fəsildən və nəticədən ibarət olur.

3. Magistr dissertasiyasının kompazisiyası
1.Titul vərəqi.
2.Mündəricat.
3.Giriş.
4.Əsas hissənin fəsilləri vəparaqrafları.
5.Nəticə və təkliflər.
6.İstifadəolunmuş ədəbiyyat siyahısı.
7.Əlavələr.
8.Annotasiya: /rus və ingilis dilində/.
Titul vərəqi dissertasiya işinin birinci səhifəsi kimi müəyyən edilmiş qaydada tərtib
olunur (Titiul vərəqi əlavə1-də verilmişdir). Mündəricattitul vərəqindən sonra gəlir vəsəhifələri
göstərilməklədissertasiya işinin əsas başlıqlarını əhatə edir:
Giriş, I Fəsil, II Fəsil, III Fəsil vəonların paraqrafları, Nəticə və təkliflər, İstifadəolunmuş
əbəbiyyat siyahısı, Əlavələr və rus və ingilis dillərindəolmaqla Annotasiya.
Girişhissəsi başlıca olaraq aşağıdakıları əhatə edir:
1. Mövzunun aktuallığı;
2. Tədqiqatın predmet və obyekti;
3.

Tədqiqatın əsas məqsədi vəvəzifələri;

4. Tədqiqatın informasiya bazasıvəişlənməsi metodları;
5. Tədqiqatın elmi yeniliyi;
6. Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti.
Mövzunun aktuallığı bölümündə mövcud iqtisadi sistem və reallıqlar baxımından
problemin qoyuluşməsələlərini əks etdirərək, onun tədqiqi zəruriliyi

əsaslandırır. Burada

problemin mahiyyəti, fərqləndirici xüsüsiyyətləri, həll mürəkkəbliyi vəçətinlikləri, elmi-təhlil
tələbliliyi və öyrənilməsi istiqamətindəki aspektlər əksini tapır.

Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri bölümündə tədqiqatın məqsədi vəona nail olmanın
imkan və üsulları öz əksini tapır. Məqsəd problem məsələnin fundomental və əməlitətbiqi
xarakterini

əsaslandıraraq ifadəolunur. Tədqiqatın vəzifələri dairəsi dissertasiya işinin

strukturundan irəli gələrək konkret istiqamətləri səciyyələndirir və adətən: öyrənilir, müəyyən
edilir, təyin olunur, şərhi verilir, göstərilir, araşdırılır, ümumiləşdirilir vəsair bu kimi
ifadəsonluqları əsasında formalaşdırılır.
Tədqiqatın obyekti və predmeti:Obyekt problem situasiyanı yaradan vəöyrənilməsini
şərtləndirən proses və hadisəni, predmet isəhəmin obyektin hüdudlarında olanları əhatə edir.
Obyekt vəpredmet elmi-tədqiqat prosesinin kateqoriyaları olaraq öz aralarında ümumi vəxüsusi
nisbəti bölüşürlər. Obyektdətədqiqat predmetinəxidmət göstərən hissə ayrılır. Predmet isə
tədqiqat işinətəyinat verir vəbu baxımdan da dissertasiyanın tütul vərəqindətəsbit olunan adla
uzlaşır.
Tədqiqatın informasiya bazasıvə işlənməsi metodları bölümündəfaktiki materialın
əldəedilməsi, informasiyaların rəsmi, elmi,

ədəbiyyat vəbiblioqrafik mənbələri, tədqiqat

instrumentariyası və nəzəri-metodoloji əsasları göstərilir.
Tədqiqatın elmi yeniliyini

orcinal elmi nailiyyət və praktiki tətbiq dəyərlərini

ifadəedərək bir cümlə əsasında formalaşdırılır. Onun təsnifat strukturu verildikdə isə hər bir
istiqamət üzrəayrıja təqdimatda verilir. Tədqiqatçı çalışmalıdır ki, hər bir fəsil üzrə həqiqiliyi
əsaslandırılmış müəyyən elmi yeniliyənail olsun vəonlar tədqiqat vəzifələrindən sayca az
olmaqla fərqli məzmun ifadəetsin. Burada elmi-əməli

nəticəlik: «ümumi yanaşmalardan

fərqlənir», «daxil edir», «tətbiq edilməkləalınmışdır», «imkan verir» kimi ifadələr quruluşunda
əsaslandırılaraq təqdim olunur.
Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti bölümündə dissertasiyanın mahiyyətindən irəli gələn
ümumi frazalarla yanaşı, eyni zamanda, onun konkret vəaydın təcrübi əhəmiyyətliliyi, mümkün
qədər tətbiq sferası, və praktiki əhəmiyyəti göstərilməlidir.
Giriş hissəsi 4 səhifədən çox olmamaqla tərtib edilir.
Tədqiqatçının mövzu üzrə elmi əsərləri olduqda onların siyahısı verilir.
Əgər iş aprobasiya üçün qəbul edilmişsə bu zaman tətbiq üzrə akt vəarayışlar təqdim
olunur.
I

Fəsil:Baxılan

problemin

metodoloji

tədqiq

seçimi

əsaslandırılmış

nəzəri

konsepsiyaların ijmalını əks etdirir. Burada müxtəlif nəzəri konsepsiyalara baxılma və
qiymətləndirmə, həll edilən probleməmetodoloji yanaşma üstünlüyü sezilməli, tədqiqat obyekti
vəpredmetinin dəqiq şərhi verilməli, çatışmamazlıqlar vəzəif tərəflər öz əksini tapmalıdır.
Tövsiyyəedilir ki, tədqiqat obyekti və predmetinin ölkəvə xarici praktikada analoqlarının
funksionallığı təhlil olunsun.

Bu

bölümdəmüəllif

tədqiqat

sahəsindəmövcud

aparatı

təhlil

edərək

müəyyən

anlayışlarıözünün tənqidi mülahizəli yanaşmasında qiymətləndirməlidir. Müəllif həmçinin
burada metodoloji vətəhlili əsaslandırmalarla müvafiq elmi və tədris ədəbiyyatlarında, dərslik
vədərs vəsaitlərində

əksini tapan nəzəriyyəvəpraktikanın başlıca inkişaf meyllərini də

göstərməlidir.
II Fəsil:Konkret problem situasiyaların, proseslərinin və fəaliyyətlərin sistem
göstəricilərinin təhlilinəhəsr olunur. Bu bölüm məzmunja üstün təhlili xarakter daşıyır. Konkret
firma, sahəvəsferanın timsalında fəaliyyət praktikası tədqiq olunur, hərəkət mexanizmi açılır
vətəhlil

edilir.

Burada

təhlil

zamanıtədqiq

olunan

sahənin

vəziyyətini

və

dinamikasınıxarakterizəedən müasir statistik məlumatlardan, firma, sahə, region vəsferanın
hesabat materiallarından geniş istifadəolunur. Bu bölüm baxılan problemin hər bir tədqiqat
istiqaməti üzrəkonkret təhlil nəticələrini əks etdirməlidir. Fəslin işlənməyə hazırlıq mərhələsində
təhlilin müxtəlif

