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BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN  

Sosial elmlər və Psixologiya fakültəsində 

     sosial-humanitar sahədə həyata keçirilmiş tədbirlərin 

HESABATI 

(01.01.2022 - 01.07.2022)  

№ 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.  “Şəxsi inkişafın əsas 

prinsipləri və düzgün 

analiz qabiliyyətinin 

formalaşması”. 

 

 

BDU THİK 

TedX Club və 

Tələbə Elmi 

Cəmiyyəti 

Psixologiya 

Birliyi 

Tələbələr və 

təlimçilər (40 

nəfər). 

02.03.2022 Təlimçi Leyla Yaqub 

gənclərin yönəlim 

sahələrindən asılı 

olmayaraq özlərini necə 

aktuallaşdıra biləcəkləri 

barədə müzakirələr 

aparmışdır. 

https://www.instagram.co

m/p/CcGTgSrD5_x/?igshi

d=YmMyMTA2M2Y= 

 

2. “Əcnəbi tələbələrin 

Novruz töhfələri” adlı  

tədbir 

 Tələbələr (300 

nəfər). 

19.03.2022. SEP əcnəbi tələbələrinin 

təşkilatçılığı ilə. 

https://fb.watch/e2XVn31S

F7 

 

3. “Biznesdə Psixologiya” 

 

 

 

Tələbə Elmi 

Cəmiyyəti 

Psixologiya 

Birliyi 

Tələbələr (35 

nəfər). 

26.03.2022  Məruzəçilər "FOCUS 

GROUP" şirkətinin 

təsisçisi, Biznes 

psixoloqu Ülviyyə 

Hümmətova və gənc 

klinik psixoloq Fidan 

Cəbrayılova  iş 

intervyusu zamanı və ya 

karyera irəliləyişində ən 

https://www.instagram.com/

p/CdJS_SUjTdE/?igshid=Y

mMyMTA2M2Y= 

 

https://www.instagram.com/p/CcGTgSrD5_x/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CcGTgSrD5_x/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://fb.watch/e2XVn31SF7
https://fb.watch/e2XVn31SF7
https://www.instagram.com/p/CdJS_SUjTdE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdJS_SUjTdE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdJS_SUjTdE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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çox tələb olunan 

“yumşaq bacarıqlar” 

(soft skills), biznesdə 

insan faktorunun və insan 

emosiyalarının vacibliyi, 

ünsiyyət zamanı və ya 

şəxsiyyətlərarası 

münasibətlərdə "yumşaq 

bacarıqların" inkişaf 

etdirilməsi və səriştələrin 

formalaşdırılması 

haqqında informasiya 

mübadiləsi aparmışlar. 

4. “Novruz milli 

bayramımızdır” 

THİK Tələbə və 

müəllim heyəti 

(90 nəfər). 

27.03.2022. Tələbələrin iştirakı ilə 

səhnəcik nümayiş 

olunub, musiqi və şeir ifa 

edilib. 

http://socialogy.bsu.edu.az/a

z/news/novruz_milli_bayra

mmzdr 

 

http://instagram.com/bdu_th

ik_sep?igshid=YmMyMTA

2M2Y 

 

5. Zümrüd Quluzadənin 

xatirəsinə həsr edilmiş 

elmi seminar 

Sosial elmlər və 

psixologiya 

fakültəsi və  

AMEA 

əməkdaşları. 

Professor və 

müəllim heyəti 

(70 nəfər).  

