
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsində 

sosial-humanitar sahədə həyata keçiriləcək tədbirlərin  

HESABATI 

(09.09.2022 -30.12.2022) 

 

№ Görüləcək iş, 

həyata keçirilən 

tədbir /layihə/ 

Tərəfdaş 

qurumlar 

/fakültələr 

İştirakçıların 

sayı, 

kateqoriyası 

Keçirilmə 

tarixi 

Məruzəçi və ya 

nə təqdim olunub 

Tədbirin mətbuatda işıqlandırılması 

haqqında 

(link) 

Qeyd 

1.  “Fakültədə yeni 

ənənə”. 

 

 

BDU Sosial 

elmlər və 

psixologiya 

fakültəsinin 

dekanı, dekan 

müavinləri və 

fərqlənmə 

diplomu alan 

məzunların 

iştirakı ilə. 

 

Məzunlar, 

birinci kurs 

tələbələri və 

tyutorlar (450 

nəfər). 

14.09.2022 Dekan 

və müavinləri 

çıxış edərək 

bildiriblər ki, 

görüşün 

təşkilində 

məqsəd birinci 

kurs 

tələbələrinin  

adaptasiya 

prosesi ilə 

bağlı 

rastalaşdıqları 

çətinliklər və 

onlardan yaxa 

qurtarmaq 

yollarının 

axtarıb 

tapılması üçün 

məzunlarla 

təcrübə 

Sosial elmlər və psixologiya 

fakültəsi | Bakı Dövlət 

Universiteti (mamedov.co) 

 

http://sociology.mamedov.co/xeberler/fakultede-yeni-enenenin-esasi-qoyulub
http://sociology.mamedov.co/xeberler/fakultede-yeni-enenenin-esasi-qoyulub
http://sociology.mamedov.co/xeberler/fakultede-yeni-enenenin-esasi-qoyulub


mübadiləsi 

aparmaqdan 

ibarətdir.  

 
2. “Şəhidlər 

unudulmur” 

adlı tədbir. 

Fakültənin 

şəhid məzunu 

Erkin 

Hüseynovun 

xatirəsinə həsr 

edilmiş tədbir. 

Fakültə 

dekanı, dekan 

müavinləri, 

“Humanitar 

məsələlər və 

gənclər 

siyasəti 

şöbəsi”nin 

müdiri, 

tələbə və 

məzunlar. 

Fakültə 

dekanı, dekan 

müavinləri, 

“Humanitar 

məsələlər və 

gənclər 

siyasəti 

şöbəsi”nin 

müdiri, 

tələbə və 

məzunların 

iştirakı ilə 

(100 nəfər). 

20.09.2022. Fakültə dekanı 

və tədbir 

iştirakçıları 

çıxış edərək 

şəhidin 

xatirəsini yad 

ediblər. 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_

hid_erkin_hseynovun_xatirsi_anl

b 

 

3. Şəhid 

ailələrinin 

ziyarət 

edilməsi.   

Ataməli 

Musaoğlunun 

ailəsi ziyarət 

edilib. 

Fakültə 

dekanlığının 

və  THİK-in 

təşkilatçılığı 

ilə.  

Fakültə 

dekanı sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

müavini, 

BDU THİK 

sədri.  

(3 nəfər). 

07.10.2022. Fakültə dekanı 

çıxış edib. 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

4.  “Şuşa ili” 

çərçivəsində 

silsilə  tədbirlər: 

Sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

Dekan 

müavini və 

tələbələr. 

17.10.2022. Şuşalı tələbə 

çıxış edib. 

http://bsu.edu.az/az/news/ua_u

al_tlblrin_gz_il 

 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_hid_erkin_hseynovun_xatirsi_anlb
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_hid_erkin_hseynovun_xatirsi_anlb
http://bsu.edu.az/az/news/bdunun_hid_mzunu_atamli_musaolunun_ailsi_ziyart_olunub07102022034224
http://bsu.edu.az/az/news/bdunun_hid_mzunu_atamli_musaolunun_ailsi_ziyart_olunub07102022034224


“Şuşa şuşalı 

tələbələrin gözü 

ilə”.  

müavini və 

əlaçı 

tələbələrin 

iştirakı ilə. 

(50 nəfər). 

5. Mediasiya 

Şurası BDU-

nun Sosial iş 

ixtisasında 

təhsil alan 

tələbələr üçün 

mühazirə təşkil 

edib. 

 

Mediasiya 

Şurası və 

tələbələrin 

iştirakı ilə. 

Mediasiya 

Şurasının 

üzvləri və 

tələbələr. 

(30 nəfər). 

17.10.2022. 