metodlarından vəhəmçinin informasiyaların emalında xüsusi kompyüter

proqramlarından istifadə olunmalıdır.
III Fəsil: Aparılan tədqiqatın nəticələri qiymətləndirilir və təqdim olunur. Bölüm müəllif
tərəfindən aparılan tədqiqatın təhlilinin əsaslandırılmış nəticələrini əks etdirməlidir. Burada
tədqiq edilən sahənin fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsini əsaslandıran metodik
vətəşkilati tədbirlər təklif olunur. Müəllif bu istiqamətdə özünün müəyyənləşdirdiyi həll
mexanizmini bir vəya çoxvariantlıformada təqdim edir. Bu variantlar həlli verilən tədqiqat
probleminin konkret nümunədə, müvafiq hesablama vəqiymətləndirməsinə əsaslanır. Aparılmış
hesablamalar müəllifəproseslərin təkmilləşməsi istiqamətində tədqiqat obyektinin təhlilindən
irəli gələn praktiki tövsiyyələrin verilməsinə imkan yaratmalı, onların reallaşmasıtədbirlərinin
səmərəsi əsaslandırılmalıdır. Əsaslandırılaraq fəsillərin məzmunu təqdim olunan istiqamətlərdən
fərqlənəbilər.
Fəsillərin daxili paraqrafların sayı2-dən az ola bilməz. Zəruri elmi-metodoloji
əsaslandırmalarla tədqiqatın fəsillərinin sayıartırıla bilər. Magistrant tədqiqat işinin hər bir
bölümünə baxılan probleməuyğun ad verməlidir. Tədqiq olunan problemin işıqlandırılması
zamanı informasiya mənbələri mütləq göstərilməlidir. Bu zaman təqdim edilən istinadlar
ədəbiyyat siyahısındakınömrəsırasına uyğun mötərzə formasında verilir.
Nəticə və təkliflər:Tədqiqat işinin bu bölümündə aparılan təhlil üzrə əldəedilmişkonkret
nəticələrin yığcam

şərhi verilir. Bölmələr üzrə əldəedilmişnəticələr elmi-təhlili, metodoloji

əsaslandırılmışvəməntiqi mahiyyətli səciyyə

daşımalıdır. Bununla beləburada aparılan

hesablama və təhlil üzrəyalnız yekun nəticələr vəmaraq doğuran müvafiq təklif və tövsiyyələr
əks

etdirilir.

Ümumilikdə,

nəticəvətəkliflər

müəllif

tərəfindən

qoyulan

məqsəd

vəvəzifələrəuyğun olaraq problemin ardıcıli həllini cavablandırmalıvətədqiqatın dolğun şəkildə
bitməsini qiymətləndirməlidir.
Əlavələr:dissertasiyada əsaslandırılaraq işin məzmununun tələblərindən irəli gələn bir
vəya

bir

neçə

əlavə

veriləbilər.

Burada

əsas

hissəyədaxil

edilməyən

informasiya

materialları(hesablat formaları, qrafiklər, sxemlər, bir sıra analitik cədvəllər, biznes-planların
bölmələri vədigər sənədlər) təqdim olunur.
Əlavələr işin ümumi həcminin 15%-indən çox olmamalıdır.
Annotasiyarus və ingilis dilində olmaqla hər biri ayrıca səhifədə bir vərəq həcmində
yazılır. Spesifik terminoloqiyadan istifadə edildikdə dissertasiyada onların siyahısı İxtisar
siyahısıbaşlığıaltında ayrıca vərəqdə veriləbilər. Magistr dissertasiyasıpirnsipcəmüvafiq tədqiqat
konsepsiyasını

əhatəetməlidir.

Tədqiqat

konsepsiyasımagistr

dissertasiyasının

tərtibat

sənədlərinin mühüm tərkib hissəsi olaraq mütləq tərtibat səciyyəsi daşıyır.

4. “Bank işi” ixtisaslaşması üzrə tədris edilən əsas tədris və elmi nəşrlər
Hər bir elmi tədqiqat işinin birinci mərhələsi tədqiqat sahəsində toplanmış elmi
ədəbiyyatı və əvvəlki iş təcrübəsinin öyrənilməsindən ibarətdir. Ona görə də magistrant,
dissertasiya işinin mövzusu müəyyənləşdikdən sonra həmin problem üzrə ədəbiyyat seçməlidir.
Dissertasiya işinin yazılmasında əvvəlcə dissertantın təhkim olunduğu kafedrada tədris edilən
əsas ixtisas dərslərinin dərslikləri ilə çox yaxından tanış olmalıdır.Çünki bu kitablar dissertasiya
yazısında bir istiqamət rolu oynayacaqdır. Magistrant əsas dərsliklərin təlimi ilə nə qədər güclü
biliyə malik olarsa, bir o qədər dissertasiya işində mövzu ilə əlaqədar nəzəri və əməli bilikləri
daha dərindən mənimsəyə bilər.
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Tədqiqat

işinin

yazılması

prosesində

müəllif

müvafiq

istiqamətdə

mövcud

mənbələrəistinad etməyə borjludur. Bunun üçün dəo, istinad etdiyi vəsitat gətirdiyi ədəbiyyatın
siyahısını tərtib etməlidir. Bu zaman ədəbiyyatın adı ilə yanaşı müəllifin adı, şəhər, nəşriyyat,
buraxılıştarixi vəsəhifələrin sayı göstərilməlidir.
4.Giriş və nəticə bölmələrinin əhəmiyyəti
Dissertasiyanın girişində mövzuda baxılan problemin ümumi səciyyəsi və aktuallığı,
mövzunun konkret məqsədini, onun nəzəri və metodoloji mənası ixtisaslaşma və sahə üzrə
gətirdiyi yeniliyi əks etdirməlidir.Bundan başqa, dissertasiyanın giriş bölümündə mövzunun
tədqiqatında hansı nəzəriyyələrdən istifadə edildiyini, dissertasiyanın neçə bölmədən ibarət
olduğunu və hər bölmədə əsas incələnən problemlərin ümumi səciyyəsinin də yazılması
məqsədəuyğundur.
Nəticə bölməsində mövzunun hansı nəzəriyyə çərçivəsi içində və ya elmi istiqamətlərin
yardımı ilə incələndiyini və nə kimi nəticələrə gəlindiyini əks etdirməlidir. Xüsusilə, nəticə
hissəsində təkliflər verilməli və onların reallaşdırılması üçün lazım olan tədbirlərin alınmasını
göstərmək müvəffəqiyyətli bir dissertasiya olmaga namizəd ola bilər.
Dissertasiyaların nəticə bölməsində dissertasiyada şərh olunan məsələlərə Azərbaycan
iqtisadiyyatı aspektindən təhlil etmək və tövsiyələr hazırlamaq mütləqdir. Çünki, dissertasiya
işinin nəticəsində yaranmış problemlərə cavab tapılmamışsa, onda bu tədqiqat işini dissertasiya
olaraq deyil, hesabat işi olaraq qəbul etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, dissertasiyanın giriş və
nəticə bölmələrinin ən axırda hazırlanması daha faydalıdır.
5.

Dissertasiyada istifadə edilən mənbənin göstərilmə qaydası

Magistrant dissertasiyasının hazırlanmasında özündən öncə yazılmış elmi işlərdən istifadə edə
bilər. Ancaq yararlandığı mənbəni olduğu kimi deyil, onu müzakirə və təhlil edərək tədqiqat
aparmalıdır. Dissertasiyada yararlanan əsərləri mütləq mənbə kimi göstərmək lazımdır.
Dissertantın mənbəni göstərməsinin labüdlüyü aşağıdakı kimi izah edilə bilər.
1)
Dissertasiyada istifadə edilən ədəbiyyatın göstərilməsinin birinci səbəbi, əxlaqi və qanuni
məcburiyyətdir.
2)
Mənbə göstərmənin ikinci səbəbi, tədqiqat işinin elmi dəyərinin bir təzahürü olaraq qəbul
edilməkdədir. Göstərilən mənbələr ilk növbədə tədqiqatçının istifadə etdiyi əsərlərdən nə ölçüdə
və nə də sıxlıqda yararlandığını göstərən bir sənəddir. Dissertasiyada nə qədər çox sayda və

fərqli mənbələrdən istifadə edilmışsə, bu öz növbəsində dissertasiya işinin elmi- tədqiqat
tərəfinin də o dərəcədə yüksək olmasını isbat edər.
3)
Magistrant dissertasiyada müdafiə və ya tənqid etdiyi görüşlərin doğruluğunu isbat etmək
üçün mənbələri göstərməlidir.
4)
Magistrant dissertasiyada istifadə etdiyi mənbələrə nə dərəcədə hakim olub- olmadığını
müəyyən etməyə imkan verir.
5)
Mənbə göstərilmənin beşinci səbəbi, eyni mövzuda və ya mövzuya yaxın tədqiqat işi
aparacaq tədqiqatçılara istifadə edə biləcəkləri mənbələr mövzusunda yol göstərməsinə yardım
edəcəkdir. Bir sözlə, magistrant dissertasiyada istifadə etdiyi materialları, ayrı- ayrı nəticələri
mənbələrinə və müəlliflərinə uyğun qaydada istinad etməlidir.
3.

