Təqvim planı
Elektron jurnalda fənnin mövzularının görsənməsi üçün bu mövzular EDUMAN sisteminin “Təqvim planı”
adlanan moduluna əlavə edilməlidir.
Təqvim planına mövzuların əlavə edilməsi üçün:
1. Eduman sisteminə daxil olmaq lazımdır (Şəkil 1). Bunun üçün Google Chrom brauzerinin ünvan
sətrində - eduman.unec.edu.az ünvanını daxil edib Enter düyməsi sıxılmalıdır.
Şəkil 1

2. Növbəti addımda sistemə daxil olmaq üçün istifadəçi adı və istifadəçi şifrəsini daxil edib “Daxil
ol” düyməsi sıxılmalıdır. Nəticədə ekranda EDUMAN sisteminin əsas pəncərəsi açılacaq (Şəkil 2).
Şəkil 2

3. Təqvim planına daxil olmaq üçün ekranın sol tərfində yerləşən menyudan “Təqvim planı” imkanı
seçilməlidir (Şəkil 3).
Şəkil 3

Ekranda “Təqvim planı” modulunun pəncərəsi açılacaq (Şəkil 4).
Şəkil 4

Burada şəkildə göstərilən (1,2 və 3) siyahılardan:

1 – “Tədris ilini”
2 – “Fakültəni”
3 – “Kafedranı”
seçmək lazımdır. Nəticədə yalnız bu göstəricilərə uyğun olan sətirlər ekranda qalacaq. Misal üçün seçək:
Tədris ili – “2016-2017”
Fakültə - “Maliyyə və mühasibat”
Kafedra – “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” (Şəkil 5)
Şəkil 5

4. Təqvim planına yeni mövzu əlavə etmək üçün “Yeni” düyməsi sıxılmalıdır (Şəkil 6)
Şəkil 6

Nəticədə ekranda “Təqvim planı” adlanan pəncərə açılacaq (Şəkil 7).
Şəkil 7

Burada:
1 – Tədris ilini (Məs. 2016-2017)
2 – Fakültəni (Məs. “Maliyyə və mühasibat”)
3 – İxtisası (Məs. “Maliyyə”)
4 – Kafedranı (Məs. “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat”)
5 – Fənni (Məs. “0101y Aqrar iqtisadiyyat”)
6 – Mövzunu (Məs. “Ərzaq təhlükəsizliyinin elmi-nəzəri əsasları.”)
7 – Dərsin növünü (Mühazirə, Seminar və ya Laboratoriya. Eyni zamanda bir neçə variant seçilə
bilər. Məs. “Mühazirə” və ya “Mühazirə və Seminar”)

8 – Gün/saatı (Bu göstərici mövzunun tematik plana uyğun olaraq neçənci dərsdə keçirilməsini
daxil etmək üçündür. Məs. 15-ci dərs)
göstərmək mümkündür.
Hazır doldurulmuş pəncərəyə baxaq (Şəkil 8)
Şəkil 8

5. Bu pəncərəyə lazımi məlumatları daxil etdikdən sonra onları yaddaşda saxlamaq üçün “Tətbiq
et” düyməsi sıxılmalıdır (Şəkil 8). Nəticədə ekrandaki cədvələ yeni sətir artırılacaq.
6. Təqvim planındakı hansısa mövzunu redaktə etmək üçün bu mövzu cədvəldə qeyd olunmalıdır
və “Redaktə” düyməsi sıxılmalıdır (Şəkil 9).
Şəkil 9

7. Nəticədə yenədə Təqvim planı pəncərəsi açılacaq və burada lazımi düzəliş edilməlidir (Şəkil 10)
Şəkil 10

Bu pəncərədə lazımi düzəlişləri etdikdən sonra onları yaddaşda saxlamaq üçün “Tətbiq et” düyməsi
sıxılmalıdır (Şəkil 10).
8. Təqvim planındakı hansısa mövzunu silmək üçün bu mövzu cədvəldə qeyd olunmalıdır və “Sil”
düyməsi sıxılmalıdır (Şəkil 11).
Şəkil 11

9. Nəticədə ekrana belə bir xəbərdarlıq çixacaq (Şəkil 12)

Şəkil 12

“Tətbiq et” düyməsi sıxıldığı halda seçilən mövzu haqqında məlumat “Təqvim planı” cədvəlindən
silinəcək.

DIQQƏT! Təqvim planına mövzuları daxil etməmişdən əvvəl onlar EDUMAN
sisteminin Fənn kataloquna daxil edilməlidirlər.