 

Təlimçilər 

məruzə 

ediblər.  

http://bsu.edu.az/az/news/medi

asiya_uras_bdunun_sosial_i_ixt

isasnda_thsil_alan_tlblri_n_mh

azir_tkil_edib 

 

6. “Müstəqil 

Azərbaycan 

Heydər 

Əliyevin şah 

əsəridir” adlı 

tədbir. 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsi və  

YAP 

Yasamal 

rayon 

təşkilatının 

birgə 

təşkilatçılığı 

ilə. 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin 

dekanı, 

Sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

müavini, 

fakültə 

tələbələri və  

YAP 

Yasamal 

rayon 

təşkilatının 

19.10.2022.  Sosial elmlər 

və psixologiya 

fakültəsi 

Sosial 

məsələlər üzrə 

dekan müavini 

və YAP 

Yasamal rayon 

təşkilatının 

üzvləri məruzə 

ilə çıxış 

ediblər. 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_mstqil_azrbaycan_heydr_liyevin_ah_sridir_adl_tdbir
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_mstqil_azrbaycan_heydr_liyevin_ah_sridir_adl_tdbir


üzvləri. (250 

nəfər). 
7. “BDU-da 

Cəbrayıl günü” 

adlı tədbir 

keçirilib. 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin  

dekan 

müavini və 

tələbələrin 

təçkilatçılığı 

ilə.  

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin  

dekan 

müavini və 

tələbələr. 

(40 nəfər).  

27.10.2022. 

 

SEP dekan 

müavini və 

tələbələr çıxış 

ediblər. 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

8. BDU-da İrəvan 

Müəllimlər 

Seminariyasının 

140 illiyinə həsr 

olunmuş 

Respublika 

elmi konfransı 

keçirilib. 

 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsi və 

Pedaqogika 

kafedrasının 

təşkilatçılığı 

ilə.   

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin 

dekanlığı və  

kafedraların 

müəllim və 

professor 

heyəti. 

(150 nəfər). 

28.11.2022. 

 

Sosial elmlər 

və psixologiya 

fakültəsinin  

əməkdaşları və 

kafedraların 

müəllim və 

professor 

heyətinin 

çıxışı. 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_

rvan_mllimlr_seminariyasnn_140

_illiyin_hsr_olunmu_respublika_

elmi_konfrans_keirilib 

 

9 “Məişət 

zorakılığı” adlı 

tədbir. 

Tələbə 

Gənclər 

Təşkilatının 

birgə iştirakı 

ilə.  

TGT üzləri. 

(30 nəfər). 

21.11.2022. Tələbə 

Gənclər 

Təşkilatının 

üzvləri çıxış 

ediblər.  

Sosial elmlər və psixologiya 

fakültəsi | Bakı Dövlət 

Universiteti (mamedov.co) 

 

10. “Qlobal 

istiləşmə və 

Üç fakültənin 

birgə 

50 nəfər. 02.12.2022. 

 

Üç fakültənin 

birgə tədbiri. 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_cbrayl_gn_
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_cbrayl_gn_
http://sociology.mamedov.co/xeberler/meiset-zorakiligi-movzusunda-tedbir-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/meiset-zorakiligi-movzusunda-tedbir-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/meiset-zorakiligi-movzusunda-tedbir-kecirilib
http://bsu.edu.az/az/news/sep01122022045436
http://bsu.edu.az/az/news/sep01122022045436


onun törədə 

biləcəyi 

fəsadlar”adlı 

tədbir. 

 

təşkilatçılığı 

ilə. 

11. Şəhidlərin anım 

günlərinin 

təşkili: Vətən 

müharibəsi 

qəhrəmanı Adil 

İbrahimlinin 

anım gününə 

həsr olunmuş 

tədbir. 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin 

dekanı, sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

müavini və 

tələbələrin 

iştirakı ilə. 

Sosial elmlər 

və 

psixologiya 

fakültəsinin 

dekanı, sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

müavini və 

tələbələr. 

(50 nəfər). 

21.11.2022. 

 

Sosial elmlər 

və psixologiya 

fakültəsinin 

dekanı, sosial 

məsələlər üzrə 

dekan müavini 

və tələbələr 

çıxış ediblər.   

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

12. “Autizmlə 

mübarizə” adlı 

sosial layihə. 

“International 

Language 

and Business 

Center” 

Tədris 

Mərkəzinin 

birgə 

təşkilatçılığı 

ilə. 

 SEP Sosial 

məsələlər 

üzrə dekan 

müavini və 

“International 

Language 

and Business 

Center” 

Tədris 

Mərkəzinin 

işçiləri.  

(50 nəfər). 

23.11.2022.  Sosial elmlər 

və psixologiya 

fakültəsi 

Sosial 

məsələlər üzrə 

dekan 

müavini, 

fakültənin 

psixologiya, 

sosiologiya və 

TSPX 

ixtisaslarında 

Bakı Dövlət Universiteti 

(bsu.edu.az) 

 

http://bsu.edu.az/az/news/bduda_vtn_mharibsi_qhrman_adil_brahimlinin_anm_gn_qeyd_olunub_
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_vtn_mharibsi_qhrman_adil_brahimlinin_anm_gn_qeyd_olunub_
http://bsu.edu.az/az/news/bdu_tlblri_autizm_v_onunla_mbariz_adl_sosial_layihd_itirak_ediblr
http://bsu.edu.az/az/news/bdu_tlblri_autizm_v_onunla_mbariz_adl_sosial_layihd_itirak_ediblr


təhsil alan 

tələbələr və 

“International 

Language and 

Business 

Center” Tədris 

Mərkəzinin 

əməkdaşlarının 

iştirakı ilə.  
 

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı:                    dosent Rövşən Cavadov 

 