İnternetdən istifadə

1969- cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatları müdafiə məqsədi ilə kompyuter şəbəkələrinin birbirinə bağlanması və 1973- cü ildən sonra bu fəaliyyətin genişlənməsi nəticəsində internet
meydana gəlmişdir. 1997- ci ildə isə internetə 160- a yaxın ölkə daxil olmuş, şəbəkə sayı isə 6
milyona çatmışdır. İnternetin verdiyi xidmətin ən faydalı olanlardan birincisi xəbərlərin asanlıqla
əldə edilməsidir.(Nef News). İkincisi, elektronik poçt xidmətlərindən istifadə (E- mail),
üçüncüsü isə kitabxana kataloqlarına girərək mənbə axtarmaq imkanının asanlaşmasıdır.
Xüsusilə, tədqiqatçılar üçün, internetin yuxarıda izah etdiyimiz kimi 3- cü xidmət, kitabxanaların
kataloqlarına baxaraq mənbə axtarmaq imkanı böyük əhəmiyyətə malikdir.
Dissertantların aparıcı ölkələrin universitetlərinə WEB ünvanlarına müraciəti aşağıdakılardır:
http: // www.blpes. ise. ac uk/ London iqtisad Məktəbinin web ünvanı
http: // www. helsinki. F:/ Helsinki Universiteti
http: // www. cup. cum. ac. uk/ Cambridge Universiteti
http: // www. intech. unu edu/ Birləşmiş Millətlər Universiteti
http: // www. ankara. edu. tr/ Ankara Universiteti

6.

Dissertasiyanın hazırlanmasının yoxlama mərhələsi

Bu mərhələdə dissertasiya axırıncı dəfə yoxlamadan keçirilir. Bu yoxlama 1 ay zaman ala bilər.
Aşağıdakı verdiyimiz forma, dissertasiyada nəzərdən qaçan əskiklikləri əhəmiyyətli ölçüdə
aradan qaldırar və bir standart model gətirər:
1)

Qısaltmalar



Qısaltmalara ehtiyac varmı



Oxuyucu bu qısaltmaları anlaya biləcəkmi (Məsələn: İMF, OECD və s.)

2)

Dissertasiyanın tərtibi



Hərflərin müəyyən rəng və boyda olması



Cədvəl şəkil yazıları



Paraqraf başlıqları



İçindəkilər



Ədəbiyyatın siyahısı



Əlavələr

3)

Nömrələndirmə. Nömrələndirmələrdə yanlışlığa nəzarət edilir.



Cədvəl və qrafik

4)

Doğruluq. Aşağıdakılar üçün son bir doğruluq nəzarəti aparılır.



Material



Metodlar



Statistika



Ədəbiyyat



Şəkillər

5)

Dil. Bəzi ifadələrin cox sıx istifadə edilib- edilmədiyinə baxılır.

7. Magistrlik dissertasiyasının təqdim olunması və müdafiəsi

Magistr öz dissertasiya işini bitirdikdən və qoyulan tələblərə uyğun tərtib etdikdən sonra
referatla birlikdə rəhbərə təqdim edir. Elmi rəhbər işi yoxlayıb bəyəndikdən sonra yazılı rəyi ilə
birlikdə ilkin müzakirə üçün kafedraya təqdim edir. Dissertasiya kafedrada müzakirə edilir və
yekun rəylə birlikdə fakültə dekanına təqdim olunur.
Müdafiəyə buraxılmış magistr dissertasiyaları müvafiq kafedra tərəfindən müdafiəyə ən azı 15
gün qalmış rəsmi rəyçi göndərilir. Rəsmi rəyçinin yazılı rəylərini müdafiəyə ən azı 5 gün qalmış
magistranta verilməlidir.Magistrlik dissertasiyasının ixtisaslaşdırılmış şurada müdafiəsi üçün ən
azı 3 gün qalmış şuraya aşağıdakı sənədləri təqdim edir:
- Ərizə
- Elmi rəhbərin rəyi
- Magistr dissertasiyası

- Referat nüsxə
- Rəsmi rəyçinin rəyi
- Magistrantın fərdi iş planının surəti
Magistrlik dissertasiyaların müdafiəsi zamanı magistrantın biliyinin qiymətləndirilməsi sadə səs
çoxluğu əsasında açıq səsvermə yolu ilə aparılır. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi “qeyrikafi”, “kafi”, “yaxşı”, “əla” qiymətlərlə qiymətləndirilir.
Əgər dissertasiya barədə ixtisaslaşdırılmış şura mənfi qərar qəbul edərsə, onun yenidən
müdafiəsinə işdəki çatışmamazlıqlar aradan qaldırılmaqla, ən azı bir ay müddət keçdikdən sonra
icazə verilir. Əgər dissertasiya barədə yenidən mənfi qərar şıxarılarsa, onun yeni mövzuda təkrar
12 dəfədən çox olmamaqla 1 müdafiəsinə növbəti tədris ilinin məzunlarının dissertasiya
müdafiəsi üçün müəyyən olunmuş müddətdə icazə verilir. Təkrar müdafiə də müvəffəq
olmadıqda, magistranta müvafiq proqramı dinlədiyi haqda arayış verilir.
Magistrlik dissertasiyası kompyuterdə 2 intervalla çap edilməli, əlavələrlə birlikdə cəmi 75
kompüter səhifəsindən çox olmamalı və cildlənməlidir. Eyni zamanda, magistrant müdafiə üçün
dissertasiyanın qısa məzmununu əks etdirən referat tərtib etməlidir. Referatın həcmi 1,5
intervalla yazılmış 2 kompüter səhifəsindən çox olmamalıdır.

Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi bir qayda olaraq may-iyun aylarında təsdiq olunmuş
qrafik əsasında keçirilir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi yalnız üzürlü səbəblər olduqda,
müyyən olunmuş qaydalar əsasında başqa vaxta keçirilə bilər.
Magistrant öz dissertasiya işini bitirdikdən və qoyulan tələblərə uyğun tərtib etdikdən sonra
referatla birlikdə elmi rəhbərə təqdim edilir. Elmi rəhbər işi yoxlayıb, bəyəndikdən sonra yazılı
rəyi ilə birlikdə ilkin müzakirə üçün kafedraya təqdim edir. Rəydə dissertasiyanın bütün
bölmələri üzrə görülmüş iş səciyyələndirilir və alınan nəticələrin doğruluğu əsaslandırılır.
Dissertasiya kafedrada müzakirə edilir və yekun rəylər birlikdə magistratura mərkəzinə təqdim
olunur. Magistratura mərkəzinə təqdim olunmuş materialların müdafiəyə buraxılması barədə
qərar qəbul edir və magistrlik dissertasiyasının titul vərəqində müvafiq qeydlər aparır.
Magistratura mərkəzinə magistrantı dissertasiya müdafiəsinə buraxmağı mümkün hesab
etmədikdə bu məsələyə elmi rəhbərin iştirakı ilə dekanlıqda baxılır.
Müdafiəyə buraxılmış magistrlik dissertasiyaları müvafiq kafedra tərəfindən ən azı 15 gün
qalmış rəsmi rəyçiyə göndərilir.
Rəsmi rəyçilər elmi və istehsalat müəssisələrində çalışan aparıcı mütəxəssislər, həmin ali
məktəbdə və ya digər ali məktəblərdə çalışan elmi dərəcəyə malik mütəxəssislər sırasından təyin
oluna bilər.
Rəsmi rəyçi magistrlik dissertasiyasını araşdıraraq yazılı rəy hazırlayıb ixtisaslaşdırılmış şuraya
təqdim edir. Həmin rəydə mövzunun aktuallığı, onun nəticələrinin yeniliyi və işin magistrlik
dissertasiyalarına qoyulan tələbələrə cavab veerməsi öz əksini tapmalıdır.