30.03.2022.  http://socialogy.bsu.edu.az/a

z/news/tannm_filosof_alim_

zmrd_quluzadnin_xatirsin_h

sr_edilmi__elmi_seminar_k

eirilib 

 

 

http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/novruz_milli_bayrammzdr
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/novruz_milli_bayrammzdr
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/novruz_milli_bayrammzdr
http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/tannm_filosof_alim_zmrd_quluzadnin_xatirsin_hsr_edilmi__elmi_seminar_keirilib
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/tannm_filosof_alim_zmrd_quluzadnin_xatirsin_hsr_edilmi__elmi_seminar_keirilib
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/tannm_filosof_alim_zmrd_quluzadnin_xatirsin_hsr_edilmi__elmi_seminar_keirilib
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/tannm_filosof_alim_zmrd_quluzadnin_xatirsin_hsr_edilmi__elmi_seminar_keirilib
http://socialogy.bsu.edu.az/az/news/tannm_filosof_alim_zmrd_quluzadnin_xatirsin_hsr_edilmi__elmi_seminar_keirilib


3 

 

6. 

 

31 mart soyqırımı 

gününə həsr edilmiş 

tədbir. 

 Tələbə və 

müəllim heyəti 

(90 nəfər). 

31.03.2022. Fəlsəfə ixtisası üzrə 

təhsil alan bakalavr və 

magistrantlar çıxış edib, 

videoçarx hazırlanıb. 

http://sociology.mamedov.c

o/xeberler/31-mart-

soyqirimi 

 

 

7. “Kitabla terapiya” 

silsilə tədbirləri. 

Tələbə Elmi 

Cəmiyyəti 

 

Tələbələr (100 

nəfər). 

12. 

04.2022. 

 

“Addım” Gənclərin 

İnkişaf Mərkəzi İctimai 

Birliyi 

SEP Tələbə Elmi 

Cəmiyyəti 

https://www.instagram.com/

p/Cck5HAzKYRq/?igshid=

YmMyMTA2M2Y= 

 

 

8. “Narkomaniyaya yox 

deyək”. 

SEP, Biologiya 

və Kimya 

fakültələrinin 

birgə iştirakı ilə. 

Professor, 

müəllim, 

tələbə heyəti 

və həkimlər, 

psixoloqlar 

(150 nəfər). 

18.04.2022. Hər üç fakültənin tələbə 

və müəllim heyətinin 

iştirakı ilə. 

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

uda_narkomaniyaya_yox_d

eyk_adl_tdbir_keirilib 

 

 

9. Heydər Əliyevin 

xatirəsinə həsr olunmuş  

rəsm və yaradıcılıq 

sərgisi. 

SEP və 

Biologiya 

fakültələrinin 

birgə iştirakı ilə.  

Tələbə və 

müəllim heyəti 

(200 nəfər). 

06.05.2022. Hər iki fakültənin tələbə 

və müəllim heyətinin 

iştirakı ilə.  

https://fb.watch/e2VwUyG2

TD/ 

 

http://sociology.mamedov.co/xeberler/31-mart-soyqirimi
http://sociology.mamedov.co/xeberler/31-mart-soyqirimi
http://sociology.mamedov.co/xeberler/31-mart-soyqirimi
https://www.instagram.com/p/Cck5HAzKYRq/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/Cck5HAzKYRq/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/Cck5HAzKYRq/?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_narkomaniyaya_yox_deyk_adl_tdbir_keirilib
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_narkomaniyaya_yox_deyk_adl_tdbir_keirilib
http://bsu.edu.az/az/news/bduda_narkomaniyaya_yox_deyk_adl_tdbir_keirilib
https://fb.watch/e2VwUyG2TD/
https://fb.watch/e2VwUyG2TD/
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10. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin anadan 

olmasının 99-cu 

ildönümünə həsr 

edilmiş tədbir. 

THİK Tələbələr (100 

nəfər). 

10.05.2022. Tələbələrin iştirakı ilə 

tədbir keçirilib. 

http://instagram.com/bdu_th

ik_sep?igshid=YmMyMTA

2M2Y 

 

11.  “Şuşa: keçmiş və 

indinin prizmasından”. 

 Tələbə və 

müəllim heyəti 

(70 nəfər). 

17.05.2022. SEP, I kurs psixologiya, 

III kurs fəlsəfə qrupunun 

tələbələrinin iştirakı ilə. 

http://sociology.mamedov.c

o/c/susa-ili-cercivesinde-

tedbir-kecirilib 

 

12. “Autizmlə mübarizə” 

adlı sosial layihə. 

