
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
SOSİAL ELMLƏR VƏ PSİXOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

Fakültə 1991-ci ildə Universitet rektorunun xüsusi sərəncamı
ilə yaradılmışdır.



Fakültənin strukturu 

8 kafedra, iki elmi-tədqiqat laboratoriyası, bir 
elmi-praktik Mərkəz

Dekan: Rövşən Cavadov

elmi işlər üzrə dekan müavini: Qızılgül 
Abbasova 

bakalavr pilləsi üzrə dekan müavini: Daxil 
Vəliyev

ümumi işlər üzrə dekan müavini Nəzakət 
Kərimova



Fakültənin professor-müəllim heyəti 

• Professor-müəllim həyyəti: 18 professor, 

48 dosent, 8 baş müəllim (6 nəfər  f.d.), 31 

müəllim (12 nəfər f.d.), cəmi 105 nəfər

• Digər əməkdaşlar:  17 laborant və ya baş 

laborant, 2 kabinet müdiri (1 f.d.)

• Elmi işçilər: aparıcı elmi işçi – 1 (f.d.) 3 

böyük elmi işçi (f.d.), elmi işçi -1, kiçik elmi 

işçi – 5



Fakültə üzrə ixtisaslar və 

ixtisaslaşmalar:

Bakalavr pilləsi:                   

1.Psixologiya

2.Sosiologiya

3.Sosial iş

4.Fəlsəfə

5. Təhsildə sosial psixoloji xidmət

6. Korreksiyaedici təlim



Sıra Kafedranın adı Prof. dosent Baş/m Müəllim Cəmi

1. Fəlsəfə 3 9 1 5 (4 f.d.) 18

1. Fəlsəfə tarixi və

mənədiyyətşünaslıq
1 8 1 10

1. Sosiologiya 3 4 - 2 (1 f.d.) 9

1. Sosial iş 1 2 1 (f.d.) 4 8

1. Psixologiya 2 9 1 (f.d.) 2 (f.d.), 1 15

1. Sosial və pedaqoji

psixologiya
1 6 (1 

e.d.)

- 7 (1 f.d.) 14

1. Gender və tətbiqi

psixologiya
2 2 - 4 (f.d.) 8

1. Pedaqogika 4 10 (1 

e.d.)

2 2 (1 f.d.) 18

1. Cəmi 17 51 5 (2 f.d.) 28 (13 f.d.) 100

Kafedralar üzrə 



Magistratura

• Fəlsəfə -060202: Fəlsəfə tarixi, Təbiətşünaslıq fəlsəfəsi, 
Sosial fəlsəfə, Humanitar fənlərin fəlsəfi problemləri

• Sosiologiya – 060210:  Siyasətin sosiologiyası, İdarəetmənin 
sosiologiyası, Sosiologiyanın metodları və metodologiyası

• Psixologiya – 060209: Sosial psixologiya, Klinik psixologiya, 
İnkişaf psixologiyası, Uşaq və yaş psixologiyası, Pedaqoji 
psixologiya, Ümumi psixologiya, Hüquqi psixologiya 

• Sosial iş - 060805 : Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində 
sosial iş, Gənclərlə iş

• Pedaqogika - 060119 : Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi, 
Sosial pedaqogika, Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

• Təhsildə sosial-psixoloji xidmət – 060118: Təhsildə sosial-
psixoloji xidmət



Magistratura üzrə statistika

99 nəfər – II kursda, 96 nəfər – I kursda təhsil alır.

2021/2022-ci tədris ilinin yaz sessiyası:

2021/2022-ci tədris ilinin payız sessiyası:

Kurs TS 

CƏMI

TIB TIE M. CƏM A ABC ABCDE M/G K/G

1 96

Kurs TS 

CƏMI

TIB TIE M. 

CƏM

A ABC ABCD

E

Kəsr

sayi

3f M/G K/G

1 96 96 96 90 22 53 15 6 4 94 78

2 99 99 99 95 51 36 8 4 4 96 88



Doktorantura və dissertantura

50 ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır. 80 nəfər 

hal-hazırda fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə 

təhsil alır. 12 nəfər isə elmlər doktorluğu 

proqramı üzrə təhsil alır.

8 nəfər fəlsəfə doktorluğu proqramı üzrə təhsil 

alan doktorant və dissertant ilkin müzakirəyə 

hazırdır.



Fakültənin prioritet elmi 
istiqamətləri:

• Dünyanın müasir elmi mənzərəsinin fəlsəfi əsasları

• Fəlsəfə tarixinin və mədəniyyətşünaslığın aktual 
problemləri

• Sosial təhlükəsizlik probleminin sosioloji təhlili

• Şəxsiyyətin inkişafının və formalaşmasının tədqiqi 
məsələləri

• Azərbaycanda sosial xidmətin təşəkkül tarixi və müasir 
vəziyyəti 

• Milli dövlətçilik və şəxsiyyət

• Gender araşdırmaları  və tətbiqi psixologiya problemləri 
• Cəmiyyət və təhsilin inkişaf strategiyası



Kafedralarda 2021-ci  ildə yerinə yetirilən  elmi işlər 

Istiqamət Sayı 

Xarici jurnalda dərc olunmuş məqalə 42

Yerli jurnalda dərc olunmuş məqalə 56

Beynəlxalq elmmetrik bazalarda indekslənmiş jurnallarda dərc olunmuş 

məqalə 

28

Beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda çap olunmuş konfrans materialı 18

Beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda məruzə 6

Respublika səviyyəli elmi konfranslarda çap olunmuş konfrans materialı 36

Respublika səviyyəli elmi konfranslarda məruzə 31

Beynəlxalq konfrans təşkili 12

Beynəlxalq jurnal nəşri 1

Qrant layihəsi (Respublika) -

Monoqrafiya 2

Dərslik və ya dərs vəsaiti 8



Elmi-tədqiqat laboratoriyalar və elmi mərkəzin 

fəaliyyət istiqamətləri

«İnkişaf» mərkəzi:

Metakoqnitiv qabiliyyətlərin inkişafı, yeni interaktiv texnologiyaların 

təhsildə qiymətləndirmənin adekvat sistemlərinin işlənməsi, gender 

məsələləri və istedadlı uşaqların təhsili və inkişafı, müvafiq qabiliyyətə 

malik müəllimlərin hazırlanması 

Sosioloji tədqiqatlar laboratoriyası:

Müasir Azərbaycan cəmiyətində qayğıya ehtiyacı olan müxtəlif sosial 

qrupların problemlərinin həlli istiqamətlərinin təyin edilməsi 

“Eksperimental Psixologiya” elmi-tədqiqat laboratoriyası:

Müasir dövrdə şəxsiyyətin inkişafının psixoloji problemlərinin 

öyrənilməsi,

Şəxsiyyətin qavrayışının fərdi xüsusiyyətlərinin eksperimental tədqiqi



Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti 

Məqsəd: gənclərin elmi yaradıcılığının inkişafına 
kömək, mütəxəssis hazırlığı keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi, elmi və elmi-pedaqoji kadr 
ehtiyatının formalaşdırılmasıdır.

Tələbə elmi cəmiyyətinin idarə heyyəti (11 nəfər 
üzv) fakültənin müxtəlif profilli olmasını nəzərə 
alaraq öz işini illik plan əsasında həyata keçirir. 
Sədr “Psixologiya” ixtisasının bakalavr pilləsində 
təhsil alan II kurs tələbəsi Zeynəb Rəşidovadır. 
Xüsusi iş planı əsasında fəaliyyət həyata keçirilir.



TEC-in həyata keçirilən tədbirlər:

“Məşiət zorakılığı” maarfiləndirici vebinar -Noyabr, 2021
“İnformasiya erasında analitik düşüncənin formalaşdırılması və yanaşmalar” 
təlimi - Dekabr, 2021
“Məni səssizliyimdən anla” işarə dili təlimi - Psixologiya Elmi- Tədqiqat İnstitutu 
və Tələbə Elmi Cəmiyyəti Psixologiya Birliyi = Dekabr, 2021
Əhalinin sosial rifahının artırılması istiqamətində layihə ideyalarının toplanması 
və müzakirəsi; Tələbə Elmi Cəmiyyəti Sosial İş və Sosiologiya Birliyi - Dekabr, 
2021
“Şəxsi inkişafın əsas prinsipləri və düzgün analiz qabiliyyətinin formalaşması”, 
BDU THİK TedX Club və Tələbə Elmi Cəmiyyəti
Psixologiya Birliyi - Mart, 2021
“Kitabla terapiya” silsilə tədbirləri,  “Addım” Gənclərin İnkişaf Mərkəzi İctimai 
Birliyi Tələbə Elmi Cəmiyyəti - Aprel, 2021 
“Biznesdə Psixologiya” - Tələbə Elmi Cəmiyyəti Psixologiya Birliyi,
Aprel, 2021



Nüfuzlu nəşrlərin müəllifləri

Web of Science

(həmm.)

• Elnarə Şəfiyeva

• Rəna Qədirova 

• Kamilə Əliyeva

• Rəşid Cabbarov

• Müşfiq Mustafayev

• Kamilə Kazımova

• Yamən Vəliyeva

• Nigar Nəsirova



Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq bazalarda indekslənən elmi nəşrlərdə 

redaksiya həyyətinin üzvü, baş redaktor müavini və 

redaktor vəzifələrində çalışırlar:

• Kamilə Əliyeva (2 jurnalda, Web of Science)

• Rəşid Cabbarov (2 jurnalda, Web of Science)

• Qızılgül Abbasova (5 jurnalda, o cümlədən baş 

redaktor: https://sciarena.com/en/journal-page/specialty-
journal-of-politics-and-law-board)

https://sciarena.com/en/journal-page/specialty-journal-of-politics-and-law-board


Ikili diplom istiqamətində fəallıq

Türkiyə ali məktəbləri ilə danışıqlar aparılır 

(«Sosial iş» ixtisası, magistratura pilləsi 

üzrə).



Tədris və əmək bazarı

2021-ci ildə bakalavr və magistratura 

pilləsinin bir çox məzunları Əmək və Əhalinin 

Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman 

Nazirliyi, müxtəlif psixoloji mərkəzlərdə, 

ASAN xidmət və müvafiq digər qurumlarda 

çalışmağa dəvət olundu.



Mühüm nəticələr

• Rəbiyyət Nurullah qızı Aslanova, Tarixə fəlsəfi baxış. 
Bakı: “Elm və təhsil”, 2021. 574 s.

• Rəbiyyət Nurullah qızı Aslanova.Tarihten günümüze 
devlet anlayışı, Ankara: Berikan yayınevi, 2021. 462 s.

• Nərman Salman oğlu Süleymanov. Biz türkleriz! 
Çadırımız gök kubbesi. Monoqrafiya. Türkdilli 
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası, Türkdilli Dövlətlərin 
Parlament Assambleyası,  Türkiyə Odalar və Borsalar 
Birliyi və Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının 
birgə layihəsi olan Türk Xaqanlıq tarixi layihəsi 
çərçivəsində işıq üzü görən yeni kitab, İstanbul: 2020. 
390 s.