Rəsmi rəyçinin yazılı rəylərinin surətləri müdafiəyə ən azı 5 gün qalmış magistrantın razılığı ilə
iş müdafiəyə təqdim oluna bilər. Rəsmi rəyçi yazdığı rəyin keyfiyyəti və obyektivliyi, rəyin təyin
edilmiş müddətində magistrant və ya ixtisaslaşdırılmış Şuraya təqdim edilməsi üçün
cavabdehlikdir.
Magistrlik dissertasiyasının ixtisaslaşdırılmış Şurada müdafiəsi üçün magistrant müdafiəyə ən
azı 3 gün qalmış Şuraya aşağıdakı sənədləri təqdim edir:
- ərizə (dekanın müvafiq dərkənarı ilə);
- elmi rəhbərin rəyi;
- magistrlik dissertasiyası – 1 nüsxə (müdafiədən sonra fakültədə saxlanılır);
- referat 1 nüsxə (müdafiədən sonra fakültədə saxlanılır);
- rəsmi rəyçinin rəyi;
- magistrantın fərdi iş planının surəti.
İxtisaslaşdırılmış şuranın katibi sənədləri yoxlayıb qəbul edir, müdafiənin vaxtı və
keçirəcəyi yer barədə referatda müvafiq qeydlər aparır.
Əgər, tələb olunan sənədlər və materiallar magistrant tərəfindən vaxtında təqdim olunmazsa,
müdafiənin vaxtı yalnız üzürlü səbəblər olduqda müəyyən olunmuş qaydalara uyğun dəyişdirilə
bilər.
İxtisaslaşdırılmış şuranın iclası onun işində təsdiq olunmuş tərkibin ən azı üçdə iki hissəsi iştirak
etdikdə səlahiyyətli sayılır.
Magistrlik dissertasiyasının açıq müdafiəsi elmi müzakirə xarakteri daşımalı, yüksək tələbkarlıq,
prinsipiallıq və elmi riayət şəklində keçməlidir. Bu zaman dissertasiyada olan bütün nəticələrin,
elmi və praktiki xarakterli təkliflərin dürüstlüyü və əsaslandırılması hərtərəfli təhlil edilməlidir.
Elmi rəhbər və rəsmi rəyçilər müsbət rəy təqdim etdikdə müdafiədə iştirak etməyə bilərlər.
İxtisaslaşdırılmış şurada hər magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün minimum 45 dəqiqə
vaxt ayrılır ki, onun da 10-15 dəqiqəyə qədəri magistrantın məruzəsi üçün nəzərdə tutulub.
Dissertasiyanın müdafiəsi qurtardıqdan sonra ixtisaslaşdırılmış şuraın üzvləri mövcud qaydada
səsvermə keçirir.
Əgər iclasda iştirak edən şura üzvlərinin yarıdan çoxu magistr dərəcəsi verilməsinin lehinə səs
vermişdirsə, ixtisaslaşdırılmış çuranın qərarı ilə magistr dərəcəsi verilir.
Əgər dissertasiya barədə ixtisaslaşdırılmış şura mənfi qərar qəbul edərsə, onun yenidən
müdafiəsinə işdəki çatışmazlıqlar aradan qaldırılmaqla, mənfi qərar qəbul edilən gündən ən azı
bir ay müddət keçdikdən sonra icazə verilir. Əgər dissertasiya barədə yenidən mənfi qərar
çıxarılarsa, onun yeni mövzuda təkrar (2 dəfədən çox olmamaqla) müdafiəsinə növbəti tədris
ilinin məzunlarının dissertasiya müdafiəsi üçün müəyyən olunmuş müddətdə icazə verilir.

Təkrar müdafiə olmadıqda, magistranta müvafiq proqramı dinlədiyi haqda arayış verilir.

8.

Referatın hazırlanması

Magistrant müdafiə üçün dissertasiyanın qısa məzmununu əks etdirən referat tərtib etməlidir.
Referatın həcmi 1,5 intervalla yazılmış 2 kompüter səhifəsindən çox olmalıdır. Dissertant
referatın hazırlanmasında maksimum bilik qiymətini sərgiləməlidir. Referat, dissertasiyanın qısa
məzmunu olsa belə, ancaq çox da əhəmiyyətlidir. Dissertasiyanın qısa məzmununa daxil
ediləcək xüsusiyyətlər aşağıdakılardır:
Çalışmanın əsas məqsədi və elmə gətirdiyi yeniliklər açıqlanmalı;

1)

2)
İstifadə edilən metodlar və proseduralar üzrə yaranan problemlərə həlledici
istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi;
3)

Nəticənin qısa məzmunu

Referat həcmi 1,5 intervalla yazılmış 2 kompüter səhifəsindən çox olmamalıdır.

9. Magistr proqramı rəhbərinin vəzifə səlahiyyətləri
Magistr proqramı rəhbərinin vəzifə səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
1.

tədris prosesi boyu müvafiq ixtisas üzrə magistr hazırlanmasının keyfiyyətinəcavabdeh
olur və magistr proqramının tədris vəelmi hissəsinə

rəhbərliyi həyata keçirir;
2. keyfiyyətli təhsilin təminatıüzrəmüvafiq proqram çərçivəsində universitetin müxtəlif
kafedralarının fəaliyyətlərini kordinasiya edir;
3. magistr proqramıüzrətədris planıhazırlayır və bu proqrama daxil olunacaq xüsusi fənləri təyin
edir;
4. magistr dissertasiyasının ekspert qiymətləndirilməsi və onun tematikasının
korrektəolunmasınıtəmin edir;
5. magistr dissertasiyasının elmi rəhbərinin işinə nəzarəti həyata keçirir;
6. dissertasiyanın bütün mərhələlərdəmüdafiəsini təşkil edir;
7. magistrantların elmi-pedoqoji vəelmi-tədqiqat təcrübələrinin səmərəli keçrilməsinə nəzarət
edir
Magistr proqramının rəhbəri müvafiq ixtisas üzrə professorlar, elmlər doktorlarıvəaparıcı
dosentlər tərəfindən seçilərək təyin edilir. Universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə magistr
proqramına rəhbərlik elmlər namizədləri tərəfindən də
aparıla bilər.