 Tələbələr və 

işçi heyət (40 

nəfər). 

May, iyun 

aylarında  

təlimlər və 

ona 

müvafiq 

tədbirlər 

keçirilib. 

Sentyabr 

ayında da 

keçirilməsi 

nəzərdə 

tutlur. 

SEP-də təhsil alan 

psixologiya, sosiologiya 

və TSPX ixtisaslarında 

təhsil alan tələbələrin 

iştirakı ilə.  

  

http://sociology.mamedov.c

o/xeberler/autizm-ve-

onunla-mubarize 

https://www.instagram.com/

p/CeTrg9cjgnF/?igshid=Ym

MyMTA2M2Y= 

https://www.facebook.com/

526869320988166/posts/17

41295946212158/ 

 

13.  “Fakültəmizin 

qonaqları” 

(Özbəkistanlı alim 

Nigina 

Şermuhammedova ilə 

görüş). 

 Professor- 

müəllim heyəti 

və tələbələr 

(80 nəfər). 

07.06.2022. SEP tələbələri ilə görüş. 

Müəllim-professor heyəti 

ilə elmi müzakirələr. 

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

p 

http://sociology.mamedov.c

o/xeberler/taninmis-ozbek-

alimi-bdu-da-hemkarlari-ile-

gorusub 

 

http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://instagram.com/bdu_thik_sep?igshid=YmMyMTA2M2Y
http://sociology.mamedov.co/c/susa-ili-cercivesinde-tedbir-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/c/susa-ili-cercivesinde-tedbir-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/c/susa-ili-cercivesinde-tedbir-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/autizm-ve-onunla-mubarize
http://sociology.mamedov.co/xeberler/autizm-ve-onunla-mubarize
http://sociology.mamedov.co/xeberler/autizm-ve-onunla-mubarize
https://www.instagram.com/p/CeTrg9cjgnF/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/CeTrg9cjgnF/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.instagram.com/p/CeTrg9cjgnF/?igshid=YmMyMTA2M2Y
https://www.facebook.com/526869320988166/posts/1741295946212158/
https://www.facebook.com/526869320988166/posts/1741295946212158/
https://www.facebook.com/526869320988166/posts/1741295946212158/
http://bsu.edu.az/az/news/sep
http://bsu.edu.az/az/news/sep
http://sociology.mamedov.co/xeberler/taninmis-ozbek-alimi-bdu-da-hemkarlari-ile-gorusub
http://sociology.mamedov.co/xeberler/taninmis-ozbek-alimi-bdu-da-hemkarlari-ile-gorusub
http://sociology.mamedov.co/xeberler/taninmis-ozbek-alimi-bdu-da-hemkarlari-ile-gorusub
http://sociology.mamedov.co/xeberler/taninmis-ozbek-alimi-bdu-da-hemkarlari-ile-gorusub
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Fakültənin dekanı:                 Cavadov R.Ə. 

14. “Azərbaycanda 

tolerantlıq modelinin 

özünəməxsusluqları”  

mövzusunda dəyirmi 

masa  

 

 Professor-

müəllim 

heyəti, 

qonaqlar və 

tələbələr (25 

nəfər). 

24.07.2022. Fəlsəfə kafedrası və  

Azərbaycan 

Respublikasının Dini 

Qurumlarla İş Üzrə 

Dövlət Komitəsinin 

əməkdaşının iştirakı ilə. 

http://sociology.mamedov.c

o/xeberler/felsefe-

kafedrasinda-deyirmi-masa-

kecirilib 

 

 

http://sociology.mamedov.co/xeberler/felsefe-kafedrasinda-deyirmi-masa-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/felsefe-kafedrasinda-deyirmi-masa-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/felsefe-kafedrasinda-deyirmi-masa-kecirilib
http://sociology.mamedov.co/xeberler/felsefe-kafedrasinda-deyirmi-masa-kecirilib