Bir nəfər ən çoxu 5 magistr proqramına rəhbərlik edə bilər.
Bütün aspektlərdə magistr proqramına bilavasitə rəhbərlik və nəzarəti kafedra müdiri həyata
keçirir.
10. ELMİ RƏHBƏRİN FƏALİYYƏT CƏRÇİVƏSİ
Magistr proqramırəhbərinin təqdimatı əsasında tədris prosesindəiştirak edən professor
vəaparıcıdosentlər sırasından «Magistr mərkəzi»nin Elmi Şurasının təqdimatı əsasında ADİU
rektorunun əmri ilə magistr dissertasiyası üzrə elmi rəhbərlər təyin olunur. Elmi rəhbərə il
ərzindəbir magistrant üçün pedoqoji yük 40 saat müəyyən edilir. İxtisasları qovuşduran magistr
dissertasiyası mövzusu
üzrə müvafiq məsləhətçilər cəlb oluna bilər. İl ərzindəbir magistrant hazırlığına məsləhətçilər
üçün pedoqoji yük 10 saat müəyyən olunur. Məsləhətçilər müvafiq ixtisas kafedralarında təsdiq
edilirlər.
Magistr dissertasiyasının elmi rəhbəri:
1.

magistranta dissertasiyanın bütövlükdə yerinə yetrilməsi müddətini əhatəedən fərdi iş
qrafikinin işlənməsindəköməklik göstərir;

2. tədqiqat mövzusunun son seçimi istiqamətində magistranta yardım edir;
3.

zəruri olan əsas ədəbiyyat, arayış, arxiv materialları, layihənümunələri vəmövzu
iləbağlıdigər istinad mənbələrinin seçilməsində magistranta tövsiyyələr verir;

4.

magistrantlarla müvafiq məsləhətləşmələr təşkil edir və zəruri metodik ardımlar göstərir;

5.

yerinəyetirilən işin gedişinə və ayrı-ayrı bölmələrin hazırlanmasına nəzarət edir;

6.

ADİU-da, respublikada və ölkəhüdudlarından kənarda keçrilən müvafiq elmi-praktiki
konfranslarda magistrantın iştirakıüçün təşəbbüs və səy göstərir, bu istiqamətdə ona zəruri
olan köməkliklər edir;

7.

dissertasiya işinin müdafiyəyə buraxılması və buraxılmaması barədə yazılı rəy təqdim
edir;

8.

magistr dissertasiyasının prezentasiyası üzrə magistranta lazimi məsləhətlər verir;

9.

magistr dissertasiyasıüçün kənar rəylərin alınmasında magistranta kömək edir;

10.

ixtisas kafedralarında görülmüşi şlər haqqında müvafiq hesabatlar verir.

Elmi rəhbərləilk konsultasiya dissertasiya mövzusu təsdiq edildikdən sonra, I semestrdə
gerçəkləşməyə başlanmalıdır. Bu vacib görüşdədissertasiya mövzusu və
magistrant tərəfindən onun öncədən hazırlanmışaçıq geniş planı müzakirə olunur.
Dissertasiya işinin planının təqdimatından sonra magistrant dissertasiya işi üzərində tərtib
edilmiş plan-qrafik əsasında sərbəst çalışır və hər ay elmi rəhbərlə görüşlər keçirərək ondan
lazımı məsləhətlər alır.

Magistrant dissertasiya işini IV semestrdə, 15 mart tarixinə qədər tamamlayaraq onu referatla
birlikdəelmi rəhbərə təqdim edir. Elmi rəhbər işi yoxlayıb bəyəndikdən sonra onu imzalayır,
özünün yazılı rəsmi rəyi və digər müvafiq sənədlərlə birlikdə dissertasiyanı ixtisas kafedrasında
ilkin müzakirə üçün proqram rəhbərinə təqdim edir. Rəydə dissertasiyanın bütün bölmələri üzrə
görülmüş iş səciyyələndirilir və alınan nəticələrin doğruluğu əsaslandırılır.
Qiyabi təhsil sistemi magistrantlarıdissertasiya işini tamamlayaraq bütün lazımısənəd
vəmateriallarla birlikdəIII kursun V semestrində, 15 noyabr tarixinə qədər elmi rəhbərə təqdim
etməlidirlər. Elmi rəhbər 2 həftə ərzindəözünün yazılı
rəsmi rəyi vədigər müvafiq sənədlərləbirlikdədissertasiyanı ixtisas kafedrasında ilkin
müzakirəüçün proqram rəhbərinə təqdim etməlidir.
Dissertasiya işini təsbit olunmuşmüddətlərdəvəyazılış tələbləri qaydasında elmi rəhbərətəqdim
etməyən magistrantlar barəsində kafedra müsirinə yazılı məlumat verilir.
11. MAGİSTR DİSSERTASİYASININ İXTİSAS KAFEDRASINDA İLKİN
MÜZAKİRƏSİNİN TƏŞKİLİ
Magistr proqram rəhbəri aprel ayı ərzində dissertasiya işinin kafedrada müzakirəsini
təşkil edir. İxtisas kafedrasıa şağıdakı hallarda dissertasiya işinin müdafiəyə buraxılmaması
haqqında qərar qəbul edir: müvafiq təqdimat müddətlərinin gecikdirilməsi və dissertasiya işinin
tərtibat qaydalarına əməl olunmaması.
Dissertasiya

işini

təsbit

edilmiş müddətlərdə və

yazılış

tələbləri

qaydasında

yerinəyetirməyən magistrantlar barəsində magistr proqramı rəhbərinin təqdimatı əsasında ixtisas
kafedralarında müvafiq qərar qəbul olunur. İxtisas kafedralarımagistr dissertasiyasının qəbul
edilməməsi barəsində«Magistr hazırlığımərkəzi»nəyazılı məlumat verməlidirlər.
Dissertasiya ixtisas kafedrasında proqram və elmi rəhbərin iştirakıiləmüzakirəedilir
vəqərar protokol qaydasında rəsmiləşdirilir. Protokoldadissertasiya işinin müdafiyəyə tövsiyyə
olunub-olunmaması haqqında rəy-qərar öz əksini tapır. Bundan sonra dissertasiya işi ixtisas
kafedrasında

keçirilmişmüzakirənin

protokolundan

çıxarış

və

digər

müvafiq

sənədlərləbirlikdə«Magistr hazırlığı mərkəzi»nətəqdim edilir. Təqdim olunmuşmateriallar və
magistrantın tədris planlarının yerinəyetrilməsi

əsasında «Magistr hazırlığımərkəzi»nin

direktoru magistrantın işinin açıq müdafiyəyəburaxılıb buraxılmamasıhaqqında disertasiyanın
titul vərəqindəmüvafiq qeyd aparır. «Magistr hazırlığımərkəzi»ndə işin açıq müdafiyəyə
buraxılmaması haqqında qərar qəbul edərkən aşağıdakılar əsas götürülür:
1.

müvafiq təqdimat müddətlərinin gecikdirilməsi;

2.

dissertasiya işinin müəyyən edilmişstandartlarına və

3. tərtibat qaydalarına əməl olunmaması;
4.

ixtisas kafedrasının mənfi qərarı;

5.

magistrantın tədris planında nəzərdətutulan bütün tələbləri yerinəyetirməməsi;

6.

müqaviləöhdəlilklərinin yerinəyetirilməməsi.

7.

dissertasiya adının rəsmi təsdiq edilmiş ilkin adından fərqləndikdə.

«Magistr hazırlığımərkəzi»ndə işin açıq müdafiyəyə buraxılması məqsədəuyğun hesab
olunmadıqda bu məsələyə magistrantın proqram və elmi rəhbərlərinin birgə iştirakıilə baxılır və
müvafiq qərar qəbul edilir.
Qiyabi təhsil sistemi magistrantlarının dissertasiya işinin ixtisas kafedralarında
müzakirəsi III kursun V semestrində dekabr ayında keçirilir.
12. MAGİSTR DİSSERTASİYASININ RƏYLƏRİNİN VERİLMƏSİ QAYDASI
Magistr dissertasiyasımütləq kənar rəsmi rəy verən şəxsə - rəyçiyəgöndərilməlidir. İxtisas
kafedrasıaçıq müdafiyəyə buraxılmış magistr dissertasiyasınımüdafiyəyə ən azı15 gün qalmış
rəsmi rəyçiyəgöndərir. Rəsmi rəyçi kimi idarəvə təşkilatlarda, elmi təsisatlarda çalışan
mütəxəssislər, Azərbaycan Dövlət

İqtisad Universitetindətam, yarım ştatda və

əvəzçilik

qaydasında işləyən, digər ali təhsil müəssisələrinin professor vəmüəllim heyəti və habelə
magistrantı işə götürən təşkilatın rəhbər və mütəxəssisləri də çıxış edəbilərlər.
Magistr dissertasiyasıuniversitet daxilində və universitetdən kənar rəsmi rəyçiyə
göndərilən zaman məktub tərtib edilir və resenzentdən rəyin tərtibində aşağıdakıtələblərə əməl
olunması xahişedilir:

mövzunun aktuallığıvəonun praktiki əhəmiyyəti;

yerinəyetrilmişişin

yeniliyi; işin keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi; dissertasiyada müasir tədqiqat metodlarından və
müəllif tərəfindən səmərəlilik, idarəetmə və digər

yeni metodikadan istifadəolunması;

rasionallığın artırılmasına yönəlmiş konkret işləmələr vətədqiqat sahəsindəonun mümkün
reallaşmasının qiymətləndirilməsi.
Bundan başqa rəydə resenzent öz baxışları müqabilində ayrıca irad vənöqsanlarıda
göstərəbilər. Rəyin sonunda resenzent magistr dissertasiyasının mövcud tələblərəuyğunluğunu
vəonun ümumi qiymətləndirilməsini göstərməlidir.
Rəsmi rəyçinin imzasıonun adı, soy adıvəatasının adı, iş yeri, vəzifəsinin tam
göstərilməsi iləmüşaiyət olunmalıdır.
Rəy resenzentin çalışdığı təşkilatın blankında çap olunmalı vəmüvafiq möhürlətəsdiq
edilməlidir. Rəsmi rəyçinin yazılırəyi müdafiəyəazı 5 gün qalmış1
nüsxəsi

magistranta,

digər

1

nüsxəsi

isə«Magistr

dissertasiyasının

müdafiəsi

üzrəixtisaslaşdırılmışElmi Şura»ya təqdim olunmalıdır. Rəsmi rəy mənfi olduqda
resenzentin müdafiədə iştirakı vacibdir.
Magistrant

müdafiyəyə

qədər

resenzentin

rəyində

vənöqsanlarıqeydəalmalıvəmüdafiə prosesindəonlara cavab verməlidir.

göstərilən

irad

13. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış elmi şuraların
yaradılması və fəaliyyətinin təşkili

Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün ixtisaslaşdırılmış elmi şuralar (bundan sonra şuralar)
çoxpilləli ali təhsil sisteminin ikinci pilləsində məzunların yekun buraxılış attestasiyasını həyata
keçirir.
Şuralar magistr hazırlığını həyata keçirən ali təhsil müəssisələrində müvafiq fakültə dekanının
vəsatəti əsasında rektorun əmri ilə ayrı-ayrı istiqamətlər və ya ixtisaslar üzrə təqvim ili
müddətinə yaradılır.
Şuraların tərkibinə uyğun fakültənin dekanı, müvafiq kafedraların müdirləei, həmin sahə üzrə
elmi dərəcə və elmi adı olan aparıcı elmlər doktorları və namizədləri daxil edilirlər. Şura
üzvlərinin sayı 7-11 nəfər olur.
Şuranın sədri elmin müvafiq sahəsi üzrə yüksək nüfuza və müvafiq elmi məktəbə malik olan
alimlər içərisindən Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin edilir. Şura sədrinin müavini, elmi katibi və
tərkibi ali məktəbin rektorunun əmri ilə təyin olunur.
Şuranın tərkibi müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı tələblərə riayət olunmalıdır:
- Şurada bir neçə ixtisaslaşma üzrə dissertasiyalara baxılarsa, onun tərkibinə hər bir İxtisaslaşma
üzrə ən azı iki nəfər mütəxəssis daxil olmalıdır;
- Mütəxəssisin şuraya daxil edilməsi üçün onun razılığı lazımdır (əlavə 2);
- Bu şurada 4-dən çox ixtisaslaşma üzrə dissertasiya müdafiə oluna bilməz.
Təqvim ili ərzində şuranın sədrinin dəyişilməsi ali təhsil müəssisəsinin təqdimatı əsasında Təhsil
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Vəsatətdə dəyişmənin zəruriliyi əsaslandırılır. Şura
üzvlərinin dəyişdirilməsi uyğun fakültənin əsaslandırılmış vəsatəti ilə ali təhsil müəssisəsinin
rəhbəri tərəfindən aparılır.
Magistr dissertasiyası işinə tam və hərtərəfli baxılmasını və bu iş barəsində əsaslandırılmış qərar
çıxarılmasını təmin etmək məqsədilə şura müvafiq kafedra və fakültələrdən lazımi materialları
tələb edə bilər.
Şura aşkarlıq şəraitində işləyir. Onun fəaliyyəti barədə uyğun kafedravə fakültənin kollektivinə
ətraflı məlumat verilir.
Şuranın hər iclası 5 saat davam edə bilər və bir iclasda 10-dək dissertasiya işi müdafiə oluna
bilər.
Hər il yanvar ayının 15-dək şura ötən il ərzində görülmüş işlər haqqında təhsil müəssisəsi
rəhbərliyinə hesabat təqdim etməlidir.

Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi üçün yaradılmış ixtisaslaşmış şuranın fəaliyyəti nazirlər
kabinetinin 17.02.1994-cü il tarixdə təsdiq etdiyi “professor-müəllim heyətinin tədris işi üçün
vaxt normasının müəyyənləşdirilməsi, elmi-tədqiqat, elmi-metodik və digər işlərin növləri
barədə” norma ilə müəyyənləşdirilir.
Ali təhsilin magistratura səviyyəsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik dissertasiyasının
müdafiəsidir (ixtisasdan asılı olaraq buraxılış imtahanı da ola bilər).
Şuranın iclasları onun sədri və ya sədrin müavini tərəfindən aparılır.
Magistr dissertasiyası üzrə elmi rəhbər və ya məsləhətçi şuranın iclasına sadrlik edə bilməz.
Şuranın sədri və onun müavini iştirak etmədikdə şuranın iclası təxirə salınır və ya təhsil
müəssisəsinin rəhbəri şura üzvlərindən birini müvəqqəti olaraq sadr müavini təyin edir.
Şuranın elmi katibi iclasda iştirak etmədikdə şuranın sədri bu vəzifəni müvəqqəti olaraq şura
üzvlərindən birinə həvalə edir.
Şuranın iclasının açılışı zamanı sədr iştiraketmə vərəqəsi əsasında yetərsay (2/3) haqqında
məlumat verir.
Şura üzvlərinin iclasda iştirakı onların hər birinin elmi ad vədərəcəsi göstərilməklə iclasın
protokolunda əks olunmalı və imzası ilə təsdiq edilməlidir (əlavə 3).
İclasın açılışından sonra sədr növbə iləiclasda müdafiəyə təqdim olunmuş hər bir dissertasiya işi
və magistrant, elmi katib isə magistr sənədlərinin tərtibi və onların qəbul olunması haqqında
məlumat verir. Magistrant dissertasiya işinin mahiyyəti və aldığı nəticələr haqqında 15
dəqiqədən çox olmayan vaxt ərzində məruzə edir. Sonra ona suallar verilir. İddiaçının
cavablarından sonra söz elmi rəhbərə və məsləhətçiyə verilir, dissertasiya işi üzrə şuraya daxil
olmuş rəylər oxunur.
Rəylər oxunduqdan sonra magistrant onlardakı iradlara cavab verir.
Müdafiə olunan dissertasiya işlərinə qiymət verilməsi iclasın sonunda şura üzvlərinin açıq
səsverməsi yolu ilə həyata keçirilir.
Səsvermənin nəticəsindən asılı olaraq dissertasiyanın müdafiəsinə magistr dərəcəsi verilibverilməməsi qərarı qəbul olunur.

14. Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuralar

Ali təhsilin magistratura pilləsində təhsilin yekun mərhələsi magistrlik dissertasiyasının
müdafiəsidir. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsinə tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün
fənləri tam mənimsəyən və müvəfəq qiymət alanlar buraxılırlar. Magistrlik dissertasiyasının
müdafiəsi ixtisaslaşdırılmış şuraların iclasında aparılır.

İxtisaslaşdırılmış şuralar magistr hazırlığı sisteminin mühüm tərkib hissələrindən biri olub,
təqvim ili müddətinə yaradılır və fəaliyyət göstərir.
İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması haqqında vəsatəti magistr hazırlığı proqramını yerinə
yetirən kafedraların təqdimatı əsasında həmin kafedraların daxil olduğu fakültə qaldırır.
İxtisaslaşdırılmış şuraların yaradılması qaydası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq əsasnamə ilə müəyyən edilir.
İxtisaslaşdırılmış şuralarda magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi üçün qoyulan tələblərə əməl
olunması və müdafiə qaydalarının pozulması halları aşkar edilərsə, ali təhsil müəssisəsinin
başçısı şuranın fəaliyyəti ilə bağlı təşkilati tədbirlər ğörə bilər.
İxtisaslaşdırılmış şuraların işinə təhsil müəssisəsinin təqdimatı əsasında Təhsil Nazirliyi
tərəfindən təsdiq olunmuş sadr rəhbərlik edir. Şuraların işinə nəzarət isə nəzdində olduqları
fakültənin dekanı, eləcə də ali təhsil müəssisəsinin başçısı və tədris işləri prorektoru tərəfindən
həyata keçirilir.
Ali məktəbin və fakültənin rəhbərliyi ixtisaslaşdırlımış şuraların işi üçün lazımi şərait
yaradılmasına məsuliyyət daşıyır.
Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi müvafiq sənədlərlə
tənzimlənir.
Magistrlik dissertasiyalarının müdafiəsi zamanı magistrantın biliyinin qiymətləndirilməsi sadə
səs çoxluğu əsasında açıq səsvermə yolu ilə aparılır. Magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi
“qeyri-kafi”, “kafi”, “yaxşı”, “əla” qiymətlərlə qiymətləndirilir.

15. Magistraturada yekun attestasiya
Tədris planının bütün şərtlərini yerinə yetirmiş tələbələr yekun attestasiyaya buraxılırlar. Yekun
attestasiya magistrlik dissertasiyasının müdafiəsi və ixtisas fənləri üzrə imtahanlardan ibarətdir.
Ali təhsil müəssisələrində magistratura səviyyəsinin təhsil proqramı üzrə tədris planını tam
yerinə yetirmiş və magistr ali elmi-ixtisas dərəcəsi almış şəxslərə müəyyən olunmuş formada
dövlət nümunəli diplom verilir.
Magistratura səviyyəsini bu və ya digər səbəbdən başa vurmayan şəxslərə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada arayış verilir. Arayışın
forması Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

"Bank işi " kafedrası

“Bank işi” magistr proqramı üzrə dissertasiya mövzularının nümunələri.

Proqram üzrə magistrant bu siyahıya daxil edilməyən, lakin Proqram üzrə magistrant bu
siyahıya daxil edilməyən, lakin bank iqtisadiyyatı və maliyyə bazarlarının

nəzəriyyəsi və

təcrübəsi ilə əlaqədar olan öz versiyasını təklif edə bilər. Bu halda mövzunun adı Kafedra
iclasında müzakirə edilir və qərar alınır.
MAGİSTR MÖVZULARI
1.

Azərbaycanda bank sektorunun müasir inkişaf xüsusiyyətləri.

2.

Müasir şəraitdə bankların maliyyə sabitliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi .

3.

Bankların maliyyə sabitliyinin əsası kimi kredit siyasəti.

4.

Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə əlaqədar bank

sisteminin təkmilləşdirilməsi problemləri.
5.

Bank böhranları: məzmunu, səbəbləri, qarşısının alınması üzrə tədbirlər.

6.

Bank böhranları və kredit təşkilatlarının müflisləşməsi üzrə problemlər.

7.

Bank sisteminin sabitliyinin təmin edilməsi üçün antiböhran mexanizmlərin

inkişafı.
8.

Azərbaycanda bank sisteminin maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi üçün imkanlar

və perspektivlər.
9.

Bank sisteminin inkişafının yeni təzahürləri və tendensiyaları.

10.

Müflisləşmənin meyarları və bankların iflas etməsinin proqnozlaşdırılması

sistemi(yerli və xarici təcrübə).
11.

İqtisadi böhranın yayılması ilə əlaqədar banklarda normativ tələblər üzrə

dəyişikliklər.
12.

Böhrandan sonrakı inkişaf dövründə bank sistemi.

13.

Bank sektorunun sabitliyinin təmin edilməsində dövlət tənzimlənməsinin rolu.

14.

Dövlətin iştirakı ilə banklar: Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu, problemləri və

tənzimlənməsi.

15.

Azərbaycanda tənzimləmənin keyfiyyəti və banklarda kapitalın kifayətliliyi üzrə

beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsində problemlər.
16.

Kommersiya banklarının fəaliyyəti üzərində dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi

problemləri.
17.

Kommersiya banklarının investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsi.

18.

Azərbaycanın müasir şəraitində kredit təşkilatlarının iflas olmasının qarşısını

almaq üçün yollar.
19.

Sənaye və maliyyə qruplarının tərkib hissəsi kimi banklar: xüsusiyyətləri və

problemləri.
20.

Bank infrastrukturu və müasir şəraitdə onun inkişafı.

21.

Xarici banklar və Azərbaycanda xarici bankların iştirakı: problemlər və

perspektivlər.
22.

Azərbaycanda bank sisteminin əsası kimi kapitallaşma.

23.

Bank fəaliyyətinin səmərəliliyi: meyarları, göstəriciləri və qiymətləndirilməsi.

24.

Kommersiya banklarında korporativ idarəetmə: təkmilləşdirilməsi sahələri və

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi alətləri.
25.

Bank strategiyalarının tətbiqinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.

26.

Bankın korporativ idarə etmə sistemində strateji planlaşdırma.

27.

Əsas bank riskləri və Bazel III-ə uyğun olaraq onların məhdudlaşdırılması

metodları.
28.

Kredit riskləri və qeyri-sabit makroiqtisadi şəratidə idarə edilməsi metodları.

29.

Balanslaşdırılmamış likvidlik riski və iqtisadi tsiklin müxtəlif mərhələlərində

idarə edilməsi metodları.
30.

Qeyri-sabit makroiqtisadi mühitdə kommersiya banklarında risk-menecment

sisteminin yaradılması xüsusiyyətləri.
31.

Kommersiya banklarında bazar risklərinin idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi

üsullarının təkmilləşdirilməsi.
32.

Müxtəlif makroiqtisadi şəraitdə kommersiya banklarında risklərin idarə edilməsi

strategiyası.
33.

Maliyyə böhranı zamanı bank sektorunda likvidliyin idarə edilməsi.

34.

Kommersiya banklarında qeyri-sabitliyin qiymətləndirilməsi: metodları və müasir

inkişaf istiqamətləri.
35.

Əməliyyat riskləri və kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarında onların

minimumlaşdırılması.

36.

Kommersiya banklarında gəlirliliyin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi

üsullarının inkişafı .
37.

Kommersiya banklarının gəlirlərinin formalaşması : formalaşmanın modelləri və

mənbəələrin keyfiyyəti.
38.

Bankların maliyyə sabitliyinin təmin edilməsində depozit siyasətinin rolu.

39.

Azərbaycanın bank bazarında rəqabət və bankların rəqabət qabiliyyətliliyinin

qiymətləndirilməsi.
40.

Bank bazarında qiymətləndirmə modelləri.

41.

Kommersiya banklarında kredit məhsulları və onların inkişafı.

42.

Kommersiya banklarında depozit məhsulları və onların inkişafı.

43.

Kommersiya bankın resurs bazasının keyfiyyəti: anlayışı və qiymətləndirmə

meyarları.
44.

Azərbaycanın kommersiya banklarında marketinq fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

45.

Azərbaycan

iqtisadiyyatının

modernləşdirilməsi

şəraitində

layihələrin

maliyyələşdirilməsi.
46.

Pərakəndə bank xidmətlərində müasir meyllər.

47.

Müasir bank məhsulları və texnologiyaların inkişaf tendensiyası.

48.

Elektron (distant) bank xidmətlərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.

49.

Elektron (distant) bank xidmətlərinə əsasən bankların innovativ inkişafı.

50.

Pul-kredit tənzimlənməsi problemləri.

51.

Azərbaycanda pul tədavülünün stabilləşdirilməsi istiqamətləri.

52.

Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti.

53.

İnflyasiya və onun buxovlanması problеmləri.

54.

Azərbaycana kapital axını şəraitində monetar siyasəti

55.

İpoteka kreditləşməsi və onun inkişaf istiqamətləri.

56.

Bankın kredit siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.

57.

Bank kreditinin geri qaytarılması mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi.

58.

Faktorinq bazarının inkişaf perspektivləri və dünya təcrübəsi.

59.

Kommersiya banklarının etibarlılığı və onun qiymətləndirilməsinin reytinq

sistemi.
60.

Kommersiya bankları və onların maliyyə dayanıqlığının təmin olunması.

61.

Mərkəzi Bankın açıq bazarda əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi.

62.

Mərkəzi Bankın açıq bazardakı əməliyyatları.

63.

Kredit riskləri və onların idarə olunması.

64.

Əhalinin ipoteka kreditləşməsinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri.

65.

Kommersiya banklarının depozit siyasəti.

66.

Kommersiya banklarının maliyyə fəaliyyəti və onun optimallaşdırılması.

67.

İstehlak krediti, onun təşkili və inkişaf perspektivləri.

68.

Qiymətli kağızlar portfelinin formalaşması prinsipləri və modeli kommersiya

banklarının idarə edilməsi sistemində.
69.

Azərbaycan iqtisadiyyitında bank sektorunun səmərəliliyinin artırılması yolları.

70.

Azərbaycanda nağdsız hesablaşmalar sistemi və onların təkmilləşdirilməsi

istiqamətləri.
71.

İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sisteminin rolu və onun

yüksəldilməsi istiqamətləri.
72.

Qiymətli kağızlar bazarı iqtisadiyyatın real sektorunun investisiya mənbəyi kimi.

73.

Qiymətli kağızlar bazarı iqtisadi artım amilləri kimi.

74.

Kommersiya banklarında kreditləşmə sisteminin təkmilləşdirilməsi.

75.

İnvestisiya bazarı, onun formalaşması və inkişaf probləmləri.

76.

.Kommersiya banklarının likvidliliyi və gəlirliliyinin idarə olunması.

77.

.Kommersiya banklarında istehlak kreditləşməsi riski və onun idarə edilməsi.

78.

.İnvestisiya layihələri və onların maliyyəşdirilməsi və kreditləşdirilməsi

79.

Qiymətli kağızlar bazarının müasir vəziyyəti və onun inkişaf istiqamətləri.

80.

.Beynəlxalq valyuta sisteminin təkmilləşdirilməsi probləmləri.

81.

.Müasir bank xidmətlərinin təşkili və inkişaf perspektivlri.

82.

İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafı problemləri.

83.

.Azərbaycanda makroiqtisadi proseslər: pul və məzənnə siyasəti.

84.

.Mərkəzi Bank və onun pul-kredit tənzimlənməsində rolu.

85.

. Kredit münasibətləri və Azərbaycanda onun inkişaf meylləri.

86.

Kommersiya banklarının kreditləşmə əməliyyatlərı və onların təkmilləşdirilməsi.

87.

.Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatları və onların inkişaf istiqamətləri.

88.

Kommersiya banklarının əsas əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi.

89.

Bank likvidliyi və onun idarə edilməsi istiqamətləri.

90.

Kredit siyasəti və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi.

91.

.Bank resursları və onun formalaşma problemləri.

92.

.Bankın aktiv əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi.

93.

.Bank əməliyyatları və onların vergiyə cəlb olunmasının xüsusiyyətləri.

94.

.Milli iqtisadiyyatın banklar tərəfindən maliyyələşdirilməsi.

95.

Fond bazarı və onun iqtisadi və təşkilati inkişafı.

96.

.İpoteka münasibətlərinin inkişafı iqtisadi artım amili kimi.

97.

Azərbaycanda

bankların

fəaliyyətinin

tənzimlənməsinin

inkişaf

qanunauyğunluqları.
98.

Banklarda korporativ idarəetmənin təkmilləşdirilməsi.

99.

.Azərbaycanın tədiyyə balansının müasir vəziyyəti və onun tənzimlənməsi

probləmləri.
100.

.Pul siyasəti və Azərbaycanda makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsində onun

101.

.Azərbaycanın valyuta bazarı və onun inkişaf istiqamətləri.

102.

.Müasir pul sisteminin kredit xarakterliliyinin səciyyələndirilməsi.

103.

.Pul-kredit siyasətində çərçivə alətlərinin rolu.

104.

Pul-kredit siyasətinin transmissiya qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi.

105.

.Bank menecmenti və onun təkmilləşdirilməsi problemləri.

106.

.Mərkəzi Bank və onun əməliyyatları.

107.

.Müasir pul-kredit siyasəti alətlərinin kredit bazarının likvidliyinə təsir

rolu.

mexanizmi.
108.

.Bank xidmətləri bazarında bank siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi.

109.

Kommersiya banklarında kredit prosesinin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi

110.

Qlobal maliyyə böhranı və Azərbaycan Mərkəzi Bankının Makro-Prudensial

yolları.
İdarəetmə Antikrizis Tədbirləri
111.

Bank sabitliyinin təminatında Mərkəzi Bankının pul siyasətinin rolu və

əhəmiyyəti.
112.

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul edilmiş mühüm pul

siyasəti və makro- prudensial idarəetmə qərarları.
113.

Azərbaycan Milli Ödəniş Sisteminin inkişaf tendensiyası: hüquqi və iqtisadi

aspektlərin təhlili.
114.

.Qlobal maliyyə böhranı və Azərbaycanda antiböhran siyasət modeli.

115.

Bank nəzarəti : müasir vəziyyəti və perspektivləri

116.

Dövlətin kredit siyasəti: nəzəriyyə və praktika

117.

Bank menecmenti sistemində maliyyə dayanıqlığı konsepsiyası

118.

Maliyyə təhlükəsizliyinin təminatından monetar siyasətin rolu

119.

Milli iqtisadiyyatda xarici bank kapitalının rolu

120.

Müasir pul-kredit siyasəti: problemlər və perspektivlər

121.

İnflyasiyanın tənzimlənməsi: dünya təcrübəsi və Azərbaycan praktikası

122.

Bank riskləri və onların idarə olunması

123.

Müasir bank texnologiyası

124.

Valyuta siyasətinin nəzəri və əməli problemləri

125.

Pul siyasətinin nəzəri və əməli problemləri

126.

Qızıl bazarının müasir vəziyyəti: təhlil və qiymətləndirmə

127.

Beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycanda fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

128.

Beynəlxalq kredit və dünya iqtisadiyyatında xarici borc durumu

129.

Beynəlxalq bankçılıqda nəzarət sistemləri
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